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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.

Патенти
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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

2|С т р а на
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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
Патенти
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(57) Пронајдокот Kомората за сушење месо

(51)
(11) 7094

(13) А

и сувомеснати производи се состои од два

(21) 2014/195

(22) 13/05/2014

дела и е затворена комора која може да се
вклучи како приколка позади моторното

(45) 30/06/2017
(30) П 20140195 13/05/2014 MK
(73) Мухарем Рамадани and Агим

возило, која е подвижна и на два тркала.
Сушењето се реализира преку цврсто

Рамадани
ул. „Чаирска„ бр. 104, MK and ул.

гориво, исклучиво на дрво, која на призводот
му дава природен вкус. Топлината доаѓа од

„Чаирска„ бр. 104, MK

самата печка која претставува друг дел на

(72) Мухарем Рамадани and Агим Рамадани
(54) КОМОРА ЗА СУШЕЊЕ МЕСО И

овој пронајдок.

СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(51) B 0100 00/00
(13) А
(22) 09/12/2015

(11) 7099
(21) 2015/675

(45) 30/06/2017
(30) П20150675 09/12/2015 MK
(73) Primeco SA
ul. Reymonta 62, 97-500 Rodomsko, PL

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Stanislaw Szwaja; Artur Olszewski and
Tomasz Sęk
(54) УРЕД ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПОСТФЕРМЕНТИРАН ОТПАД ОД ЦЕНТРАЛИ НА

БИОГАС
(74) Друштво за застапување од областа на

(51) C 07K 14/435
(11) 4004

(13) А1

(21) 2008/215

(22) 18/07/2008
(45) 30/06/2017

(30) 20050739462P 23/11/2005 US;
20060783322P 17/03/2006 US and
20060844855P 15/09/2006 US
(86) 22/11/2006 PCTUS2006045322
(87) 31/05/2007 WO2007062188
(73) ACCELERON PHARMA INC.
24 Emily Street, Cabridge, MA 02139, US

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KNOPF, John and SEEHRA, Jasbir
(54) АНТАГОНИСТИ И УПОТРЕБИ ЗА

ПОТПОМАГАЊЕ НА РАСТОТ НА
КОСКИТЕ
(57) Во некои случаи, овој изум дава состави
и методи за потпомагање на растот на
коските и зголемување на густината на
коските.
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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)

8B010000/00

8B010000/00

7099

А

8C07K14/435

8C07K14/435

4004

А1

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)

Мухарем Рамадани and Агим Рамадани

(11)

(13)

7094

А

Primeco SA

B 0100 00/00

7099

А

ACCELERON PHARMA INC.

C 07K 14/435

4004

А1

Патенти
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ПРОМЕНИ
(11) 1422

(73) Merial, Inc.

(73) ACTIAL Farmaceutica S.r.l.

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth,

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

Georgia, 30096-4640, US

(11) 2849
(73) ACTIAL Farmaceutica S.r.L.

(11) 4009
(73) Acorda Therapeutics, Inc.

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

420 Saw Mill River Road Ardsley, NY 10502,
US

(11) 4188

ПРЕНОС
(11) 3867
(73) Virtually Live (Switzerland) GmbH

Golan Street, Airport City 7019900, IL

Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zurich,, CH

(11) 5617
(73) Adama Makhteshim Ltd

(11) 5093

Golan Street, Airport City 7019900, IL

(73) Adama Makhteshim Ltd

ПРЕСТАНОК
(11) 672
(73) INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS
1060 East Meadow Circle, Palo Alto , CA 94303, US
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(51) C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00

КАРБОКСАМИД ХИДРОХЛОРИД НА
МОНОХИДРАТОТ

(13) Т1
(22) 26/04/2016

(57) 1 Кристален Облик I (R)-7-хлор-N(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-

(45) 30/06/2017
(30) US20100345363P 17/05/2010 US and

карбоксамид хидрохлорид на монохидратот,
н а з н а ч е н с о т о а, што сликата на

US20100352092P 07/06/2010 US
(96) 17/05/2011 EP11721413.0

дифракцијата на X-зраците со прав има
пикови изразени како 2θ на едниот или на

(97) 30/03/2016 EP2571874
(73) Forum Pharmaceuticals Inc.
225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

двата 17,48 и 20,58 ± 0,20 степени мерено

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

прав понатаму има најмалку четири пика,
шест пика, осум пика или сите пикови

(72) CHESWORTH, Richard; SHAPIRO,
Gideon; OLIVER-SHAFFER, Patricia; KISHIDA,

изразени како 2θ на 4,50,
15,14, 15,80, 16,60, 18,16,

Muneki and ISHIGE, Takayuki
(54) КРИСТАЛЕН ОБЛИК (R)-7-ХЛОР-N(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО[B]ТИОФЕН-2-

21,74, i 25,46 ± 0,20 степени мерено во однос

(51) C 12M 3/00, C 12N 5/078, A 61K 35/14, A
61P 7/04

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(11) 6997
(21) 2016/261

во однос на силициум како интерен стандард
и што сликата на дифракција на X-зраците со

9,04, 14,60,
18,44, 19,48,

на силициум како интерен стандард.
има уште 11 патентни барања.

(11) 6994

(13) Т1

(72) BARUCH, Dominique; CRAMER-BORDE,

(21) 2016/262

(22) 26/04/2016

Elisabeth and DUNOIS-LARDE, Claire
(54) МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ НА

(45) 30/06/2017
(30) EP20080305881 04/12/2008 -(96) 04/12/2009 EP09768362.7

ТРОМБОЦИТИ

(97) 10/02/2016 EP2352815
(73) Assistance Publique Hôpitaux De Paris;

тромбоцити, се состои од чекорот на давање
на суспензија од зрели мегакариоцити на

INSERM (Institut National de la Santé et de la

протокот

Recherche Médicale); UNIVERSITE PARIS
DESCARTES and l'Universite de Versailles

стапка на абсорбирање соодветна за
генерирање на тромбоцити и на солидна

Saint Quentin en Yvelines
3 Avenue Victoria 75004 Paris, FR; 101, rue

фаза опложени со Von Willebrand фактор
(VWF), или фрагмент или варијанта или

de Tolbiac 75013 Paris, FR; 12, rue de l'Ecole
de Médecine 75006 Paris, FR and 55 avenue

аналог од истиот, кој се врзува за GPIb. има
уште 4 патентни барања.

(57)

1

Ex vivo метод за добивање на

кој

дозволува

изложување

на

de Paris 78000 Versailles, FR

Патенти
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(51) A 61K 9/00
(11) 6998

(13) Т1

(21) 2016/263

(22) 26/04/2016
(45) 30/06/2017

погодно за употреба во постапка за засилена
трансмукозална испорака на бупренофинот
на
субјект
по
пат
на
директна
трансмукозална испорака на бупренорфинот

(30) US20060832725P 21/07/2006 US;

на субјектот, каде споменатото средство

US20060832726P 21/07/2006 US and
US20060839504P 23/08/2006 US

опфаќа:
бупренорфин

(96) 23/07/2007 EP07796992.1
(97) 06/04/2016 EP2054031
(73) BioDelivery Sciences International, Inc.
4131 Parklake Ave., Suite 225 Raleigh, NC

полимерна
дифузиона
средина,
каде
мукоадхезивната
полимерна
дифузна

27612, US

срединска бариера сместена во однос на

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

мукоатхезивната полимерна средина така да
еднонасочниот градиент е креиран по

(72) VASISHT, Niraj and FINN, Andrew
(54) СРЕДСТВА ЗА ТРАНСМУКОЗАЛНА

примената
на
мукозалната
површина;
и при што бупренорфинот се дава на

ИСПОРАКА СО ЗГОЛЕМЕНО
НАСОБИРАЊЕ

оралната мукозална површина на субјектот
во
споменатата
постапка.

(57) 1 Биоеродибилно средство за испорака

има уште 7 патентни барања.

сместен

во

мукоадхезивна

средина е пуферизирана средина која има
pH
од
помеѓу
4
и
6,5;
и

на лек за употреба во медицината, кое е
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(51) C 07D 207/333, C 07D 403/10, C 07D
409/14, C 07D 207/335, A 61K 31/4025, A 61P
11/06
(11) 6999

(13) Т1

(21) 2016/264

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017
(30) US20080089313P 15/08/2008 US and
US20080116982P 21/11/2008 US
(96) 14/08/2009 EP09807383.6
(97) 16/03/2016 EP2315591
(73) Nivalis Therapeutics, Inc.

кадешто:

3122 Sterling Circle Boulder CO 80301, US

Ar е избрано од групата која се состои од

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

фенил и тиофен-ил;
R1е избрано од групата која се состои од

(72) SUN, Xicheng; QIU, Jian; WASLEY, Jan;
ROSENTHAL, Gary, J. and STRONG, Sarah
(54) НОВИ ПИРОЛ ИНХИБИТОРИ НА SНИТРОСОГЛУТАТИОН РЕДУКТАЗА КАКО

несупституиран имидазолил и супституиран
имидазолил, кадешто групата на
супституираниот имидазолил е
супституирана со C1-C6 алкил;

ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ

R2е избрано од групата која се состои од

(57) 1 Соединение од формула I или
фармацевтски прифатливи соли од истото:

хидроген, метил, хлоро, флуоро, хидрокси,
метокси, етокси, пропокси, карбамоил,
диметиламино, амино, формамидо, и
трифлуорометил; и
X е избрано од групата која се состои од CO
и SO2. има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 31/40, A 61P 3/00
(11) 7000
(21) 2016/265
26/04/2016
Патенти

(45)
(13) Т1
(22)

30/06/2017
(30) INMM02572011 31/01/2011 IN
(96) 30/01/2012 EP12710562.5
9|С т р а н а
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(97) 06/04/2016 EP2670486
(73) Cadila Healthcare Limited

(I)

Zydus Tower Satellite Cross Roads
Ahmedabad 380 015, Gujarat, IN

липодистрофија, липоатрофија или на
метаболички абнормалности поврзани со

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

липодистрофија, во која 'R' е одбрано од
хидрокси, хидроксиалкил, ацил, алкокси,

(72) GAMBHIRE, Dhiraj; JANI,
Rajendrakumar Hariprasad; PANDEY, Bipin;

алкилтио, тиоалкил, арилокси, а M+
претставува погодни метални катјони

SATA, Kaushik; KOTHARI, Himanshu and

одрани од Na+, K+, Ca+2, Mg+2, пожелно

PATEL, Pankaj Ramanbhai
(54) ТРЕТМАН НА ЛИПОДИСТРОФИЈА

Mg2+.
има уште 14 патентни барања.

(57)

1

за

употреба

во

третман

на

Соединение со формула (I)

(57) 1 Постапка за пречистување на сирова

(51) C 07D 307/87
(11) 7001
(21) 2016/266

(13) Т1
(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017
(30) DK20100000678 23/07/2010 DK and

смеса од фармацевтски прифатливи соли на
есциталопрамот
кој
опфаќа:
во

a. Растворање на споменатите соли
вода;
b. прилагодување на pH на водениот

US20100366954P 23/07/2010 US
(96) 12/07/2011 EP11738154.1
(97) 06/04/2016 EP2595979
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

слој

на
7,0-7,7
c. екстрахирање

со
база;
на споменатиот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

водените
e.

(72) PETERSEN, Hans and KNUDSEN, Martin,

фазите (b)-(d) еден или повеќе пати на

Markvard
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА

изолираниот
слој

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ НА
ЕСЦИТАЛОПРАМ

f.
комбинирање
на
органските
екстрахирани слоеви и опционално плакнење

есциталопрам со органски растворувач;
d. изолирање на органските и
опционално

од

слоеви;
повторување на

фазата

воден
(d);

на
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слој

со

вода;

и

g.изолирање и опционално сушење

што постапката вклучува отстранување на
нечистотиите

на

диаминот

од

на органскиот слој од фазата (f) и
отсранување на органскиот растворувач, при

смеса.
има уште 15 патентни барања.

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

ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВ КОЈ ЈА

(11) 7002
(21) 2016/267

(13) Т1
(22) 27/04/2016

(45) 30/06/2017
(30) FR20060001748 28/02/2006 FR

сировата

СОЧИНУВА ИСТАТА
(57) 1 Кристална форма на L-аргинин сол на
периндоприл,

со

формулата

(I):

(96) 26/02/2007 EP07731039.9
(97) 13/04/2016 EP1989182
(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) SOUVIE, Jean-Claude; AUTHOUART,
Pascale; COQUEREL, Gérard and LEFEBVRE,

назначена со тоа што следните прашкасти
рендгенски дифракции на врвови на Х зраци, измерени со помош на дифрактометар
со бакарна анти-катодна и Кβ(Ni) филтер и

Loïc
(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА АРГИНИН

изразена според Браговиот агол 2 тета (°):
4.5, 7.9 и 13.5.

СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ, ПОСТАПКА ЗА
НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И

има уште 11 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 401/12, C 07D 401/04, C 07D

"A18"

403/12, C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P

3,4,5,6,7,8-хексахидрокиназолин-2-

29/00, A 61P 25/00, A 61P 35/00
(11) 7011
(13) Т1

ил)пиперазин-1-ил]ацетамид
"A19" 2-(4-ацетилпиперазин-1-ил)-5,6,7,8-

(21) 2016/269

тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A20" 2-[4-(морфолин-4-

(22) 27/04/2016
(45) 30/06/2017

N-пиридин-2-ил-2-[4-(4-оксо-

(30) EP20120000841 09/02/2012 -(96) 14/01/2013 EP13701703.4

карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8тетрахидро-3H-киназолин-4-он

(97) 06/04/2016 EP2812323
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

"A21"

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

киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]пиридин-3карбоксамид

(72) BUCHSTALLER, Hans-Peter; ESDAR,
Chirstina and LEUTHNER, Birgitta
(54) ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАХИДРО-

"A23" 2-[4-(4-оксо-3,4,5,6,7,8хексахидрокиназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]-

КИНАЗОЛИН КАКО TANK И PARP
ИНХИБИТОРИ

"A24" 2-[4-(2,2диметилpropanoил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-

(57)
Бр.

1 Соединенија избрани од групата:
Име
и/или
структура

2-[4-(3-аминопропаноил)пиперазин-1-

ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A22" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

N-пиридин-3-илацетамид

тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A25" 2-[4-(2-хидроксиетил)пиперазин-1-ил]-

"A5"
2-[4-(3-флуорофенил)пиперазин-1ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A26" 2-[4-[2-(2-пиридил)ethил]пиперазин-1-

"A6"

ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

2-[4-(4-флуорофенил)пиперазин-1-

ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A8"
2-[4-(4-хлорофенил)пиперазин-1-ил]-

"A27" 2-[4-(пиперидинe-2карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A9"
2-[4-(2-хлорофенил)пиперазин-1-ил]-

тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A28" 4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A10" 2-(4-трифлуорометилпиперидин-1-

киназолин-2-ил)пиперазин-2-карбоксамид
"A29" 2-[3-(хидроксиметил)пиперазин-1-ил]-

ил)-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A11" 2-[4-(3-хлорофенил)пиперазин-1-ил]5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A30" (2R)-1-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Hкиназолин-2-ил)пиперазин-2-карбоксамид

"A13" 2-(4-терт-бутилпиперазин-1-ил)5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A31" 2-[(2R)-2-(хидроксиметил)пиперазин1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A14" 2-[4-(4-метоксифенил)-3оксопиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

"A32" 2-[4-(3-пиридил)пиперазин-1-ил]5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

киназолин-4-он

"A33"

"A15" 2-[4-(пиперидин-1карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-

киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензонитрил
"A34" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A16" 2-[4-(6-хидроксипиридин-2-

киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензамид
"A35" 2-(4-хидрокси-4-фенил-1-piperidил)-

ил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Hкиназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A36" 2-[4-(4-флуоро-2-метокси-
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фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-

"A48"

3H-киназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A37" 2-[4-(2,4-диметоксифенил)пиперазин1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A49" 2-[4-(4-изопропоксифенил)пиперазин1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A38" 2-[4-(2-хлоро-4-метоксифенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-

"A50" 2-[4-(4трифлуорометилфенил)пиперазин-1-ил]-

3H-киназолин-4-он
"A39" 2-[4-(2-хлоро-4-флуоро-

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A51" 2-[4-(6-метокси-3-пиридил)пиперазин-

фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-

1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

3H-киназолин-4-он
"A40" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

"A52" 2-[4-(5-метокси-2-пиридил)пиперазин1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]ацетамид
"A41" 2-(3-фенилпиперазин-1-ил)-5,6,7,8-

"A53" 2-[4-хидрокси-4-(4-метокси-фенил)пиперидин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A42" 2-[4-(2-изопропоксифенил)пиперазин-

киназолин-4-он
"A54" 2-[4-(2-метокси-фенил)-пиперидин-1-

1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

"A43" 2-[4-[2(трифлуорометокси)фенил]пиперазин-1-ил]-

"A55" 2-[4-(4-метокси-фенил)-пиперидин-1ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он
"A44" 2-[4-(6-метоксипиридазин-3-

"A56" 2-[4-(2-трифлуорометил-фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

ил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Hкиназолин-4-он

киназолин-4-он
"A57" 2-[4-[2-(1-хидрокси-1-метил-

"A45"

етил)фенил]пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-

4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

2-[4-(4-етоксифенил)пиперазин-1-ил]-

киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензонитрил
"A46" 2-[4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3H-

тетрахидро

киназолин-2-ил)пиперазин-1ил]фенил]ацетонитрил

и нивни фармацевтски прифатливи солвати,
соли,
таутомери
и
стереоизомери,

"A47" 2-[4-[4(трифлуорометокси)фенил]пиперазин-1-ил]-

вклучувајќи нивни смеси во сите односи.
има уште 6 патентни барања.

-3H-киназолин-4-он

5,6,7,8-тетрахидро-3H-киназолин-4-он

(51) C 07D 413/12, C 07D 417/12, C 07D
417/14, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

31/4439, A 61K 31/4427, A 61K 9/08, A 61P
27/06

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LERCHEN, Hans-Georg; MEIBOM, Daniel;

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(11) 7003

(13) Т1

VON DEGENFELD, Georges; SANDNER,

(21) 2016/271

(22) 28/04/2016

Peter; KNORR, Andreas; KLAR, Jürgen and
ALBRECHT-KÜPPER, Barbara
(54) АДЕНОЗИН А1 АГОНИСТИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ГЛАУКОМ И ОКУЛАРНА

(45) 30/06/2017
(30) EP10175151 02/09/2010 -(96) 29/08/2011 EP11752517.0
(97) 24/02/2016 EP2611415
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Патенти

ХИПЕРТЕНЗИЈА
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(57)

1

Соединение со формулата (I)

хидроксибензил,

индол-3-илметил,

имидазол-4-илметил,
хидроксиетил,
меркаптометил,

хидроксиметил,

2-

1-хидроксиетил,
метилтиометил,
2-

меркаптоетил,
карбамоилметил,

2-метилтиоетил,
2-карбамоилетил,

карбоксиметил,
аминобутан-1-ил,

2-карбоксиетил,
44-амино-3-хидроксибутан-

3-аминопропан-1-ил,

1-ил,

2-аминометил,

аминометил, 3-гванидинопропан-1-ил,
уреидопропан-1-ил,
назначено
со
A
е
кислород
R1

е

водород

тоа,
што
или
сулфур,
или

група

со

3-

R6 и R9 се независно одбрани од водород
или
метил,
R7
или

е

водород

или

(C1-C4)-алкил,

R7 и R5 формираат заедно со атомите на кои

формулата

тие се прикачени пиролидин- или пиперидинпрстен,
R10 и R11 се идентични или различни и се
независно одбрани од водород или (C1-C4)алкил, каде што (C1-C4)-алкил може да е
супституирано со една група одбрана од
хидрокси, (C1-C4)-алкокси, амино, моно-(C1C4)-алкиламино или ди-(C1-C4)-алкиламино,
или
R10 и R8 формираат заедно со атомите на
кои тие се прикачени пиролидин- или
пиперидин-прстен,
и
R12

кое

што

# е прикачувањето на кислородниот-атом,
L1
е
линеарен
(C2-C4)-алкандиил,
L2

е

линеарен

(C1-C3)-алкандиил,

R5 и R8 се идентични или различни и
независно одбрани од групата составена од
водород, метил, пропан-2-ил, пропан-1-ил, 2метилпропан-l-ил,
1-метилпропан-1-ил,
бутан-1-ил, терц-бутил, фенил, бензил, p-

14 | С т р а н а

водород

или

хидроксикарбонил,

R2 е водород или група со формулата CH2OR1, каде што R1 е дефинирано како

или
во

е

што
R3
R4
или

е
е

водород,

метил

или

горе,
етил,

е

водород,

метил

или

етил,

R3 и R4 формираат заедно со азотниот-атом,
на кој тие се врзани, азетидин-, пиролидинили пиперидин-прстен, каде што азетидин, пиролидин- или пиперидин-прстенот може да
се супституирани со еден или 2 супституенти
независно одбрани од групата флуоро,
трифлуорометил, метил, етил, метокси и
Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

етокси,

профилаксата на глауком, нормотензивен

или негови соли, солвати и солвати на

глауком,

солите
за употребата во метода за третманот и/или

комбинации од истите.
има уште 11 патентни барања.

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P
19/02

окуларна

хипертензија

и/или

Grattan Street Parkville, Victoria 3052, AU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 7004

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2016/272

(22)

(72) HAMILTON, John Allan and COOK,
Andrew David
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОАРТРИТИС

28/04/2016
(45)
30/06/2017

(57) 1 Антагонист на GM-CSF за употреба

(30) US20080139679P 22/12/2008 US and
US20090164486P 30/03/2009 US

при лекување на остеоартритис, кадешто
антагонситот е антитело специфично за

(96) 21/12/2009 EP09833924.5

GM-CSF.

(97) 09/03/2016 EP2376121
(73) The University of Melbourne

има уште 6 патентни барања.

(51) B 01J 20/32, B 01J 20/04, C 02F 1/66, C
02F 103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C 02F
1/56
(11) 7106
(21) 2016/320

Патенти

(13) Т1
(22) 17/05/2016

(45) 30/06/2017
(30) EP11187987 04/11/2011 -- and
US201161558146P 10/11/2011 US
(96) 30/10/2012 EP12778745.5
(97) 16/03/2016 EP2773453
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(73) Omya International AG

% од дос¬тапната површинска област на

Baslerstrasse 42 4665 Oftringen, CH

калциум карбонатот е пок¬ри¬ен со облога

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

ко¬ја што содржи најмалку еден катјонски
полимер, при што површински третира¬ни¬от

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

кал¬циум карбонат содржи повр¬шин¬¬ски
модифициран калциум карбонат кој што е

(72) GERARD, Daniel E.; HARTAN, HansGeorg; SCHOELKOPF, Joachim; SKOVBY,

об¬работен со катјонски поли¬ме¬¬ри преку
дополнителен чекор на третирање, и

Michael and GANE, Patrick A. C.
(54) УПОТРЕБА НА ПОВРШИНСКИ
ТРЕТИРАН КАЛЦИУМ КАРБОНАТ ЗА

при

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА И
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВОДА ОД ТИЊА И

карбонат и/или наталожен калциум кар¬бо¬¬нат со киселина и со јаглен диоксид

СЕДИМЕНТИ И ДОБИЕН КОМПОЗИТЕН
МАТЕРИЈАЛ

пред подготовката на површински тре¬тира¬ни¬¬от калциум карбонат, при што јаглен

површински

модифицираниот

калциум карбонат се добива со подложува¬¬ње на реакција на природен калциум

Употреба на површински третиран

диоксидот се формира на самото мес¬то со

калциум карбонат за пречистување на
во¬да¬та и/или отстранување на вода од

третманот со киселина и/или се добива од
некој надворешен извор.

тиња и/или седимен¬ти, при што најмалку 1

има уште 24 патентни барања.

(51) A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(57)

1

што

(11) 7107

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2016/321

(22) 17/05/2016

(72) KELLY, Denise and MULDER, Imke
(54) БАКТЕРИЈА ЗА УПОТРЕБА КАКО

(45) 30/06/2017
(30) GB20110017313 07/10/2011 GB
(96) 08/10/2012 EP12775538.7

ПРОБИОТИК ЗА НУТРИЦИОНИСТИЧКИ И
МЕДИЦИНСКИ ПОТРЕБИ

(97) 20/04/2016 EP2763685
(73) 4D Pharma Research Limited

(57) 1 Бактерискиот вид Roseburia hominis
за медицинска употреба.

Life Sciences Innovation Building Cornhill

има уште 19 патентни барања.

Road Aberdeen AB25 2ZS, GB

16 | С т р а н а
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1

Оперативна постапка на уред за

(51) F 23B 60/02, F 23B 90/02, F 23B 90/04, F

(57)

23B 90/06, F 24B 1/02, F 24B 5/02
(11) 7108
(13) Т1

греење на гранулирано гориво којшто содржи
најмалку една резервоарска комора за

(21) 2016/322

(22) 17/05/2016

гранулирано гориво (11) и содржи горилник

(45) 30/06/2017
(30) DE201310102314 08/03/2013 DE and

соседен до резервоарската комора, којашто
ги содржи следниве оперативни чекори

DE201310103205 28/03/2013 DE
(96) 24/02/2014 EP14156339.5

-

(97) 20/04/2016 EP2775201
(73) Blank, Thomas

комора (10,45, 46, 52, 53, 54, 55) се полни со
гранулирано
гориво
(11);

Klaus-Blank-Strasse 1 91747 Westheim, DE

-

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

гранулирано гориво (11) се распалува
такашто
додаток
за
согорување
за

(72) Blank, Thomas
(54) ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА

гранулираното гориво (11) се додава во
резервоарската комора(10, 45, 46, 52, 53, 54,

УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ

55) за време на дотур на примарен воздух

Патенти

подготвителна

фаза

на

фаза:

согорување:

резервоарската

складираното
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(25) кон резервоарската комора(10, 45, 46,

го достигнуваат горилникот (12), пришто

52,

55);

согоруваат кога секундарниот воздух (26) е

тоашто:

додаден, низ отворите (14, 49, 51) поврзани
со резервоарската комора(10, 45, 46, 52,2 53,

- прва термална фаза на експлоатација: по

54,
55)
кон
горилникот
(12);
и
- втора термална фаза на експлоатација: по

распалувањето на гранулираното гориво (11)
со помош на додатоко за согорување,

конвертирањето на гранулираното гориво
(11)
во
гранулирана
интермедиарна

прекинат е дотокот на примарен воздух,

супстанца,

гранулираното гориво (11) се конвертира во
гранулирана итермедиарна супстанција, со

супстанца согорува во резервоарската
комора (10, 45, 46, 52, 53, 54, 55) при дотур

ослободување на гасови, како резултат на
процес на загревање, и ослободените гасови

на примарен воздух (25).
има уште 5 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, C 07D 519/00, A 61K

(21) 2016/323

31/4985, A 61K 31/496, A 61K 31/4738, A 61K
31/5377, A 61P 13/00, A 61P 13/02

(45) 30/06/2017
(30) JP20100200403 07/09/2010 JP

се

53,
карактеризира

(11) 7109
18 | С т р а н а

54,
со

(13) Т1

гранулирана

интермедиарна

(22) 18/05/2016

(96) 07/09/2011 EP11823618.1
Патенти
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(97) 27/04/2016 EP2615089
(73) Astellas Pharma Inc.

да биде супституиран со C1-6 алкилот, C1-6

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP

6 алкилот,
R4, R5 и R6се водород,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

Ra и Rb комбинирани се со соседниот
атом на азот поради образување на

(72) KAIZAWA, Hiroyuki; YAMAMOTO,
Hirofumi; KAMIJO, Kazunori; SUGITA, Mari;

моноцикличниот хетеропрстен со содржина
на азот,кој може да биде супституиран со

SEO, Ryushi; YAMAMOTO, Satoshi and UKAI,

група избрана помеѓу :

Atsushi
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА

-OH; халоген-C1-6 алкил; -O-C1-6
алкил кој може да биде супституиран со 1 до

ПИРАЗОЛОКВИНОЛИН

3 групи избрани од групата која се состои од
халоген, халоген, C1-6 алкил и циклоалкил;

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

алкилен-арилот, или -CO-C1-6 алкилен-O-C1-

арил кој може да биде супституиран со група
избрана од G1 на групата; хетерoпрстен кој
може да биде супституиран со група избрана
од група G2; C1-6 алкилен-O-циклоалкил; O-Циклоалкил; -O- (Хетеро прстен кој може
да биде супституиран со група избрана од
група G2); C1-6 алкил кој може да биде
супституирана со една или повеќе групи
избрани од групата која се состои од халоген,
халоген-C1-6 алкил, -O-циклоалкил, -O-C1-6
алкил, и -O-халогено-1-6 алкил; и C1-6
алкилен-O-C1-6 алкил кој може да биде

во која
R1 претставува водород, халоген-C16 алкил, C1-6 алкил, или -O-C1-6 алкил,
R2 е група од формула (II):

супституирана со една или повеќе групи
избрани од групата која се состои од халоген,
халоген-C1-6 алкил, и циклоалкил,
група G1 се состои од халоген, C1-6
алкил, хало-C1-6 алкил, -OH, -O-C1-6 алкил,
-O-хетеро прстен, -O-C1-6 алкилен-арил, -OC1-6 алкилен-хетеро прстен, -O-халогеноC1-6 алкил, -N (C1-6 алкил)2, C1-6 алкилен-N
(C1-6 алкил)2, C1-6 алкилен-хетеро прстен,

R3 претставува C1-6 алкилен(циклоалкил кој може да биде супституиран
со халоген или -O-C1-6 алкилот); C1-6
алкиленот-заситен хетеро прстен со
содржина на кислород; циклоалкил кој може
да биде супституиран со халоген или -O-C1-6
алкилот; заситен хетеро прстен со содржина
на кислород; или моноцикличен заштитен
хетеро прстен со содржина на азот кој може
Патенти

арил евентуално супституиран C1-6 алкил,
хетеро прстен кој може да биде супституиран
со C1-6 алкил, -COOH, -CO-O-C1-6 алкил, CO-O-C1-6 алкилен-O-C1-6 алкил , -СО-ОС1-6 алкилен-арил, -CO-O-C1-6 алкилен-Oарил, -CO-NH2, -CO-NH-C1-6 алкил, -CO-N
(C1-6 алкил)2, -CO-N (C1-6 алкил) -арил, CO-N (C1-6 алкил) хетеро прстен, -CO-N (C16 алкил) - (C1-6 алкилен-арил) , -CO-NH-C1-6
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алкилен-OH, и-CO-NH-хетеро прстен, и
група G2 се состои од халоген, C1-6

каде "арилот" се однесува на C6-14
моноциклична до трициклична група на

алкил, халоген-C1-6 алкил, -OH, -O-C1-6
алкил, -O-C1-6 алкилен-арил, -O-C1-6

прстени на ароматичниот јаглеводород, а
поимот"хетеро прстен" се однесува на

алкилен-хетеро прстен , -O-халоген -C1-6
алкил, цијано, -N (C1-6 алкил)2, -NH-CO-C1-

групата на прстени која содржи(i)
моноцикличен 3- до 8-член прстен со 1 до 4

6 алкил, C1-6 алкилен-O-C1-6 алкил, C1-6
алкилен- хетеро прстен, арил, хетеро прстен

хетеро атоми избрани помеѓу кислород,
сулфур и азот, или (ii) би- до трицикличен

кој може да биде супституиран со C1-6 алкил,

прстен со 1 до 5 хетеро атоми избрани

-COOH, -CO-O-C1-6 алкил, -CO-O-C1-6
алкилен-O-C1-6 алкил, -CO- O-С1-6-алкилен-

помеѓу кислород, сулфур и азот, формирана
со фузија на прстените на моноцикличниот

арил, -CO-O-C1-6 алкилен-O-арил, -CO-NH2,
-CO-NH-C1-6 алкил, -CO-N (C1-6 алкил)2, -

хетеро прстен со два или три прстена
избрани од групата која се состои од

CO-N (C1-6 алкил) -арил, -CO-N (C1-6 алкил)
хетеро прстен, -CO-N (C1-6 алкил) - (C1-6

моноцикличниот хетеро прстен, бензеновиот
прстен, C5-8 циклоалканот и C5-8

алкилен-арил), -CO- NH-C1-6 алкилен-OH, и-

циклоалкенот.

CO-NH-хетеро прстен

има уште 21 патентни барања.

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N

единица

19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N
19/593, H 04N 19/176

големина
согласно
на
максималната големина

за

кодирање

има

максимална

податокот
за
на единицата,

(11) 7110

(13) Т1

кадешто максималните единици за кодирање

(21) 2016/324

(22) 19/05/2016

се поделени во мноштво на единици за
кодирање користејќи податок за длабочина

(45) 30/06/2017
(30) KR20100031145 05/04/2010 KR
(96) 05/04/2011 EP11766126.4

кој определува број на пати на кои единицата
за кодирање е просторно поделена од

(97) 18/05/2016 EP2545713
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

максималните кодни единици; делeње на
компонента на луминанта на максимална

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

единица за кодирање и компонента на

Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хроминанта на максимална единица за
кодирање на постојната слика во една или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIN, Jung-Hye; ALSHINA, Elena and

повеќе единици за кодирање на луминанта
компонента и една или повеќе единици за

HAN, Woo-Jin
(54) ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА

кодирање на хроминанта компомнента,
соодветно согласно на податокот за делење;

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА

изведување на прв податок во режим на

ЕДИНИЦА ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И
ЕДИНИЦА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

внатрешно предвидување кој го покажува
режимот на внатрешно предвидување

1 Постапка за декодирање на слика,
што постапката се состои од:

применет врз луминантна компонета од
единица за предвидување вклучена во

делење на постојната слика на мноштво од
максимално единици за кодирање, секоја

единицата за кодирање на луминантната
компонента; изведување на втор податок во

(57)
при
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режим на внатрешно предвидување кој го

во

покажува

вертикален

режимот

за

внатрешно

вертикален

правец,

правец

и

dy

број

во

фиксен

и

број

во

предвидување применет врз компонетата на
хроминанта од единица за предвидување

хоризонтален правец при што dx бројот и dy
бројот се една од вредностите
избрани

согласно луминантната компонента од
единицата за предвидување; и вршење на

помеѓу: {32,26,17,13,9,5,2,0,-2,-5, -9, -13, -17, 21, -26} во согласност со посебниот правец ,

внатрешо предвидување на луминантната
компонента на единицата за предвидување

и кадешто, кога вториот податок на режимот
на
внатрешно
предвидување
на

на основа на првиот податок од внатрешното

компонентната

предвидување на луминантната компонета
од единицата за предвидување и вршење на

единицата за предвидување е еднаков на
луминантна компонента при режим н

внатрешно предвидување на хроминантната
компонента од единицата за предвидување

внатрешно предвидување, режимот на
внатрешно предвидување на хроминантната

на основа на вториот податок од режимот на
внатрешно предвидување, кадешто режимот

компонента на единицата за предвидување е
определена да биде еднаква на режимот на

на

внатрешно предвидување на луминантната

внатрешно

предвидување

укажува

на

посебна врска помеѓу мноштво од врски,
посебната врска е посочена од еден од dx

компонентата
предвидување.

број во хоризонтален правец и фиксен број

има

(51) C 07K 16/22, A 61K 38/18, A 61K 45/06,

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

A 61K 31/513, A 61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 7111
(13) Т1

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) THURSTON, Gavin and DALY,

(21) 2016/325

Christopher
(54) ХУМАНИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК
АФИНИТЕТ КОН ХУМАНИОТ

(22) 20/05/2016

(45) 30/06/2017
(30) US20090229418P 29/07/2009 US and

уште

на

хроминантата

1

единицата
патентни

од

за

барања.

US20100295194P 15/01/2010 US
(96) 27/07/2010 EP10737224.5

АНГИОПОЕТИН-2

(97) 18/05/2016 EP2459592
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

негов фрагмент врзан за антиген кој
специјално го врзува хуманиот ангиопоиетин-

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

2 (hAng2) со KD со помалку од 80 рМ но не

10591, US

покажува никакво врзаување за hAng-1 при

Патенти

(57)

1

Изолирано хумано антитело или
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тестирање

плазмена

низа CDR-1 (LCDR1) со амино киселинска

резонанца и содржи тешка низа CDR-1

со

површинска

секвенца од SEQ ID NO 12, LCDR-2 со амино

(HCDR1) со амино киселинска секвенца од
SEQ ID NO:4, HCDR-2 со амино киселинска

киселинска секвенца од SEQ ID NO:14, и
LCDR-3 со амино киселинска секвенца од

секвенца од SEQ ID NO:6, HCDR-3 со амино
киселинска секвенца од SEQ ID NO:8, лесна

SEQ ID NO:16.
има уште 7 патентни барања.

(51) B 29B 13/02, B 29C 57/02
(11) 7112
(13) Т1

цевка (1), дизајнирана така да го прима
завршниот про¬фил на споменатата цевка и

(21) 2016/326

(22) 20/05/2016

со надворешен дијаметар кој што е погоден

(45) 30/06/2017

за воведу¬ва¬ње на дихтунгот (12),
втор цилиндричен сектор (14), со дијаметар

(30)
(96) 06/09/2010 EP10766300.7
(97) 30/03/2016 EP2614952
(73) Molecor Tecnologia, S.L.

кој што е поголем од дијаметарот на првиот
сек¬тор (5), кој што е направен како запирач

C/Duero 34 28840 Mejorada Del Campo, ES

концент¬ричен и надворешен во однос на
вториот сектор (14), што се карактеризира со

на

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

дихтунгот

(12),

и

трет

сектор

(15),

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) MUNOZ DE JUAN, Ignacio
(54) УРЕД И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ОТВОРИ НА БИАКСИЈАЛНО

тоа што пр¬виот сектор (5) е формиран од
најмалку три сегменти (6, 7, 8) одвоени со

ОРИЕНТИРАНИ ПЛАСТИЧНИ ЦЕВКИ СО

со една од спомена¬ти¬те шајбни (11), и

ИНТЕГРИРАНИ ЗАПТИВАЧКИ ДИХТУНЗИ
(57) 1 Апарат за производство на втичница

комора (16) отворена со вториот сектор (14)
на еден од неговите краеви по¬ставена

за биаксијално ориентирана пластична цевка
со ин¬тег¬ри¬¬ран дихтунг, кој што се состои

помеѓу вториот сектор (14) и третиот сектор
(15), при што има и гумичка (17) ко¬ја што

од средство за загревање (21), средство за
ладење (22), и ци¬лин¬¬¬дрично вретено кој

овозможува влез на завршниот профил и ја
изолира комората (16) однадвор, како и со

што

тоа

има:

шајбни (9, 10, 11), при што вториот сектор
(14) е исто така одвоен од првиот сектор (5)

што

најмалку

два

од

споменатите

прв сектор (5), со надворешен дијаметар кој

сегменти (10, 11) од првиот сектор (5),
вториот сектор (14) и третиот сектор (15) се

што е ист или поголем од надворешниот
ди¬ја¬метар на биаксијално ориентираната

поврзани со средството за загревање (21) и /
или со сред¬ст¬вото за ладење (22)
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регулирано со контролен уред (20) кој што

от¬таму, на цевката за да помогне при

овозможува

моделирање на втичницата која нема да ја

селективно

и

не-зависно

менување на температурата на споменатите
сегменти (10, 11) и сектори (14, 15) и

дезориентира цевката.
има
уште
13
патентни

(51) C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P
25/00

2-9, Kanda Tsukasamachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8535, JP

(11) 7113
(21) 2016/327

(13) Т1
(22) 20/05/2016

барања.

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

(45) 30/06/2017
(30) US201161532393 08/09/2011 US

(72) YAMASHITA, Hiroshi; SAKURAI, Yohji;
MIYAMOTO, Motoyuki; NAKAMURA, Yuichi;

(96) 07/09/2012 EP12766485.2

KURODA, Hideaki and MINOWA, Takuya
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИОФЕН
СУПСТИТУИРАНИ СО ПИПЕРАЗИН, КАКО

(97) 13/04/2016 EP2753617
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

АНТИПСИХОТИЧНИ СРЕДСТВА

(51) B 01D 53/50, B 01D 53/34

Schifferstrasse 80 47059 Duisburg, DE

(11) 7105

(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2016/328

(22) 23/05/2016

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BUDDENBERG, Torsten; PAPENHEIM,

(45) 30/06/2017
(30) DE20111051022 10/06/2011 DE
(96) 10/05/2012 EP12167413.9

Georg and STREIBER, Sven
(54) ОТСТРАНУВАЊЕ НА СУЛФУР ОД

(97) 24/02/2016 EP2532416
(73) Mitsubishi Hitachi Power Systems

ТЕЧЕН ГАС СО МОЖНОСТ ЗА ОБНОВА НА
ВОДА

Europe GmbH

Патенти
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(51) A 61K 8/27, A 61K 8/35, A 61K 8/49, A

(57)

61K 8/67, A 61K 8/73, A 61Q 17/04

а)

1

Употреба на комбинација од:

UV-A

фотоапсорбирачки

системи;

(13) Т1
(22) 23/05/2016

б) карбоксиметил бета-глукан и ектоин како
цитозаштитни
агенси;

(45) 30/06/2017
(30) MI20080560 01/04/2008 IT

ц) антиоксиданси одбрани од витамини C
и/или
E
и/или
нивни
деривати;

(96) 23/03/2009 EP09734893.2
(97) 16/03/2016 EP2257266
(73) Braguti, Lodovico Gianluca and Varani,

д)
и
по
можност
проантоцијанидини,

Loretta
Via Bicocca 22, 23900 Lecco, IT and Via

растение
што
ги
содржат
истите;
за подготвување топички состави за

Beccaria 12, 40020 Casalfiumanese (BO), IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

спречувањето
на
или
заштитата
од
фотоалергиски и фототоксични реакции на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Braguti, Lodovico Gianluca and Varani,

кожата
условени
од
фармацевтски
производи, производи за локална употреба

Loretta
(54) СОСТАВИ ДИЗАЈНИРАНИ ДА
СПРЕЧАТ/ЗАШТИТАТ ФОТОАЛЕРГИСКИ И

и/или

(11) 7104
(21) 2016/329

биофлавоноиди,
полифеноли,

вербаскозиди, ксилоглукани или екстракти од

храна,

или

предизвикани

од

субјективни предиспозиции.
има уште 9 патентни барања.

ФОТОТОКСИЧНИ РЕАКЦИИ НА КОЖА

(51) C 21B 13/08, F 27B 7/33, F 27D 15/00

(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ТОПЛОТНО

(11) 7103

(13) Т1

ТРЕТИРАЊЕ НА ЗРНЕСТ И ГРУТЧЕСТ

(21) 2016/330

(22) 25/05/2016

МАТЕРИЈАЛ

(45) 30/06/2017

(57)

1

Систем за топлотно третирање на

(30) DE102012103588 24/04/2012 DE
(96) 28/02/2013 EP13706555.3

зрнест и грутчест материјал (5), кој што се
состои од ро¬та-циска пе¬ч¬ка (1) за

(97) 13/04/2016 EP2841861
(73) ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

прелиминарно редуцирање на материјалот, и
кој што се состои од елек¬т-рич¬на печка за

45143 Essen, DE

то¬пење (4) на претходно редуцираниот

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

материјал, при што ротациската печка (1) и
електрична¬та печка (4) имаат поставено

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

помеѓу нив прв уред за филтрирање (2) за
од¬во¬ју¬вање на преголе¬ми¬те честички

(72) GRUND, Guido; MILEWSKI, Gunther and
NOWATSCHIN, Markus

(6a) и потоа дробилка (3) за дробење на
преголемите чес¬тич¬ки (6a).
има

уште

13

патентни

барања

.
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(51) C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D

(54) ДЕРИВАТИ НА ОКСАЗОЛИН И

261/12, C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P
19/02, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 29/00

ИЗОКСАЗОЛИН КАКО CRAC МОДУЛАТОРИ
(57)

1

Соединение со Формула (Id):

(11) 7102

(13) Т1

при

(21) 2016/332

(22) 25/05/2016

е селектиран од Формула (v) до (vii):
R е селектиран од алкил, халоалкил,

(45) 30/06/2017

што

прстенот

(30) KO04732011 01/04/2011 IN and
KO12152010 30/10/2010 IN

циклоалкил,
циклоалкенил,
арил,
хетероарил, хете¬ро¬циклил, -C(O)NR6R7, -

(96) 31/10/2011 EP11805651.4
(97) 06/04/2016 EP2632906
(73) Lupin Limited

C(O)OR6
прстенот

State of Maharashtra, Mumbai 400 098, IN
(74) Друштво за застапување од областа на

R1, кој што може да биде ист или различен
во секоја појава, е независно селектиран од

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ха¬¬ло, цијано, нитро, хидроксил, алкил,
халоалкил,
алкокси,
халоалкокси,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SINHA, Neelima; PALLE, Venkata, P.;

циклоалкил,
хетероциклил,

IRLAPATI, Nageswara, Rao; DESHMUKH,

NR6(CR8R9)nC(O)OR6,

Gokul, Keruji; KARCHE, Vijay, Pandurang;
JACHAK, Santosh, Madhukar and KAMBOJ,

(O)R6,
-NR6(CR8R9)nC(O)NR6R7,
C(O)NR6R7, -C(O)(O)R6, -C(O)R6,-OC(O)R6, и

Rajender, Kumar

-OC(O)NR6R7;
R2 e селектиран

Патенти

W

хетероарил,

е

и
селектиран

циклоалкил

и

арил,
-S(O)nR6,

хетероциклил;

хетероарил,
-NR6S(O)2R7, -

од

-C(O)R6;
од арил,

NR6(CR8R9)nC

водород,

хало,
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хидроксил, цијано, нитро, алкил, халоалкил,

хетероциклил; или R6 и R7, зе¬ме¬ни заедно

алкенил,

халоалкокси,

со азотниот атом за кој што тие се закачени,

алкенилокси,
алкинилокси,
циклоалкил,
циклоалкокси, -C(O)OR6,-NR6R7, -C(O)R6, -

може да формираат заменет или незаменет
3- до 14- член хетероцикличен прстен;

NHS(O)2R7
и
-NHC(O)R6;
R3, кој што може да биде ист или различен

R8 и R9, кои што може да бидат исти или
различни во секоја појава, се независно

во секоја појава, е независно селектиран од
во¬дород, хало, хидроксил, алкил, алкокси,

селекти¬ра¬ни од водород, хало, алкил и
алкокси; или R8 и R9, земени заедно со

халоалкил,

-

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени,

NR6S(O)2R7, -C(O)NR6R7 и -C(O)OR6;
R4 и R5, кои што може да бидат исти или

може да формираат 3- до 6- член цикличен
прстен при што цик¬¬личниот прстен може

различни во секоја појава, се независно
селекти¬ра¬ни од водород, хало, -OR10,

да биде карбоцикличен или хетероцикличен;
n е цел број кој што се движи во распон од 0

алкил,
халоалкил,
циклоалкил,
арил,

до
2,
вклучително
двата;
p е цел број кој што се движи во распон од 0

алкинил,

алкокси,

халоалкокси,

хетероциклил,

-NR6R7,

хидроксиалкил,
хете¬ро¬арил,

-(CR8R9)nC(O)NR6R7,

-

до

5,

вклучително

двата;

C(O)R6,
и
-(CR8R9)nC(O)OR6;
под услов ако, кога некој од R4 или R5 во Y е

q е цел број кој што се движи во распон од 1
до
4,
вклучително
двата;

-OR10 тогаш R10 не е водород; или
R4 и R5, земени заедно со јаглеродниот

при
што
алкилот,
халоалкилот,
хидроксиалкилот,
алкенилот,
алкинилот,

атом за кој што тие се закачени, може да
форми-ра¬ат заменет или незаменет 3- до 7-

алкокси,
халоал¬кок¬си,
алкинилокси,
циклоалкил,

член

арил,

карбоцикличен

или

хетероцикличен

хетероарил,

алкенилокси,
циклоалкокси,

хете¬ро¬цик¬лил,

прстен;
или
кој било од R4 и R5 во X и кој било од R4 и

се¬когаш кога се јавуваат можат да бидат
незадолжително заменети со еден или

R5 во Y комбинирани заедно, кога тие се
закаче-ни за јаглеродните атоми, може да

повеќе
суп¬с¬ти¬туенти
независно
селектирани од хидрокси, хало, цијано,

формираат 4- до 7- член заменет или
незаменет хете¬ро¬цик¬личен прстен со цел

нитро, оксо (=O), тио (=S), алкил, халоалкил,
алкенил,
алкинил,
арил,
арилалкил,

да даде бицикличен хетероцикличен прстен;

циклоалкил,

прстенот
при што,

селектиран
од
A2 се C или N;

циклоалкенил, хетероарил, хетероцикличен
прстенот,
хетероциклилалкил,

од
NR12
и
O;
од водород, алкил,

хетеро¬ари¬л¬алкил, -C(O)ORx, -C(O)Rx, C(S)RX,
-C(O)NRxRy,-NRxC(O)NyRz,
-

G
е
R12 е

D
и

е

е
и

селектиран
селектиран

циклоалкил,
хетероциклил;
R10

A1

арил,

селектиран

циклоалкил,
хетероциклил;

од

водород,

и

N(Rx)S(O)Ry, -N(Rx)S(O)2Ry, -NRxRy, NRxC(O)Ry, -NRxC(S)Ry, - NRxC(S)NRyRz, -

алкил,

S(O)2NRxRy, -ORx, -OC(O)Rx, -OC(O)NRxRy,

и

-RxC(O) ORy, - RxC(O)NRyRz, -RxC(O)Ry, SRx, и -S(O)2Rx; при што секоја појава на Rx,

R6 и R7, кои што може да бидат исти или
различни во секоја појава, се независно

Ry и Rz се неза¬вис¬но селектирани од
водород, алкил, ха¬лоалкил, алкенил,

селек-ти¬ра¬ни
од
циклоалкил,
арил,

алкинил, арил, арилалкил, цик¬ло¬алкил,
циклоалкенил, хетероарил, хетеро¬цикличен
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хетероциклилалкил

прстен

и

јаглерод-јаглерод

при
што
алкил
се
однесува
на
јаглеводороден радикал извлечен од алкан

ароматичен радикал кој што има 6- до 14јаглеродни ато¬ми, вклучува моноциклични,

кој што ги вклу¬чува са¬мо јаглеродните и
водородните атоми во главниот елемент,

бициклични
системи;

нема незаситеност, има од еден до шест
јаглеродни атоми, и е закачен за остатокот

при што карбоцикличен прстен се однесува
на 3- до 10- член заситен или незаситен, мо-

од

но¬¬цик¬личен,

со

еди¬неч¬на

врс¬ка;

арил

и

се

врска;

при

молекулата

што

двојна

хетероарилалкил;

однесува

трициклични

фузиониран

на

еден

ароматични

бицикличен,

при
што
алкенил
се
однесува
на
јаглеводороден радикал кој што содржи од 2

спироцикличен или премостен полицикличен
прс¬тен кој што содржи јаглеродни атоми;

до 10 јагле¬род¬ни атоми и вклучува
најмалку една јаглерод-јаглерод двојна

при што хетероцикличен прстен или
хетероциклил се однесува на заменет или

врска;
при
што

незаменет не-аро¬матичен 3 до 15- член
прстен кој што се состои од јаглеродни атоми

алкинил

се

однесува

на

јаглеводороден радикал кој што содржи од 2

и

до 10 јаг-ле¬род¬ни атоми и вклучува
најмалку една јаглерод-јаглерод тројна врска;

независно селектирани од N, O или S; и
при што хетероарил се однесува на заменет

со

еден

или

повеќе

хетероатом(и)

при што циклоалкил се однесува на еден неароматичен
моно
или
мултицикличен

или незаменет 5- до 14- член ароматичен
хе¬те¬ро¬цик¬личен прстен со еден или

прсте¬нест систем кој што има 3 до 12
јаглеродни
атоми;

повеќе хетероатом(и) независно селектирани
од
N,
O
или
S;

при што циклоалкенил се однесува на еден

или фармацевтски прифатлива сол од тоа

не-ароматичен моно или мултицикличен
прс¬те¬нест систем кој што има 3 до 12

или стереоизомери од тоа.
има уште 16 патентни барања.

јаглеродни атоми и вклучува најмалку една

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K

(72) van Deutekom, Judith Christina Theodora;

48/00

van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den

(11) 7101
(21) 2016/333

(13) Т1
(22) 25/05/2016

Dunnen, Johannes Theodorus
(54) ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА

(45) 30/06/2017
(30) EP00203283 21/09/2000 --

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОНОТ ВО
ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ

(96) 21/09/2001 EP13170245.8
(97) 27/04/2016 EP2636741
(73) Academisch Ziekenhuis Leiden

(57) 1 Антисенс олигонуклеотид насочен кон
внатрешноста на ексонот 43 на човеч¬ки¬от

2333 ZA Leiden, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

маскирањето на
апара¬тот
за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

исклучувањето на споменатиот ексон од
крајната mRNA, при што споменатиот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ан¬ти¬сенс не е DNA или фосфоротиоат
DNA што се состои од нуклеотидната низа

Патенти

дистофин пре-mRNA кој што го овозможува
споменатиот ексон
сое¬ди¬ну¬вање

за
и
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GCACTTTGCAA¬T¬GCTGCTGTCTTCTTGCT

AG¬C¬AAGAAGACAGCAGCAUUGCAAAG

TAT објавена како НИЗА ИД БР: 3 во EP 1

објавена како НИЗА ИД БР: 1 во EP 1 160

160 318 или DNA или фосфо¬ро¬тиоат DNA
што се состои од нуклеотидна низа

318.
има уште 11 патентни барања.

комплементарна

на

нуклеотидната

низа

(51) C 07D 251/10, C 07H 19/12
(11) 7100
(13) Т1

фармацевтски
прифатлив
ексципиент,
дилуент, или носач; кадешто кристалната

(21) 2016/335

форма од 5-азацитидин може да се добие со
метод
кој
содржи
чекори
од

(22) 25/05/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20030390530 17/03/2003 US

рекристализирање на 5-азацитидин од смеса

(96) 16/03/2004 EP10151392.7
(97) 11/05/2016 EP2181988
(73) Celgene International Sarl
Route de Perreux 1 2017 Boudry, CH

на
растворувачи
диметилсулфоксид

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

пропанол(изопропил алкохол), ацетонитрил и
метилетил кетон, со ладење на споменатата

(72) Ionescu, Dumitru; Blumbergs, Peter and

смеса

Selvey, Lee Alani
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

температура за да дозволи споменатиот 5азацитидин да се раствори целосно на

БАЗИРАНИ НА КРИСТАЛНА ФОРМА I ОД 5АЗАЦИТАДИН

амбиентална
изолирање на

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
кристална форма од 5-азацитидин заедно со

азацитидин.

која

содржи

и најмалку еден ко-растворувач избран од
групата
која
содржи
етанол,
2-

од

растворувачи

од

избраната

температура;
рекристализираниот

и
5-

има уште 15 патентни барања.
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(51) C 12M 1/00, C 12M 1/04, C 12M 1/12, C

(б)

12N 15/74, C 12N 15/80, C 12P 19/02, C 12P

нуклеотидна низа која што шифрира еден

19/12
(11) 7098

(13) Т1

поли-пеп¬тид кој што има активност на
синтаза нa дисахарид фосфат и активност нa

(21) 2016/336

(22) 25/05/2016
(45) 30/06/2017

(i)

полинуклеотид

кој

што

содржи

фосфатаза на дисахарид фосфат; или (ii)
полинуклеотид кој што содржи нуклеотидна

(30) US20080018798P 03/01/2008 US and
US20080085797P 01/08/2008 US

низа која што шифрира прв полипептид кој
што има активност нс синтаза на дисахарид

(96) 05/01/2009 EP09700920.3

фосфат и втор полипептидот кој што има

(97) 23/03/2016 EP2238231
(73) Proterro, Inc.

активност на фосфатаза на дисахарид
фосфат; или (iii) прв по¬ли¬нуклеотид кој

103 Carnegie Center Suite 100 Princeton,
New Jersey 08540, US

што содржи нуклеотидна низа која што
шифрира прв полипептид кој што има

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

активност нa синтаза на дисахарид фосфат и
втор полинуклеотид кој што со¬др¬жи

(72) AIKENS, John and TURNER, Robert, J.
(54) ТРАНСГЕНСКИ ФОТОСИНТЕТИЧКИ
МИКРООРГАНИЗМИ И ФОТОБИОРЕАКТОР

нуклеотидна низа која што шифрира втор

(57) 1 Трансгенска цијанобактериска клетка
која што содржи вештачки DNA конструкт кој

(ц)

што се состои, како оперативно поврзани
компоненти во 5’ до 3’ правецот на

при што трансгенската цијанобактериска
клетка акумулира зголемени нивоа на

транскрипција:

дисахарид во споредба со цијанобактериска

(a)

промотор

цијанобактериската

функционален

во
клетка;

(51) A 61K 38/18
(11) 7097
(21) 2016/337
Патенти

полипептид кој што има активност нa
фос¬фа¬таза на дисахарид фосфат; и
транскрипциска

клетка која
конструктот.

што

терминациска

не

го

содржи

низа;

DNA

има уште 14 патентни барања.

(45) 30/06/2017
(13) Т1
(22) 26/05/2016

(30) EPA11170437 17/06/2011 -- and
USP201161499216 21/06/2011 US
29 | С т р а н а
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(96) 15/06/2012 EP12728509.6

(72) DEL RIO, Alessandra and CERRETI,

(97) 23/03/2016 EP2720710
(73) Ares Trading S.A.
Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170

Alessandra
(54) СОСТАВИ НА FGF-18 ИСУШЕНИ СО
ЗАМРЗНУВАЊЕ

Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(57)
1
Стабилен состав исушен со
замрзнување кој што содржи FGF-18,

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

фосфатен пуфер кој што го одржува pH
изразен помеѓу 7.0 и 7.5, poloxamer 188 и

1000, Скопје

сахароза.
има уште 11 патентни барања.

(51) H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N

(54) НАПРАВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СО

19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N
19/593, H 04N 19/182

ИНТРА-ПРЕДИКЦИЈА

(11) 7096
(21) 2016/338

(13) Т1
(22) 26/05/2016

(57)

1

Апарат за декодирање, апаратот е

составен

од:

(45) 30/06/2017
(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and

eнтропи декодер (210), кофигуриран за да ги
врати
квантизираните
резидуални

KRA20110063288 28/06/2011 KR

коефициенти и внатрешно предвидливите

(96) 29/07/2011 EP11814797.4
(97) 11/05/2016 EP2600613
(73) M&K Holdings Inc.
3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero

информации;

25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

внатрешно предвидување врз основа на
внатрешно предвидливата информација;

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

декодер со режим на предвидување (230),
конфигуриран за да го врати режимот на

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

декодер
на
резидуален
сигнал(220),
конфигуриран за да го врати резидуалниот

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

сигнал користејќи го режимот за внатрешно
предвидување;
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режим,
генератор на референтни пиксели (240),
конфигуриран за да генерира референтни
пиксели кои кореспондираат со недостапните

каде што филтерот е применет во режимот
за внатрешно предвидување, кој што има

референтни пиксели и адаптивно да ги
филтрира
референтните
пиксели
во

насока од 45о во однос на хоризонталниот
режим и не е применет во вертикалниот и

согласност со
предвидување;

хоризоналниот

режимот

на

внатрешно

каде

што

режим,

референтните

пиксели

се

генератор со блок за предвидување (250),
конфигуриран за да генерира предвидливи

филтрирани за вториот насочен режим за
внатрешно предвидување, референтните

пиксели кои ги користат референтните
пиксели одредени од режимот на внатрешно

пиксели се исто така филтрирани за првиот
насочен режим за внатрешно предвидување,

предвидување;

кој што е поблиску до режимот за внатрешно
предвидување кој што има насока од 45о во

филтер со блок за предвидување (260),

однос на хоризонталниот режим, отколку што

конфигуриран за адаптивно филтрирање на
некои од пикселите за предвидување кои го

е

користат
режимот
предвидување;

внатрешно
и

каде што вториот и првиот насочен режим за
внатрешно предвидување постојат помеѓу

реконструктор на слика (270), конфигуриран

хоризонталниот режим и режимот за
внатрешно предвидување којшто има насока

за

слика

од 45о, во однос на хоризонталниот режим,

користејќи ги пикселите за предвидување и
резидуалниот
сигнал,

каде што бројот на насочени режими во

каде

коишто е применет филтерот, расте како што
расте и големината на единиците за

да

генерира

што

на

реконструирана

генераторот

на

референтни

вториот

насочен

режим,

пиксели (240) адаптивно ги филтрира
референтните пиксели во согласност со

предвидување,

големината на блокот за предвидување на

каде

режимот за внатрешното предвидување кој
постои помеѓу хоризонталниот режим и

пиксели (240) не ги филтрира референтните
пиксели на актуелниот блок којшто е помал

режимот за внатрешно предвидување, во
насока од 45о во однос на хоризонталниот

од предодредената големина.
има уште 1 патентни барања.

Патенти

што

генераторот

на

референтни
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(51) C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D

(57)

1

Соединение со формулата (I)

403/04, C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D
413/14, C 07D 417/04, A 61K 38/04
(11) 7095
(13) Т1
(21) 2016/339

(22) 26/05/2016
(45) 30/06/2017

(30) EP12167231 09/05/2012 -(96) 03/05/2013 EP13720407.9
(97) 06/04/2016 EP2847190
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE

назначено
R1
R2

е
е

водород
група

со
или
со

тоа,

што

(C1-C4)-алкил,
формулата

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) STRAUB, Alexander; SCHAMBERGER,
Jens; TERSTEEGEN, Adrian; ZIMMERMANN,
Katja; ACKERSTAFF, Jens; FÜRSTNER,
Chantal; MEIER, Heinrich; TINEL, Hanna;
ZUBOV, Dmitry; KAST, Raimund; SCHÄFER,
Martina and BÖRNGEN, Kirsten
(54) БИЦИКЛИЧНО СУПСТИТУИРАНИ

или

УРАЦИЛИ И НИВНАТА УПОТРЕБА
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каде

што

# е местото на прикачување на урацил
азотниот
атом,
прстенот Q е 5- до 7-член хетероциклил или
5или
6-член
хетероарил,
каде
што
* е местото на прикачување на урацил
азотниот
A е -CH2-,

-CH2-CH2-,

кислород,

атом,
-O-CH2-## или

каде

што

## е местото на прикачување на фенил
прстенот,
m
R4

е
е

број
0,
халоген,

трифлуорометил,
дифлуорометокси,

1
или
2,
дифлуорометил,

(C1-C4)-алкил,
трифлуорометокси или

(C1-C4)-алкокси,
R5A
е
водород
или
деутериум,
R5B е водород, деутериум или (C1-C4)алкил,
R6
е

водород

или

R7
R8

водород
халоген,

или
флуор,
дифлуорометил,

е
е

флуор,

трифлуорометил, (C1-C4)-алкил или нитро,
R9 е водород, халоген, дифлуорометил,
трифлуорометил, (C1-C4)-алкил, нитро или
(C1-C4)-алкилтио,
R3
е
група

со

формулата

каде што 5- до 7-член хетероциклил и 5- или
6-член хетероарил може да е супституиран
од 1 до 4 супституенти независно одбрани од
групата
од
халоген,
дифлуорометил,
трифлуорометил, тридеутерометил, (C1-C6)алкил, (C3-C7)-циклоалкил, оксо, хидроксил,
(C1-C4)-алкилкарбонил,
(C1-C4)алкоксикарбонил, аминокарбонил и (C1-C4)алкилсулфонил,
каде

што

(C1-C6)-алкил

и

(C3-C7)-

циклоалкил може за возврат да бидат
супституирани од 1 до 3 супституенти
независно одбрани од групата од халоген,
циано, трифлуорометил, (C3-C7)-циклоалкил,
хидроксил, (C1-C4)-алкокси и 4- до 7-член
хетероциклил,
и
каде што два (C1-C6)-алкил радикали врзани
за јаглероден атом од 5- до 7-член
хетероциклил и 5- или 6-член хетероарил,
заедно со јаглеродниот атом на кој тие се
врзани, може да формираат 3- до 6-член
карбоцикл,
R24 е халоген, (C1-C4)-алкил или (C1-C4)алкокси,
n
е

број

0,

1,

2

или

3,

и неговите соли, солвати и солвати на
солите..
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 215/14, C 07D 413/04, C 07D
417/04, C 07D 401/04, A 61K 31/496, A 61P

(45) 30/06/2017
(30) EP06125499 06/12/2006 --

31/04
(11) 7093

(13) Т1

(21) 2016/340

(22) 26/05/2016

(96) 04/12/2007 EP07847811.2
(97) 09/03/2016 EP2099758
(73) Janssen Pharmaceutica NV

Патенти
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Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

фенил;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk

R4 и R5 секое независно се водород, алкил
или
бензил;
или

Marcel; KOUL, Anil; DORANGE, Ismet;
GUILLEMONT, Jérôme Emile Georges and

R4 и R5 заедно и вклучувајќи го N на кој тие
се прикачени може да формираат радикал

LANÇOIS, David Francis Alain
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА

одбран од групата од пиролидинил, 2пиролинил,
3-пиролинил,
пиролил,

ХИНОЛИН

имидазолидинил,

(57) 1 Соединение со формулата (Ia) или
(Ib)

имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил,
пиразолил,
триазолил,
пиперидинил,

пиразолидинил,

2-

пиридинил, пиперазинил, имидазолидинил,
пиридазинил,
пиримидинил,
пиразинил,
триазинил, морфолинил и тиоморфолинил,
секој радикал опционално супституиран со
алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси,
амино, моно- или диалкиламино, алкилтио,
алкилоксиалкил,
алкилтиоалкил
и
пиримидинил;
R4a и R5a заедно со атомот на азот на кој
тие се прикачени формираат радикал одбран
од групата составена од пиролидино,
пиперидино,

пиперазино,

морфолино,

4-

вклучително било која негова стереохемиски
изомерна форма, назначено со тоа, што

тиоморфолино,
2,3-дихидроизоиндол-1-ил,
тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил,

q e цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ;

хексахидро-1H-азепинил, хексахидро-1H-1,4диазепинил,
хексахидро-1,4-oxазепинил,

p e цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;
R1 e алкенил, алкинил, -C=N-OR11, амино,
моно или ди(алкил)амино, аминоалкил, моно
или
ди(алкил)аминоалкил,

1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил,
пиролинил,
пиролил,
имидазолидинил,
пиразолидинил,

2-имидазолинил,

2-

алкилкарбониламиноалкил, аминокарбонил,
моно
или
ди(алкил)аминокарбонил,

пиразолинил,
триазолил,

арилкарбонил,

пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој
радикал опционално супституиран со 1, 2, 3

R5aR4aNалкил,

R5aR4aN-,

R5aR4aN-C(=O)-;
R2 e водород, алкилокси, арил, арилокси,
хидрокси,
алкилтио,

меркапто, алкилоксиалкилокси,
моно
или
ди(алкил)амино,

пиролидино

или

радикал

со

формулата

во која Y e CH2, O, S, NH или N-алкил;
R3 e алкил, арилалкил, арил-O-алкил, арилалкил-O-алкил, арил, Het, Het-алкил, Het-Oалкил,
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Het-алкил-O-алкил

или

имидазолил,
пиразолил,
пиридинил,
пиридазинил,

или 4 супституенти, секој супституент
независно одбран од алкил, халоалкил, хало,
арилалкил,

хидрокси,

алкилокси,

амино,

моноили
диалкиламино,
алкилтио,
алкилтиоалкил,
арил,
пиридил
или
пиримидинил;
R6
e

арил1

или

Het;

R7 e водород, хало, алкил, арил или Het;
R8
e
водород
или
алкил;
Патенти
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e

оксо;

или

морфолинил,

Het

или

R8 и R9 заедно го формираат радикалот -

диалкиламинокарбонил;

CH=CH-N=;
R11
e

моно-

или

алкил;

Het e моноцикличен хетероцикл одбран од Nфеноксипиперидинил,
пиперидинил,

арил e хомоцикл одбран од фенил, нафтил,
аценафтил или тетрахидронафтил, секој е

пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил,
тиенил, oxазолил, изоксазолил, тиазолил,

опционално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент е независно

изотиазолил,
пиридинил,
пиримидинил,
пиразинил или пиридазинил; или бицикличен

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро,

хетероцикл

амино, моно- или диалкиламино, алкил,
халоалкил,
алкилокси,
халоалкилокси,

хиноxaлинил, индолил,
бензoxазолил,

карбоксил,
алкилоксикарбонил,
аминокарбонил, морфолинил или моно- или

бензoтиазолил,
бензoфуранил,

диалкиламинокарбонил;
арил1 e хомоцикл одбран од, фенил, нафтил,

дихидробензo[1,4]диоксинил
или
бензo[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и

аценафтил или тетрахидронафтил, секој е

бицикличен

опционално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент е независно

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти,
секој супституент независно одбран од хало,

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро,
амино, моно- или диалкиламино, алкил,

хидрокси,
алкил
или
алкилокси;
негов N-оксид, негова фармацевтски

халоалкил,
халоалкилокси,

прифатлива сол или негов солват.
има уште 24 патентни барања.

водород

или

алкилокси,

алкилоксикарбонил,

алкилтио,
карбоксил,

одбран

од

хинолинил,

бензимидазолил,
бензизоксазолил,

бензизотиазолил,
бензoтиенил,
2,3-

хетероцикл

е

опционално

аминокарбонил,

(51) G 21F 5/08, G 21F 5/015, G 21F 5/12, A
61J 1/05, A 61J 1/14, B 65B 3/00, B 65D 51/00,

празнината е ограничена со ѕидови од
страните
(3)
и
на
дното
(2),

B 65D 23/08, B 65D 25/24
(11) 7085

(13) Т1

- отвор (5) за полнење на празнината со
течноста,

(21) 2016/341

(22) 26/05/2016

- затворач (40 & 43) за затворање на

(45) 30/06/2017
(30) DE102011079031 12/07/2011 DE

празнината, затворачот има дел со дупчиња
за вметнување на канила во празнината,

(96) 12/07/2012 EP12735524.6
(97) 16/03/2016 EP2731577
(73) Bayer AS
Drammensveien 288 0283 Oslo, NO

- долно куќиште (20) што ги опкружува
ѕидовите на празнината на нејзината основа,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

куќиште

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) JAKOBSEN, Jan Bo̸rge; BO̸RRETZEN,

назначен
со
тоа,
што
- филмот (30) ги опкружува оние области од

Peer and HAUGSETER, Bjo̸rn
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ТЕЧНОСТ

ѕидовите на празнината кои не се веќе
опкружени од горното куќиште или долното

(57) 1 Контејнер за течност, што содржи
- празнина (4) за држење на течноста,

куќиште,

Патенти

горно
куќиште
(10),
и
- филм (30) што се протега од горното
(10)

до

долното

куќиште

(20),

и
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- горното куќиште го опкружува издупчениот

има уште 13 патентни барања.

затворач со исклучок на делот со дупчиња.

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) C 12N 5/00
(11) 7084

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2016/342

(22) 26/05/2016

(30) KR20060043936 16/05/2006 KR
(96) 23/06/2006 EP06769014.9

(72) JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin;
CHANG, Cheong-Ho and LEE, Sae-Bom
(54) МЕТОДА ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА
НУКЛЕИНСКИ КЛЕТКИ ИЗВЕДЕНИ ОД

(97) 04/05/2016 EP2018419
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

КОСКЕНА СРЦВИНА ЗАРАДИ
ФОРМИРАЊЕ НА КОСКА

(45) 30/06/2017

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,
Yoido-Dong
Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712, KR
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
(51) A 61K 31/4045, A 61K 31/55, A 61K
45/06, A 61K 9/20, A 61P 9/04
(11) 7075

(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(21) 2016/343

(22) 26/05/2016

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 30/06/2017
(30) FR20100002525 15/06/2010 FR
(96) 14/06/2011 EP15162899.7

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) THUILLEZ, Christian; MULDER, Paulus;

(97) 13/04/2016 EP2921168
(73) Les Laboratoires Servier

VILAINE, Jean-Paul; FRATACCI, Marie-
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Dominique; LEREBOURS-PIGEONNIERE, Guy;

ил]метил}-3-(7,8-диметокси-1,2,4,5-

FELDMANN, Luc and ROUSSEL, Jérôme
(54) ПОВРЗАНОСТ НА N-{[(7S)-3,4ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТА-,1,3,5-

тетрахидро-3H-3-бензазепин-3-ил)-N-метил-

ТРИЕН-7-ИЛ]МЕТИЛ}-3-(7,8-ДИМЕТОКСИ1,2,4,5-ТЕТРАХИДРО-3H-3-БЕНЗАЗЕПИН-3-

прифатлива киселина, нивни хидрати или
кристални форми, и периндоприл, или еден

ИЛ)-N-МЕТИЛ-3-ОКСО-1-ПРОПАНАМИН И
ПЕРИНДОПРИЛ

од
неговите
дополнителни
соли
со
фармацевтски прифатлива база, хидрати

3-оксо-1-пропанамин, или еден од неговите
дополнителни
соли
со
фармацевтски

или кристални форми.
(57)
1
Поврзаност на N-{[(7S)-3,4диметоксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-

има уште 2 патентни барања.

(51) B 01D 46/24, B 01J 35/04, B 01J 37/02, F

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ

01N 3/022
(11) 7074

ОБЛОГА
(13) Т1

(57)

(21) 2016/344

(22) 26/05/2016

должината на облога кај обложен носач во
производство
на
испарувачи
на

(45) 30/06/2017

1

Постапка за определување на

(30)
(96) 27/11/2013 EP13194573.5

автомобилски издувен гас, носачите имаат
прв преден завршеток, втор преден

(97) 02/03/2016 EP2878369
(73) Umicore AG & Co. KG
Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-

завршеток, периферна

Wolfgang, DE

протегаат од првиот преден завршеток кон
вториот преден завршеток паралелно на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Wall, Louis and Schaefer, Robert

површина, главна

оска и аксијална должина L и канали
дефинирани со канални зидови коишто се

главната

оска,

постапката

содржи:

- Обезбедување на носач за производство на
Патенти
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испарувачи на автомобилски издувен гас кој

кадешто каналите се обложени над дел на

покажува

температура;

нивната должина којашто е помала од

- Обезбедување на течна облога која
покажува втора температура којашто е

аксијалната
должина
L;
- Одредување на должината на облогата на

различна од првата температура на носачот;
- Подредување на носачот на погоден начин

носачот со создавање на слика на носачот на
облогата и назначување на секции со

за внесување на течната облога во каналите
на
носачот;

различни температури за обложување и необложени простори на носачот и одредување

- Внесување на течната облога во каналите

на должината на облогата врз основа на тоа

на носачот на тој начин што облогата се
формира на или во зидовите на канлаот,

назначување.
има уште 5 патентни барања.

(51) C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

403/14, C 07D 405/14, A 61K 31/437, A 61K
31/4439, A 61K 31/454, A 61K 31/496, A 61K

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) INOUE, Teruhiko; KAYA, Tetsudo;

31/5377, A 61K 31/55, A 61K 31/433, A 61K
31/427, A 61K 31/422, A 61K 31/416, A 61K

KIKUCHI, Shinichi; MATSUMURA, Koji;
MASUO, Ritsuki; SUZUKI, Motoya and

31/4178, A 61P 43/00, A 61P 37/06, A 61P
37/02, A 61P 29/00, A 61P 37/08

MAEKAWA, Michihide
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛ И НИВНА

прва

(11) 7073

(13) Т1

ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА

(21) 2016/345

(22) 27/05/2016

(57) 1 Соединение претставено од страна
на следнава формула [I] или негова

(45) 30/06/2017
(30) JP20090268040 25/11/2009 JP
(96) 25/11/2010 EP10833248.7

фармацевтски

прифатлива

сол:

(97) 02/03/2016 EP2505586
(73) Japan Tobacco, Inc.
2-1, Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo
105-8422, JP
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R6

е

(1)
атом
на
водород,
(2) C1-6 алкил група опционално заменета со
1

кадешто
R1

е

(1)
(2)
(3)

атом

на

хидрокси
C1-6 алкокси

a

заменета

со

водород,

група,
или
група опционално

C6-10

арил

група(и)

до

3

супституенти

избрани

од

(a)
(b)

хидрокси
C1-6
алкокси

група,
група,

(c)

карбокси

група,

(d)
(e)

C1-6
алкокси-карбонил
C1-6
арил

група,
група,

(f)
C6-10
арилокси
група,
(g) амино група опционално моно- или дисупституирана
C1-6
алкил
група(и),
(h) 5- или 6-члена хетероциклична група
опционално заменета со C1-6 алкил група(и),

R2 и R3 се истите или различни и секој е

и
(i) 5- или 6-члена заситена хетероциклична

(1)

група,

атом

на

водород,

или

(2) C1-6 алкил група опционално заменета со
1
до
3
супституенти
избрани
од
(a)

хидрокси

(b)

C1-6

R4

e

група,

алкокси
група

и

група;

и

претставена

со

(3)
(4)
(5)

алкокси
арил
група,

C1-6
C1-6
или

5-

6-члена

група,
или

незаситена

хетероциклична група опционално заменета
со 1 до 3 супституенти избрани од
(a)
(b)

хидрокси
C1-6

алкокси

група,
група,

и
или

R5 и R6 формираат, заедно со азотниот атом
кон кого се поврзани заедно со азотниот
атом кон кого се поврзани, 5- или 6-член
цикличен амин (споменатиот цикличен амин
е опционално кондензиран со 5- или 6-член

или
којашто е врзана со 5-та позиција или 6-тата

незаситен хетероцикл) опционално заменет
со 1 до 3 супституенти избрани од

позиција
кадешто

(a)

на

индол

прстенот,

R5
(1)

атом

(2)

C1-6

е
на
алкил

водород,
група,

или

(c)
(d)

(b)

хидрокси
C1-6
алкил

група,
група,

C1-6
C1-6

алкокси
група,
и
алкокси-карбонил
група;

и
R7

Патенти

е
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(i) C1-6 алкил група опционално заменета со
(1)

атом

на

водород,

или

1 до 3 супституенти избрани од хидроксил

(2) C1-6 алкил група опционално заменета со
1
до
3
супституенти
избрани
од

група, карбокси
алкокси

(a)

група,

(ii) C1-6 алкил-карбонил група опционално
заменета со 1 до 3 супституенти избрани од

(b)
C1-6
алкокси
група,
и
(c) амино група опционално моно- или ди-

хидрокси група и C1-6 алкокси група,
(iii) C1-6 алкокси-карбонил група опционално

супституирана со C1-6 алкил група(и), и

заменета

R8

(iv)
C3-6
опционално

хидрокси

е

со

група

C6-10

и

арил

карбокси-C1-6
група,

група

(и),

и

циклоалкил/карбонил
група
заменета со C1-6 алкокси

група(s),
(1)

C1-6

алкил

група

опционално

заменета со 1 до 3 супституенти избрани од

(2) C1-6 алкокси група опционално заменета
со
C6-10
арил
група(и),

(a)

(3)

хидрокси

група,

(b) C1-6 алкокси група опционално заменета
со
C6-10
арил
група(и),
(c) C3-6
заменета

циклоалкил
со
C1-6

група опционално
алкокси
група(и),

циклоалкил

C3-6

група

опционално

заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
(a)
(b)

хидрокси
C1-6

група,
алкокси

и
група,

(d)
C1-6
арил
група,
(e) 5- или 6-член незаситена хетероциклична

(4) C1-6 арил група опционално заменета со

група опционално заменета со оксо група(и),

C1-6 алкил група(и) опционално заменета со

(f) 5- до 8-член заситена хетероциклична
група опционално заменета со 1 до 3

1
до
3
халоген
атоми,
(5) амино група опционално моно- или ди-

супституенти

од

супституирана со C1-6 алкил група(и)
опционално заменета со C6-10 арил група(и),

(i)
хидрокси
група,
(ii) C1-6 алкил група опционално заменета со

(6) 5- или 6-член незаситена хетероциклична
група опционално заменета со C1-6 алкил

1 до 3 супституенти избрани од хидроксил

група(и),

група
(iii)

(7) 5- или 6-член заситена хетероциклична
група опционално заменета со 1 до 3

избрани

и
C1-6

C1-6
алкокси
група,
алкокси
група,
и

(iv)
(g)
(h)

оксо
C3-6
C6-10
(i)

a

5-

група,

супституенти

група,
група,

(a)
(b)

6-член

незаситена

(c)

6-член

група,
заситена

циклоалкокси
арилокси
или

хетероциклилокси
(j)
a
5или

C1-6

избрани

C1-6
алкил
алкил-карбонил

од
група,
група,
и

оксо

група,

(8)

C3-6

циклоалкилокси

група,

или

хетероциклилокси
група,
и
(k) амино група опционално моно- или ди-

(9)

C6-10

арил-карбонил

група,

или

супституирана со супституенти избрани од

R7 и R8 формираат, заедно со азотниот атом
и јаглеродниот атом кон кого се поврзани, 5-
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или 6-член цикличен амин супституиран со

(b) C1-6 алкил група опционално заменета со

оксо

хидрокси

група

и

опционално

понатаму

супституиран со 1 до 3 супституенти избрани
од

(c)
C1-6
алкокси
(d) C3-6 циклоалкил група.

група(и),
група,

и

има уште 31 патентни барања.
(a)

хидрокси

група,

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18,

ЛАМБДА ВАРИЈАБЛА И РЕГИЈА СО

C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85
(11) 7072
(13) Т1

КОНСТАНТА КАЈ ГЛУШЕЦ

(21) 2016/346

лесни низи со неврзана ламбда хумана
варијабла (hVλ) и нераспределен ламбда

(22) 31/05/2016
(45) 30/06/2017

(57) 1 Глушец со ендоген λ (ламбда) алел со

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and
US20100357317P 22/06/2010 US

хуман спојувачки генски сегмент (hVλ), каде
кај глушецот бришењето на првиот Vλ-Јλ-Сλ

(96) 22/06/2011 EP11728508.0

генски кластер од ендогениот λ алел со

(97) 06/04/2016 EP2480675
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

лесни низи и замена, целосно или делумно,
на Vλ-Јλ генски сегменти од вториот Vλ-Јλ-Сλ

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

генски кластер од алелот хумани Vλ и Јλ
генски сегменти кои операбилно се врзани за

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

ген со регион со недопрена ламбда
константа (Сλ) од вториот Vλ-Јλ-Сλ генски

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

кластер за да глушецот покаже лесна низа

MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A.
and GURER, Cagan
(54) ГЛУШЕЦ СО ИМУНОГЛОБУЛИНИ СО
ЛЕСНИ НИЗИ СО РЕГИЈА СО ХУМАНА

добиена од hVλ, hЈλ и Сλ ген од глушец, каде
ендогените засилувачи Enh 2.4, ламбда 3’
(Enh) и Еnh 3.1 се одржале недопрени во λ
алелот со лесна низа.
има уште 16 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 31/00, A 61K 38/00, A 61K 38/15,
A 61K 45/08, A 61K 38/21, A 61K 45/06, A 61K

(72) FAIRCLOTH, Glynn Thomas; AVILES
MARIN, Pablo Manuel; LEPAGE, Doreen; SAN

38/20
(11) 7071

(13) Т1

(21) 2016/347

(22) 31/05/2016

MIGUEL IZQUIERDO, Jesus and PANDIELLA,
Atanasio
(54) ПОДОБРЕН ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛА

(45) 30/06/2017
(30) US813606P 28/02/2006 US

МИЕЛОМА

(96) 28/02/2007 EP07757603.1
(97) 13/04/2016 EP2029155
(73) Pharma Mar S.A.
28770 Madrid, ES

третирање на мултипла миелома
комбинирана терапија со користење

со
на

Аплидин во синергична
дексаметазон.

со

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

има уште 3 патентни барања.

(57)

1

Аплидин за употреба во метод за

комбинација

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(51) B 05B 11/04, A 45D 34/00, A 45D 37/00,

дршката (16), а садот (18) е изведен да го

A 61F 13/40, A 61M 35/00, B 65D 47/42, B 65D
83/00

прифати пакувањето (12) кое содржи флуид
и да го олесни истиснувањето на флуидот од

(11) 7070

(13) Т1

пакувањето

(21) 2016/348

(22) 31/05/2016

свиткувачки капак (28) изведен да заптивно
го опкружува пакувањето (12) внатре во

(45) 30/06/2017

(12);

и

(30) US20080141540P 30/12/2008 US
(96) 29/12/2009 EP09801640.5

садот (18) и изведен да се свиткува како
реакција на делувањето на надворешниот

(97) 20/04/2016 EP2376176
(73) Otsuka America Pharmaceutical, Inc.

притисок
овозможувајќи
делување
на
надворешниот притисок на пакувањето (12)

2440 Research Boulevard Rockville, MD

кога е сместено во внатрешноста на садот

20850, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(18) и со тоа да притиска на пакувањето (12)
заради
испуштање
на
флуидот
од

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CASEY, Ronald J.; VANEK, Patrick P.;

пакувањето
(12);
основа (22) оријентирана под агол во однос

HATHAWAY, Royal D.; FOSHEE, David L.;
MOSLER, Theodore J.; JARDINE, Nicholas J.

на садот (18) и изведена да го насочува
протекот на испуштениот флуид, каде

and BENOKRAITIS, Kristin L.
(54) УРЕД И ПОСТАПКА ЗА НАНЕСУВАЊЕ
НА ФЛУИДИ

основата (22) го опфаќа подалечниот отвор

(57)
1
Уред
нанесување
на

апликатор за
кој
опфаќа:

основата (22), а во протечна врска со
внатрешниот дел на садот (18), при што дел

дршка (16) која има поблизок завршеток (20)
и подалечен завршеток (24), каде дршката

од подлогата е (26) вовлечен во подалечниот
завршеток (57) на основата (22) и дел од

(16)

подлогата

(14) на
флуиди

опфаќа:

сад (18) на поблискиот завршеток (20) на
Патенти

(57) кој има надворешен дел (84); и
подлога (26) на апликаторот поврзана со

(26)

е

обвиткан

околу

надворешниот дел (84).
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има уште 16 патентни барања.

(51) C 12N 9/16, A 61K 38/17, A 61K 38/46, A

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

61P 31/12

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(11) 7069
(21) 2016/349

(13) Т1
(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017
(30) KR20120012718 08/02/2012 KR and
US201161500994P 24/06/2011 US
(96) 15/06/2012 EP12803297.6

(72) JIN, Thong-Gyu; CHUNG, Yo Kyung;
PAIK, Sang Hoon; PARK, Yoo Chang; SEO,
Jinwook; CHOI, Yong Woon; SON, Jong Mun
and KIM, Yong-Chul
(54) КОМПОЗИЦИЈА И ФОРМУЛАЦИЈА
КОЈА ОПФАЌА РЕКОМБИНИРАНА ХУМАНА

(97) 13/04/2016 EP2723369
(73) Green Cross Corporation and
Medigenebio Corporation

ИДУРОНАТ-2-СУЛФАТАЗА И ПОСТАПКА

107 Ihyeon-ro 30beon-gil
Giheung-gu

(IDS) која има амино киселинска секвенца
SEQ ID NO: 1, во која цистеинскиот остаток е

Yongin-si
Gyeonggi-do 446-855, KR and 107 Ihyeon-ro

на положбата 59 во IDS амино киселинската
секвенца конвертиран во формилглицин

30beon-gil

(FGly) при моларен однос од 65% или повеќе,

Giheung-gu
Yongin-si

посакувано при моларен однос од 75% или
повеќе.

Gyeonggi-do 446-855, KR

има
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ЗА НЕЈЗИНО ДОБИВАЊЕ
(57)

1

Композиција идуронат-2-сулфатаза

уште

13

патентни

барања.
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(51) A 61K 31/196, A 61K 31/44, A 61K

(72) WEIss, Gerd; PROFITLICH, Thomas;

31/4439, A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61K 9/28,
A 61K 9/16

SCHWITZER, Karl; WAGNER, Cornelia;
SCHWITZER, Manfred and HUBER, Bernhard
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(11) 7068

(13) Т1

(21) 2016/350

(22) 31/05/2016
(45) 30/06/2017

ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИНЕНИЕ
СОЧИНЕТО ОД ИНХИБИТОРИ НА

(30) DE20101052847 29/11/2010 DE
(96) 28/11/2011 EP11788458.5

ПРОТОНСКА ПУМПА

(97) 02/03/2016 EP2645996
(73) Aenova IP GmbH

фармацевтско соединение кое што содржи
PPI (инхибитор на протонска пумпа) во

Temmlerstrаßе 2, 35039 Marburg, DE

форма

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

сочинет

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

(а) грнаулирање на PPI, најмалку една
основна
состојка,
најмалку
еден

(57)

1

на

Метод

сферични
од

фармацевтски
Патенти

за

производство

гранули

следните

прифатлив

на

(пелети),
чекори:

ексципиенс,

и
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најмалку еден алкохол, пожелно етанол
и/или изопропанол, посебно изопропанол,

назначен со тоа што брзината на сечилото на

употребувајќи високо брзински мешач, за
добивање срцевини кои содржат PPI,

колото на високо брзинскиот мешач е
поголема од или еднаква на 50 вртежи/мин,

(б)
сушење
на
срцевините,
(ц) обложување на исушените срцевини со

пожелно е поголема од или еднаква на 65
вртежи/мин, повеќе пожелно е во рамките на

инертен
средишен
(д)
филм-обложување
на

70 до 140 вртежи/мин, времето
гранулација е пожелно помалку од

срцевини

со

слој,
обложените

ентеричен

и

минути, повеќе пожелно помалку од или

(e) сушење на ентеричните филм-обложени
срцевини до преостаната влага од помалку

еднакво на 10 минути, посебно пожелно
помалку од или еднакво на 8 минути и

од или еднакво на 1.5 wt.-%, пожелно
помалку од или еднакво на 1 wt.-%, за

најпожелно 5 до 8 минути, и гранулирањето
(а) се случува во отсуство на вода.

добивање

има

на

слој,

на
20

PPI

пелети,

уште

16

патентни

барања.

(51) A 61K 35/74, A 61P 11/00
(11) 7067
(13) Т1

Via Laurentina Km 26,700 00071 Pomezia
(RM), IT

(21) 2016/351

(22)

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(45)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

31/05/2016
30/06/2017
(30)
(96) 07/04/2011 EP11721384.3
(97) 06/04/2016 EP2555785
(73) D.M.G. Italia Srl
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СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) STEFANI, Stefania; TIBERI, Licia and
SANTAGATI, Maria.

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(54) УПОТРЕБА НА STREPTOCOCCUS

во

SALIVARIUS ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА

ganismen

ХРОНИЧНИ ИНФЕКЦИИ НА
РЕСПИРАТОРНИОТ ТРАКТ

Braunschweig, Германија, со влезен број
DSM 23307.

(57)
1
Изолиран бактериски вид кој
припаѓа на видот S. salivarius депониран

има уште 15 патентни барања.

Deutsche

Sammlung
и

von

Zellkulturen

MikroorGmbH,

(51) A 01N 43/38, A 01N 43/40, A 01N 43/42,
C 07D 471/04, A 61K 31/18, A 61K 31/44
(11) 7066
(13) Т1
(21) 2016/352

(22) 31/05/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20100348422P 26/05/2010 US
(96) 25/05/2011 EP11787299.4

или терапевтски прифатлива сол назначена
со
тоа
што
A1

е

C(A2);

(97) 30/03/2016 EP2575463
(73) Abbvie Inc.
1 North Waukegan Road North Chicago, IL

A2

е

H;

60064, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

D1
Е1

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Y1
е
NO2;
G1 е алкил супституиран со OP(O)(OH)(OH);

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

R10 е C3-C10-циклоалкил кој има една или

(72) SULLIVAN, Gerard; TAO, Zhi-Fu; WANG,
Xilu; SOUERS, Andrew, J. and CATRON,

две CH2 половинки незаменети или заменет
со
О;

Nathaniel, D.
(54) АПОПТОЗА-ПОТТИКНУВАЊЕ НА

назначени
со
тоа
што
половинката
претставена со R10 е несупституирана или

АГЕНТИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА РАК И ИМУНИ И
АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

супституирана со еден или два или три или
четири или пет супституенти независно

(57) 1 Соединение со формулата (11 [a):

одбрани од групата која се состои од R50,

B1 е OR1, или NHR1, назначено со тоа што
R1 е C1-C10 алкил супституиран со R10;
е
е

H:
H:

OR50, F, Cl, Br, и I; и R50 е C1-C10 алкил.
има уште 3 патентни барања.

Патенти

47 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D

алкенил група, опционално супституирана

217/22, C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 61K

алкинил група, опционално супституирана

31/4725, A 61K 31/496, A 61K 31/472, A 61P
27/06, A 61P 9/00

циклоалкил
група,
или
опционално
супституирана алканоил група, или R4 и

(13) Т1
(22) 31/05/2016

R5
може
да
формира
заситен
хетероцикличен заедно со соседниот атом на

(45) 30/06/2017
(30) JP20100286445 22/12/2010 JP

азот, кадешто супституентот на
алкил
групата,
алкинил
групата,
циклоалкил

(96) 21/12/2011 EP11851146.8

групата, или алканоил групата во R5 е

(97) 27/04/2016 EP2657227
(73) D. Western Therapeutics Institute, Inc.

најмалку еден супституент избран од (a)
циклоалкил група, арил група, хетероарил

1-18-11 Nishiki Naka-ku Nagoya-shi, Aichi
460-00003, JP

група, арилокси група, хетероарилокси група,
арилен група, или хетероарилен група

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

коишто опционално имаат, на прстенот,
најмалку еден супституент избран од атом на

(72) HIDAKA, Hiroyoshi; TAKAHASHI, Kouichi;

халоген,

INOUE, Yoshihiro and SUMI, Kengo
(54) НОВИ СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ

халогеноалкил група, алкенил група, алкинил
група, алкокси група, алкилтио група,

НА ИЗОКИНОЛИН
(57) 1 Дериват на изокинолин-6-сулфонамид

хидроксил група, оксо група, формил група,
алканоил
група,
карбоксил
група,

претставен со формула (1), негова сол, или
солват
на
дериватот
или
солта,

алкилоксикарбонил група, меркапто група,
азотна група, амино група, уреа група,

(11) 7065
(21) 2016/353

цијано

група,

алкил

група,

тиоуреа група, и аминоалкил група, (b)
хидроксил група, (c) оксо група, (d)
алканоилокси група, (e) амино група, (f)
карбоксил група, (g) алкокси група, и (h)
алкискикарбонил
група;
и
A претставува линеарна или разгранета
алкилен група којашто има 2 до 6 атоми на

кадешто

јаглерод и опционално имаат најмалку еден

R1 и R2 секој независно претставува атом на
водород, атом на халоген, цијано група,
алкил група, халогеноалкил група, алкенил
група, алкинил група, алкокси група,
алкилтио група, хидроксил група, меркапто
група,
азотна
група,
амино
група,
аминоалкилтио група, or хетероарил група;
R3 и R4 секој независно претставува атом на
водород, алкил група, хидроксиалкил група,
диалкиламиноалкил
аминоалканоил

група,

или
група;

R5
претставува
атом
на
водород,
опционално супституирана алкил група,
48 | С т р а н а

супституент избран од карбоксил група, атом
на халоген, цијано група, оксо група, алкенил
група, алкинил група, алкокси група,
хидроксил група, алкилоксикарбонил група,
аминоалкил група, арил група, хетероарил
група, опционално супституирана аралкил
група,

и

опционално

супституирана

хетероарилкил
група,
кадешто
аралкил групата или хетероарилклил групата
во A опционално имаат најмалку еден
супституент избран од атом на халоген,
цијано група, алкил група, халогеноалкил
група, алкенил група, алкинил група, алкокси
Патенти
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група, алкилтио група, хидроксил група, оксо

карбоксил група, алкилоксикарбонил група,

група,

меркапто група, азотна група, ами

формил

група,

алканоил

група,

има уште 9 патентни барања.

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18,

диверзитет (DH) и спојување (ЈН) со еден

C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85
(11) 7064
(13) Т1

или повеќе хумани VH, DH и ЈН генски
сегменти кај имуноглобулински локус со

(21) 2016/354

ендогени

(22) 01/06/2016

тешки

низи

кај

глушец;

и

(45) 30/06/2017
(30) US20100357314P 22/06/2010 US and

б) ендоген λ (ламбда) алел со лесни низи со
нераспределена ламбда хумана варијабла

US20100357317P 22/06/2010 US
(96) 22/06/2011 EP12195716.1

(hVλ) и нераспределен ламбда
спојувачки
генски
сегмент

(97) 13/04/2016 EP2568049
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

каде кај глушецот бришењето на првиот VλЈλ-Сλ генски кластер од ендогениот λ алел со

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

лесни низи и замена, целосно или делумно,

10591, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

на Vλ-Јλ генски сегменти од вториот Vλ-Јλ-Сλ
генски кластер од алелот хумани Vλ и Јλ

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Macdonald, Lynn; Stevens, Sean; Gurer,

генски сегменти кои операбилно се врзани за
ген со регион со недопрена ламбда

Cagan; Murphy, Andrew, J. and Hosiawa,
Karolina A.
(54) ГЛУШЕЦ СО ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ

константа (Сλ) од вториот Vλ-Јλ-Сλ генски
кластер за да глушецот покаже лесна низа

ХИБРИД СО ЛЕСНИ НИЗИ СО ХУМАН
ВАРИЈАБИЛЕН РЕГИОН

ендогените засилувачи Enh 2.4, ламбда 3’
(Enh) и Еnh 3.1 се одржале недопрени во λ

(57)
1
Глушец
со:
а) генски сегменти за замена на една или

алелот со лесна низа.
има уште 16 патентни барања.

хуман
(hVλ),

добиена од hVλ, hЈλ и Сλ ген од глушец, каде

повеќе варијабли на тешките низи (VH),

Патенти
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(51) C 07D 413/06, C 07D 405/06, C 07D
417/06, A 61K 31/42, A 61K 31/41, A 61K
31/425
(11) 7063
(21) 2016/355

(13) Т1
(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017
(30) DE102008062878 17/12/2008 DE
(96) 16/12/2009 EP09803727.8
(97) 02/03/2016 EP2376479
(73) AiCuris GmbH & Co. KG
назначено
со
претставува

тоа,

што
фенил,

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117
Wuppertal, DE

R1

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

при што фенил е супституиран со 1 до 3
супституенти, при што супституентите се

(72) THEDE, Kai; GRESCHAT, Susanne;
WILDUM, Steffen and PAULSEN, Daniela
(54) СУПСТИТУИРАНИ

одбрани независно еден од друг од групата

ФУРАНКАРБОКСАМИДИ, И НИВНА
УПОТРЕБА

трифлуорометилтио, (C1-C4)-алкил и (C1C4)-алкокси,

(57) 1 Соединение со формулата

каде
што
(C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси за возврат

составена од халоген, хидрокси, циано,
нитро, трифлуорометил, трифлуорометокси,

може да се супституирани еднаш до три
пати, идентично или различно, со остатоци
одбрани од групата составена од халоген,
50 | С т р а н а
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циано, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, амино,

циано, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, амино,

моно-(C1-C4)-алкиламино,

моно-(C1-C4)-алкиламино,

ди-(C1-C4)-

ди-(C1-C4)-

алкиламино, (C3-C7)-циклоалкил и 4- до 7член
хетероциклил,

алкиламино, (C3-C7)-циклоалкил и 4- до 7член
хетероциклил,

при што последно-споменатите циклоалкил и
хетероциклил остатоци за возврат може секој

при што последно-споменатите циклоалкил и
хетероциклил остатоци за возврат може секој

да е супституиран до три пати, идентично
или различно, со халоген, циано, (C1-C4)-

да е супституиран до три пати, идентично
или различно, со халоген, циано, (C1-C4)-

алкил, трифлуорометил, хидрокси, (C1-C4)-

алкил, трифлуорометил, хидрокси, (C1-C4)-

алкокси, трифлуорометокси, оксо, амино,
моно-(C1-C4)-алкиламино
и
ди-(C1-C4)-

алкокси, трифлуорометокси, оксо, амино,
моно-(C1-C4)-алкиламино
и
ди-(C1-C4)-

алкиламино,
R2
претставува

фенил,

алкиламино,
и
R3 претставува хетероциклил остаток врзан

при што фенил е супституиран со 1 до 3
супституенти, при што супституентите се

со
азот,
при што хетероциклил остатокот може да е

одбрани независно еден од друг од групата

супституиран со еден до три супституенти,

составена од халоген, хидрокси, циано,
нитро, трифлуорометил, трифлуорометокси,

при што супституентите се одбрани
независно еден од друг од групата составена

трифлуорометилтио, (C1-C4)-алкил и (C1C4)-алкокси,

од
халоген,
хидрокси,
хидроксиметил,
формил, амино, оксо, трифлуорометил,

каде
што
(C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси за возврат

трифлуорометокси, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)алкокси
и
(C1-C4)-алкоксикарбонил,

може да се супституирани еднаш до три

или една од нивните соли, нивните

пати, идентично или различно, со остатоци
одбрани од групата составена од халоген,

солвати или солватите на нивните соли.
има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 498/18, C 07D 498/22, C 07K
14/655, C 07K 14/59, A 61K 31/424, A 61P

(72) PAULINI, Klaus; GÜNTHER, Eckhard;
SCHAEFER, Olaf and TEIFEL, Michael
(54) КОНЈУГАТИ НА ДИСОРАЗОЛИ И

35/00
(11) 7062
(21) 2016/356

(13) Т1
(22) 01/06/2016

НИВНИ ДЕРИВАТИ СО МОЛЕКУЛИ ЗА
ВРЗУВАЊЕ НА КЛЕТКИ, НОВИ

(45) 30/06/2017
(30) EP06018750 07/09/2006 -- and

ДИСОРАЗОЛ ДЕРИВАТИ, ПРОЦЕСИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И НИВНИ УПОТРЕБИ

US842357P 06/09/2006 US
(96) 06/09/2007 EP07803270.3

(57) 1 Соединение со формула (I) или (IV)

(97) 09/03/2016 EP2066679
(73) Æterna Zentaris GmbH
60314 Frankfurt am Main, DE

C1 -B1 -A-B2-C2
C1 - B1 –A

(I),
(IV),

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

при што за (I) и (IV) :

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

A е дисоразол половина согласно формула

Патенти
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(III)

карбоксилестер, амид, карбонат, карбамат,
алфа-аминокиселински остатоци,бетааминокиселински остатоци, алкоксил, амино,
хидроксиламино, моно-алкиламино, диалкиламино, хидразинил, цијано, цијано алкил, сулфхидрил, дисулфидилалкил и/или
алкил-сулфидил";
B1 и/или B2 се независно еден од друг
селектирани од групата која што се состои од
"ди¬карбонски киселински остаток линкер,
сукцинил, глутарил";

при што:
Rio, Rjo, Rkp, Rmp, R28, R30, R31, R32, R33,
R34, R35, R36, R38, R40, R41, R42, R43, R44
се во-дород;
Rlp, Rnp заедно формираат двојна врска или
се независно селектирани од групата која
што се состои од "водород, алкоксил";
R27, R29 заедно формираат двојна врска или
епоксид (оксиран);
R37, R39 заедно формираат двојна врска или
епоксид (оксиран);
R25, R26 се независно еден од друг
селектирани од групата која што се состои
од: "ал-кил" кој што е незадолжително
заменет во алкил групата со 1, 2 или 3
супституенти не-зависно еден од друг
селектирани од групата која што се состои од
"алкил, циклоалкил, циклоалкил-алкил, арил,
хетероарил, арил-алкил, хетероарил-алкил,
хетероциклил, хе¬тероциклил-алкил,
алкилсулфонил, арилсулфонил, арилалкилсулфонил, -F, -Cl, -Br, -I, -N3, -NO2, =O,

C1 и/или C2 се независно еден од друг
селектирани од групата која што се состои од
"LHRH, [D-Lys6]-LHRH, соматостатин,
соматостатин аналоги, човечки серум
албумин (HSA)";
o е 1 или 2;
p е 1 или 2;
при што терминот "алкил" вклучува
ациклични заситени, делумно незаситени
или не-за¬ситени јаглеводороди кои што
имаат C1-C12 јаглеродни атоми, кои што
може да бидат со прав-синџир или
разгранети и може да содржат една или
повеќе двојни врски и/или една или повеќе
тројни врски;
при што терминот "алкоксил" се однесува на
радикали во кои што една "алкил",
"цикло¬алкил", "циклоалкил-алкил", "арил",
"арилалкил", "хетероарил", "хетероарилалкил", "хе¬тероциклил" и/или "хетероциклил-алкил" групата е поврзана преку еден
кислоро¬ден атом (-O-групата ).
има уште 16 патентни барања.

=S, =S(O)2, хидроксил, ацетил, карбоксил,
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(51) C 07K 14/71, C 12N 15/12, A 61K 38/18,

R1-Ala-X1-Pro-X2-Ala-R2

(I)

A 61P 35/00
(11) 7060
(21) 2016/357

(13) Т1
(22) 01/06/2016

кадешто:

(45) 30/06/2017
(30) EP20060001457 24/01/2006 --

X1 е амино киселина избрана помеѓу Arg и
Lys;

(96) 23/01/2007 EP07702949.4
(97) 11/05/2016 EP1973944
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

X2 е амино киселина избрана помеѓу Cys и
Thr;

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare 47

киселинска секвенца избрана од SEQ ID NO:
1
и
SEQ
ID
NO:
3;

00144 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R2 е или отсутен или се состои од амино
киселинска секвенца избрана од SEQ ID NO:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

2 и SEQ ID NO: 4, согласно следниве услови:

(72) PRESTA, Marco; CAMOZZI, Maura;
RUSNATI, Marco; COLOMBO, Maurizio and

кога R1 е отсутен, исто така R2 е отсутен;
кога R1 е амино киселинската секвенца од

MASTROIANNI, Domenico
(54) FGF2-ВРЗУВАЧКИ ПЕПТИДИ И НИВНА

SEQ ID NO: 1, R2 е амино киселинската
секвенца од SEQ ID NO: 2; кога R1 е амино

УПОТРЕБА

киселинската секвенца од SEQ ID NO: 3, R2 е
амино киселинска секвенца избрана помеѓу

(57) 1 FGF2-врзувачки пептид со формула I:

Патенти
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SEQ ID NO: 2 и SEQ ID NO: 4; или нејзина

има

уште

(57)

1

14

патентни

барања.

фармацевтски прифатлива сол.

(51) C 07K 14/435, A 61K 38/24
(11) 7059
(21) 2016/358

(13) Т1
(22) 01/06/2016

Реструктуиран FSH препарат,

кадешто реструктуираниот
FSH при
подготовка има гликолизациски модел којшто

(45) 30/06/2017
(30) WO2010EP04769 04/08/2010 --

ги

(96) 04/08/2011 EP11757190.1
(97) 11/05/2016 EP2601210
(73) Glycotope GmbH

(i) релативен износ на глукани којшто носат
бисектичен N-ацетилгликозамин (bisGlcNAc)

Robert-Rössle-Strasse 10 13125 Berlin, DE

глукани прикачени кон FSH при подготовката;
и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GOLETZ, Steffen and STÖCKL, Lars
(54) ПОДОБРЕН РЕСТРУКТУИРАН
ЧОВЕЧКИ ФОЛИКУЛОСТИМУЛИРАЧКИ

содржи

следниве

карактеристики:

од најмалку 20 % од вкупниот износ на

(ii)
релативен
износ
на
2,6-спарена
сијалинска киселина од најмалку 40% од
вкупниот износ на сијалинска киселина.
има
уште
14
патентни
барања.

ХОРМОН
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 7/00
кадешто
(13) Т1
(22) 01/06/2016

R1 означува H, F, Cl, CN, CH3, CH2OH,
CH2Cl, CH2Br, CF3, CHF2 или CH2F, R2

(45) 30/06/2017
(30) EP20120002215 28/03/2012 US

означува
H
или
A,
R3 означува H, F, Cl, CH3, CF3 или CHF2, X

(96) 19/03/2013 EP1371268.0
(97) 27/04/2016 EP2831077
(73) Merck Patent GmbH

означува
CR3
или
N,
Y означува Ar1, Јаглехидрат, Het1 или Cyc,

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

несупституиран
или
моно-,
диили
трисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pИЛИ2,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DORSCH, Dieter; BUCHSTALLER, Hans-

[C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pHet2, NO2, CN,
[C(R2)]pCOИЛИ2,
[C(R2)2]pCON(R2)2,

Peter; MOINET, Gérard and WEGENER,
Ansgar
(54) БИЦИКЛИЧНИ ПИРАЗИНОН

NR2COA,
S(O)nA,

ДЕРИВАТИ

NH- CON(R2)2, Cyc, CHO и/или COA,
Ar2 означува фенил, којшто е несупституиран

(11) 7058
(21) 2016/359

(57) 1 Соединение со формула I

Ar1 означува фенил или нафтил, којшто е

NR2SO2A,
COHet3,

O[C(R2)2]pAr2,

[C(R2)2]pSO2N(R2)2,
O[C(R2)2]mN(R2)2,

O[C(R2)2]pHet2,

NHCOOA,

или моно- или дисупституиран со Hal, A,
[C(R2)2]pИЛИ2,
[C(R2)2]pN(R2)2,
[C(R2)2]pHet3, NO2, CN, [C(R2)2]pCOИЛИ,
[C(R2)2]pN(R2)2,
N(R2)2COA,
NR2SO2A,
[C(R2)2]pSO2N(R2)2,
O[C(R2)2]mN(R2)2,
Патенти

S(O)nA,

COHet3,

O[C(R2)2]pHet3,
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NHCOOA, NHCON(R2)2, CHO и/или COA,

пирадизанил,

Het1

бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-

означува пиролидинил, азетидинил,

индолил,

изоиндолил,

тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил,
тетрахидропиразолил, тетрахидропиранил,

бензодиоксолил,
бензофуранил,

пиперидинил,
хексахидропирадизанил,

морфолинил,

фуро[3,2-b]пиридил,
кадешто
секој
е
несупституиран
или
моноили

хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил,
пиперазинил, фурил, тиенил, пиролил,

дисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pИЛИ2,
[C(R2)2]pN(R2)2,
[C(R2)2]pHet3,

имидазолил,

[C(R2)2]pOHet3,

пиразолил,

оксазолил,

бензотиофенил,
имидазопиридил
или

[C(R2)2]pAr2,

NO2,

CN,

изоксазолил,
оксадиазолил,
тиазолил,
триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил,

[C(R2)2]pCOИЛИ2,
NR2COA, NR2SO2A,

пирадизанил,
индолил,
изоиндолил,
бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-

S(O)nA,
COHet3,
O(C(R2)2]mN(R2)2,
O[C(R2)2]pAr2, O[C(R2)2]pHet3, NHCOOA,

бензодиоксолил,
бензофуранил,

NHCON(R2)2, CHO, COA, =S, =NR и/или =O,
Het3
означува
дихидропиролил,

фуро[3,2-b]пиридил,

бензотиофенил,
имидазопиридил
или
кадешто

секој

е

пиролидинил,

[C(R2)2]pCON(R2)2,
[C(R2)2]pSO2N(R2)2,

азетидинил,

оксетанил,

несупституиран
или
моноили
дисупституиран со Hal, A, [C(R2)2]pИЛИ2,

тетрахидроимидазолил, дихидропиразолил,
тетрахидропиразолил, тетрахидрофуранил,

[C(R2)2]pN(R2)2, [C(R2)2]pHet2, [C(R2)2]pAr2,
NO2,
CN,
[C(R2)2]pCOИЛИ2,

дихидропиридил,
пиперидинил,

[C(R2)2]pCON(R2)2, NR2COA,
[C(R2)2]pSO2N(R2)2,
S(O)nA,

хексахидропирадизанил,
хексахидропиримидинил,

O[C(R2)2]mN(R2)2,

NR2SO2A,
COHet3,

O[C(R2)2]pAr2,

тетрахидропиридил,
морфолинил,

тетрахидропиранил

[1,3]диоксоланил,

или

пиперазинил,

NHCON(R2)2,
и/или
=O,

кадешто секој е несупституиран или моноили дисупституиран со Hal, CN, ИЛИ2,

Јаглехидрат
означува
инданил
или
тетрахидронафтил, кадешто секој може да

COИЛИ2, CON(R2)2, S(O)nA, S(O)nAr, COA, A
и/или
=O,

биде несупституиран или моно-, ди-, три- или
тетрасупституиран
со
A,

A означува неразгранет или разгранет алкил
со 1-10 C-атоми, кадешто две соседни CH-

Cyc означува цикличен алкил со 3, 4, 5, 6 или

и/или CH2-групи може да формираат двојна

7
C-атоми,
којшто
може
да
биде
несупституиран или моносупституиран со A,

врска и кадешто една или две не-соседни
CH- и/или CH2-групи може да бидат

Hal,
CN
или
Ar2
или
Het2,
означува пиролидинил, азетидинил,

заменети со N-, O- и/или S-атоми и кадешто
1-7 H-атоми може да бидат заменети со F

тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил,
тетрахидропиразолил, тетрахидро- пиранил,

или Cl, Hal означува F, Cl, Br или I,
n
означува
0,
1
или
2,

пиперидинил,

m

O[C(R2)2]pHet2, NHCOOA,
CHO,
COA,
=S,
=NR

OH,
Het2

морфолинил,

хексахидропирадизанил,
хексахидропиримидинил,
пиперазинил,
имидазолил,

p

означува
означува

1,
0,

1,

2
2,

или
3

или

3,
4,

[1,3]диоксоланил,

фурил, тиенил, пиролил,
пиразолил,
оксазолил,

под услов, ако R1 is CH2OH, тогаш Ar1 не е
2,4-дихлорофенил,

изоксазолил,
оксадиазолил,
тиазолил,
триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил,

и нивни фармацевтски прифатливи солвати,
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и

стереоизомери,

има уште 14 патентни барања.

вклучувајќи нивни смеси во сите односи.

(51) C 07D 235/18, C 07D 401/14, A 61K
31/444

(72) Wilson, Francis, Xavier; Johnson, Peter,
David; Vickers, Richard; Storer, Richard;

(13) Т1
(22) 02/06/2016

Wynne, Graham, Michael; Roach, Alan,
Geoffrey; De Moor, Olivier; Dorgan, Colin,

(45) 30/06/2017
(30) GB20080021913 02/12/2008 GB
(96) 01/12/2009 EP14197877.5

Richard and Davis, Paul, James
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ

(97) 27/04/2016 EP2907813
(73) Summit Therapeutics plc

(57)
1
Фармацевтски состав којшто го
содржи соединението 2,2’-ди(пиридин-4-ил)-

85B Park Drive
Milton Park

1H,1’H-5,5’-бибензо[d]имидазол,
фармацевтски прифатлив N-оксид,

Abingdon

хидрат или негов солват, и фармацевтски

Oxfordshire OX14 4RY, GB

прифатлив ексцииенс.
има уште 5 патентни барања.

(11) 7014
(21) 2016/360

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или
сол,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) G 01N 33/574

(57)

1

Постапка за предвидување на

(11) 7015

(13) Т1

одговор од лекување на рак коешто содржи

(21) 2016/361

(22) 02/06/2016

бортезомиб и ритуксимаб во не-Хоџкинсонов
рак на лимфом кај пациент, којашто содржи:

(45) 30/06/2017
(30) US201161522596P 11/08/2011 US and
US201161560555P 16/11/2011 US

одредување на нивото или износот на прв
предвидувач во билошки примерок од

(96) 08/08/2012 EP12754124.1
(97) 27/04/2016 EP2742356
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

пациент, кадешто првиот предвидувач е
CD68 или PSMB1 (P11A) полиморфизам; и

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

втор предвидувач кај пациентот; кадешто
низок CD68 или присуство на PSMB1 (P11A)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RICCI, Deborah; LI, Weimin and HENITZ,

полиморфизам е поврзано со барем еден
позитивен исход, и присуство, отсуство, или

Erin, Devay
(54) ПРЕДВИДУВАЧИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

износ на вториот предвидувач е поврзано со
барем еден позитивен исход.

РАК

има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 209/10, C 07D 209/16, C 07D
209/14
(11) 7018
(21) 2016/362

(57) 1 Постапка за подготвување на
соединение од формула IV,

(13) Т1
(22) 03/06/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20090289530P 23/12/2009 US
(96) 20/12/2010 EP10803222.8
(97) 16/03/2016 EP2516394
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

кој

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) ROCK, Michael, Harold; TREPPENDAHL,
Svend and THERKELSEN, Frans
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВЕН АГЕНС

ги
опфаќа
следните
фази:
(a) мешање на (6-флуоро-1H-индол-3-

ил)ацетонитрилот,
NH3
во
вода
и
катализатор на база на преоден метал во
алкохолен

растворувач;

и

(b) хидрогенизирање на смесата со
H2. има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 303/36, C 07D 301/03, C 07D

(96) 03/10/2008 EP08834964

301/00, C 07K 5/087, A 61K 38/06, A 61P
37/06, A 61P 37/00, A 61P 33/00, A 61P 31/00,

(97) 13/04/2016 EP2207791
(73) Onyx Therapeutics, Inc.

A 61P 25/28, A 61P 19/08, A 61P 35/00
(11) 7020
(13) Т1

249 East Grand Avenue South San
Francisco, CA 94080, US

(21) 2016/363

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(22) 03/06/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20070008987P 20/12/2007 US and

(72) PHIASIVONGSA, Pasit; SEHL, Louis, C.;

US20070997613P 04/10/2007 US

FULLER, William, Dean and LAIDIG, Guy, J.
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(54) ИНХИБИТОРИ НА КРИСТАЛНА
ПЕПТИДНА ЕПОКСИ КЕТОН ПРОТЕАЗА И
СИНТЕЗАТА НА АМИНО КИСЕЛИНСКИ
КЕТО-СПОКСИДИ
(57)
1
Кристално соединение кое има
структура од Формула (II)
има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K

(54) СИГМА ЛИГАНДИ ЗА УПОТРЕБА ВО

31/4196, A 61P 29/00
(11) 7022

(13) Т1

ПРЕВЕНЦИЈА И/ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА
ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА

(21) 2016/364

(22) 03/06/2016

(57)

1

Сигма лиганд за употреба во

(45) 30/06/2017
(30) EP20100382024 04/02/2010 --

спречување и/или лекување на болка која
потекнува како последица на оперативен

(96) 04/02/2011 EP11702057.8
(97) 30/03/2016 EP2531191
(73) Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
Avda Mare de Deu de Montserrat 221

зафат, кадешто сигма лигандот има основна
формула (I):

08041 Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VELA HERNÁNDEZ, José Miguel;
ZAMANILLO- CASTANEDO, Daniel and PUIGRIERA de CONIAS, Margarita

Патенти
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кадешто

C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8,OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -

R1 е избран од групата формирана од
водород, суптитуиран или несупституиран

NO2, -N=CR8R9, и халоген, или заедно тие
формираат
опционално
супституиран

алкил, суптитуиран или несупституиран
циклоалкил, суптитуиран или несупституиран

фузиран
прстенест
систем;
R5 и R6 се независно избрани од групата

алкенил, суптитуиран или несупституиран
арил, суптитуиран или несупституиран

формирана од водород, суптитуиран или
несупституиран алкил, суптитуиран или

арилалкил, суптитуиран или несупституиран

несупституиран циклоалкил, суптитуиран или

не-ароматичен хетероциклил,
или
несупституиран

суптитуиран
ароматичен

несупституиран алкенил, суптитуиран или
несупституиран арил, суптитуиран или

хетероциклил,
суптитуиран
или
несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -

несупституиран арилалкил, супституиран или
несупституиран
,
ароматичен
or
не-

C(O)OR8,-C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, - NR8C(O)R9, -

ароматичен хетероциклил, суптитуиран или
несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -

халоген;

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

R2 е избран од групата формирана од
водород, суптитуиран или несупституиран

OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, NO2, -N=CR8R9, и халоген, или заедно

алкил, супституиран или несупституиран
циклоалкил, суптитуиран или несупституиран

формираат, со атомот на азот кон кого се
прикачени, супституиран или несупституиран

алкенил, суптитуиран или несупституиран
арил, суптитуиран или несупституиран

, ароматичен or не-ароматичен хетероциклил
група;

арилалкил, супституиран или несупституиран

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

,
ароматичен
хетероциклил,

or
не-ароматичен
суптитуиран
или

t
е
1,2
or
3;
R8 и R9 се секој независно избрани од

несупституиран
хетероциклилалкил,
-COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9 , -CH=NR8, -

водород, суптитуиран или несупституиран
алкил, суптитуиран или несупституиран

CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8 , -NR8R9,NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, и халоген;

циклоалкил, суптитуиран или несупституиран
алкенил, суптитуиран или несупституиран

R3 и R4 се независно избрани од групата

арил,

формирана од водород, суптитуиран или
несупституиран алкил, суптитуиран или

ароматичен or не-ароматичен хетероциклил,
суптитуиран или несупституиран алкокси,

несупституиран циклоалкил, суптитуиран или
несупституиран алкенил, суптитуиран или

суптитуиран или несупституиран арилoxy, и
халоген;

несупституиран арил, суптитуиран или
несупституиран арилалкил, супституиран или

или негова фармацевтски прифатлива сол,

несупституиран

стереоизомер или негов солват.

NO2,

-N=CR8R9,

,

и

ароматичен

or

не-

ароматичен хетероциклил, суптитуиран или
несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -
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(51) C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00,
A 61K 31/575, A 61P 35/00
(13) Т1
(22)

(11) 7023
(21) 2016/365
06/06/2016

(45)
30/06/2017

49 rue Rouelle 75015 Paris, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Clarion, Ludovic; Mersel, Marcel and
Petite, Didier
(54) ДЕРИВАТИ НА СТЕРОЛ, МЕТОДИ
ЗА ДОБИВАЊЕ, ФАРМАЦЕВТСКИ

(30)
(96) 10/05/2012 EP12305518.8

СМЕСТИ КОИ ГИ СОДРЖАТ И НИВНА
УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАНИ НА

(97) 06/04/2016 EP2662382
(73) Beta Innov

МУЛТИПЛЕКС ГЛИОБЛАСТОМА

(51) C 07D 403/04, C 07D 253/07, C 07D
401/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D
Патенти
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487/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D

опционално

405/10, C 07D 413/04, C 07D 417/12, A 61K

повеќе супституенти одбрани од хало, нитро,

31/53
(11) 7027

(13) Т1

CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил
(кои подоцнежни три групи се опционално

(21) 2016/366

(22) 06/06/2016
(45) 30/06/2017

супституирани

од

еден

или

супституирани
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4

(30) US302060P 05/02/2010 US and
US381764P 10/09/2010 US

алкил и C1-4 алкокси), или5a, S(O)qR5b,
S(O)2N(R5c)(R5d),
N(R5e)S(O)2R5f,

(96) 07/02/2011 EP11704571.6

N(R5g)(R5h), B1-C(G1)-B2-R5i, арил и Het1,

(97) 13/04/2016 EP2531492
(73) Heptares Therapeutics Limited

(д) Cy3, која Cy3
супституирана
од

BioPark Broadwater Road Welwyn Garden
City

супституенти одбрани од хало, нитро, CN,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои

Hertfordshire AL7 3AX, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

подоцнежни три групи се опционално
супституирани
од
еден
или
повеќе

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4

(72) CONGREVE, Miles Stuart; ANDREWS,
Stephen Philippe; MASON, Jonathan Stephen;

алкил и C1-4 алкокси), или6a, S(O)qR6b,
S(O)2N(R6c)(R6d),
N(R6e)S(O)2R6f,

RICHARDSON, Christine Mary and BROWN,
Giles Albert
(54) 1,2,4-ТРИАЗИН-4-АМИН ДЕРИВАТИ

N(R6g)(R6h), B3-C(G1)-B4-R6i, арил и Het2,
(e) Heta, која Heta група е опционално

(57)

1

Соединение со формулата Iyd,

група е опционално
еден
или
повеќе

супституирана
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од хало, нитро, CN,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои
подоцнежни три групи се опционално
супституирани
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4
алкил и C1-4 алкокси), или7a, S(O)qR7b,

назначено

со

тоа,

што:

B
претставува
CyBB
или
HetBB;
CyBB
претставува
фенил
опционално
супституиран

од

еден

супституенти;
HetBB претставува

или

S(O)rR9a,
S(O)2N(R9b)(R9c),

ароматична

(и)
(j)

N(R9d)S(O)2R9e,
N(R9f)(R9g),

(к)
(л)

B7-C(G1)-B8-R9h,
=O,

(м)

=S,

опционално
повеќе

супституирана
R4d

од еден или
супституенти;

R4b,

R4c

претставуваат,

независно
(a)
(б)
(ц)

во

и

R4d
секоја

околност,
хало,

CN,
C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12

алкинил,

кои
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подоцнежни три

или8,

(г)
(х)

хетероциклична група што содржи еден или
повеќе N атоми, и која HetBB група е

R4b',

(ф)

R4c

повеќе

6-члена

S(O)2N(R7c)(R7d),
N(R7e)S(O)2R7f,
N(R7g)(R7h), B5-C(G1)-B6-R7i, арил и Het3,

групи

се

rr2
претставува
0
до
2;
ss и tt независно претставуваат, во секоја
околност 0 или 1, под услов да ss и tt обете
да
не
претставуваат
0;
L1 и L2 обете претставуваат директни врски;
G1 претставува, независно во секоја
Патенти
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O,

S

претставува,

или

независно

NR5j;

во

секоја

C1-6

алкил,

опционално

која

подоцнежна

супституирана

од

група
еден

е
или

околност,
H,

повеќе супституенти одбрани од хало, N(RN4)(RN5)
и
-ORa,
и
-ORa;

Cy3, Heta, арилa, C1-8 алкил, C2-8 алкенил,
C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, кои

Het1 до Het4 независно претставуваат 4- до
14-член хетероциклични групи што содржат

подоцнежни седум групи се опционално
супституирани
од
еден
или
повеќе

еден или повеќе хетероатоми одбрани од O,
S и N, кои хетероциклични групи може да

супституенти одбрани од хало, -CN, C3-6

содржат еден, два или три прстени и може да

циклоалкил, арил, Het4, -C(O)OR10, C(O)R11,
-C(O)N(RN1)(RN2),
S(O)rR9aa,

се супституирани од еден или
супституенти
одбрани
од

S(O)2N(R9ba)(R9ca),
N(R9fa)(R9ga);

и

C1-6 алкил, која подоцнежна група е
опционално супституирана од еден или

Cy3 претставува, независно во секоја
околност, 3- до 6-член ароматичен, целосно

повеќе супституенти одбрани од хало, N(RN6)(RN7)
и
-ORa,
и
-ORa;

заситен

RN1 до RN7 независно претставува H,

или

N(R9da)S(O)2R9ea

делумно

карбоцикличен
Heta претставува,

независно

незаситен
прстен;
во секоја

C1-6 алкил или
подоцнежни две

повеќе
хало,

C3-6 циклоалкил, кои
групи се опционално

околност, 3- до 6-член хетероцикличен
прстен што може да е ароматичен, целосно

супституирани
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од хало и -ORa;

заситен
содржи

Ra претставува,
околност,

или делумно незаситен и што
еден или повеќе хетероатоми

одбрани
R10
(a)

од

и

R11

O,

S

N;

(a)

во

секоја
H;

претставува
H,

(б) C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12
алкинил,
C3-12
циклоалкил,
C4-12

(б) C1-6 алкил опционално супституиран од
еден или повеќе супституенти одбрани од

циклоалкенил, кои подоцнежни пет групи се
опционално супституирани од еден или

хало,
(ц)

-ORa,
или

повеќе супституенти одбрани од хало, нитро,
CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,

(д) C3-7 циклоалкил (која група е опционално

C3-8 циклоалкил (кои подоцнежни четири

супституирана
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4

групи се опционално супституирани од еден
или повеќе супституенти одбрани од OH, =O,

алкил
и
C1-4
алкокси);
B1 до B8 независно претставуваат, во секоја

хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси), или12a,
S(O)qR12b,
S(O)2N(R12c)(R12d),

околност, директна врска, O, S или N(RN3);
секое арилa независно претставува C6-14

N(R12e)S(O)2R12f, N(R12g)(R12h), B9-C(G2)B10-R12i, арил1 и Hetb, и кои C3-12

карбоциклична ароматична група, која група

циклоалкил или C4-12 циклоалкенил групи

може да содржи еден, два или три прстени;
секое арил независно претставува C6-14

може дополнително да се супституирани од
=O,

карбоциклична ароматична група, која група
може да содржи еден, два или три прстени и

(ц)
(д)

може да се супституирани од еден или
повеќе супституенти одбрани од хало,

(e)
C(O)-B11-R13d;
R5a до R5j, R6a до R6i , R7a до R7i, R9a до

арил,

Патенти

независно

и

независно

-N(RN3)(RN4)
арил

и

S(O)2N(R13b)(R13c)

S(O)rR13a,
или
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R9h, R9aa до R99a, R12a до R12i и R13a до

заедно со азотниот атом на кој тие се

R13d независно претставуваат, во секоја

прикачени, 3- до 10-член хетероцикличен

околност,
(a)

H,

прстен што може да е ароматичен, целосно
заситен или делумно незаситен и кој може

(б) C1-10 алкил, C2-10 алкенил, C2-10
алкинил кои подоцнежни три групи се

дополнително да содржи еден или повеќе
хетероатоми одбрани од O, S и N, кој

опционално супституирани од еден или
повеќе супституенти одбрани од хало, нитро,

хетероцикличен
прстен
е
опционално
супституиран
од
еден
или
повеќе

CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,

супституенти одбрани од хало, нитро, CN,

C3-6 циклоалкил (кои подоцнежни три групи
се опционално супституирани од еден или

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои
подоцнежни три групи се опционално

повеќе супституенти одбрани од OH, =O,
хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси), или5aa,

супституирани
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4

S(O)qR5ab,
N(R5ae)S(O1)2R5af,

алкил
и
C1-4
алкокси);
B9 до B13 независно претставуваат директна

S(O)2N(R5ac)(R5ad),
N(R5ag)(R5ah), B12арил1

C(G2)-B13-R5ai,

и

Hetc;

врска,

O,

S

или

N(RN8);

(ц)
C3-10
циклоалкил,
или
C4-10
циклоалкенил (кои подоцнежни две групи се

арил1 претставува, независно во секоја
околност, C6-10 карбоциклична ароматична

опционално супституирани од еден или
повеќе супституенти одбрани од хало, OH,

група, која група може да содржи еден или
два прстени и може да се супституирани од

=O,
(д)
G2

C1-6

алкил

претставува,

и

C1-6

независно

алкокси),
Hetd;
во

секоја

еден или повеќе супституенти одбрани од
хало,
C1-6

алкил,

која

подоцнежна

група

е

околност,
O,
S,
или
NR5aj;
R5aa до R5aj независно претставува во

опционално супституирана од еден или
повеќе супституенти одбрани од хало, -

секоја
(a)

околност,
H,

N(RN10)(RN11)
и
C1-6
алкокси
(кој
подоцнежен супституент е опционално

(б) C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил
кои подоцнежни три групи се опционално

супституиран од еден или повеќе хало
атоми),
и

супституирани

повеќе

C1-6 алкокси (кој подоцнежен супституент е

супституенти одбрани од хало, нитро, CN,
C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил (кои

опционално супституиран од еден или повеќе
хало
атоми);

подоцнежни три групи се опционално
супституирани
од
еден
или
повеќе

RN8, RN10 и RN11 независно претставува H,
C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, кои

супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4
алкил
и
C1-4
алкокси),

подоцнежни две групи се опционално
супституирани од еден или повеќе хало

(ц) C3-6 циклоалкил, или C4-6 циклоалкенил

атоми;

(кои подоцнежни две групи се опционално
супституирани
од
еден
или
повеќе

Hetb претставува 5- или 6-член што може да
е ароматичен, целосно заситен или делумно

супституенти одбрани од хало, OH, =O, C1-4
алкил
и
C1-4
алкокси),

незаситен и што содржи еден или повеќе
хетероатоми одбрани од O, S и N, која

(д)
Hete,
или R5ag и R5ah може да претставува,

хетероциклична
група
може
супституирани
од
еден
или
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или

да
е
повеќе
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супституенти одбрани од хало, =O и C1-6

повеќе супституенти одбрани од OH, =O,

алкил;

хало,

Hetc до Hete независно претставуваат, 3- до
6-член хетероцикличен прстен што може да е

q и r независно претставуваат во секоја
околност
0,
1
или
2;
и

ароматичен, целосно заситен или делумно
незаситен и што содржи еден или повеќе

освен ако не е поинаку наведено алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил и алкил делот

хетероатоми одбрани од O, S и N, кои Hetc
до Hete групи се опционално супституирани

од алкокси групи може да се супституирани
од
еден
или
повеќе
хало
атоми;

од еден или повеќе супституенти одбрани од

или негова фармацевтски прифатлива сол

хало, нитро, CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,
C2-6 алкинил (кои подоцнежни три групи се

или солват.
има уште 20 патентни барања.

опционално

супституирани

од

еден

C1-4

алкил

и

C1-4

алкокси);

или

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395

(72) MOMM, Joachim and WALLNY, Hans-

(11) 7028

(13) Т1

(21) 2016/367

(22) 06/06/2016

Joachim
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ОД АНТИТЕЛА

(45) 30/06/2017

(57)

1

Стабилна течна фармацевтска

(30) EP08170884 10/12/2008 -(96) 09/12/2009 EP09764858.8

формулација што содржи 10 до 150 mg/ml од
антитело кон ИЛ-1бета, што е ACZ885,

(97) 30/03/2016 EP2376533
(73) Novartis AG

назначена со тоа, што пуфер системот е
хистидин на концентрација од 10 до 50 mM,

Lichtstrasse 35

стабилизаторот е манитол во количина од 50

4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

до 300 mM и формулацијата има pH од 5.5 до
7.5.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

има уште 13 патентни барања.

Патенти
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дефинира

(51) F 03D 1/06

всисна

страна

на

(11) 7029

(13) Т1

аеродинамичниот профил и притисна страна

(21) 2016/369

(22) 07/06/2016

на аеродинамичниот
соодветно;

(45) 30/06/2017

профил

(28,

29),

(30) IT2011RN00517 30/09/2011 IT and
US201161548078P 17/10/2011 US

кадешто лопатката (6) содржи седло за
прицврстување на всисната страна (50) и

(96) 28/09/2012 EP12766099.1
(97) 16/03/2016 EP2761169
(73) Enel Green Power S.p.A.

седло за прицврстување на притисната
страна поставени на всисната страна и

Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, IT

соодветно, со цел прицврстување на
споменатите проѕирни панели (31, 33) кон

притисната

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

страна

на

лопатката

(6),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LA PEGNA, Luigi and PIANO, Renzo
(54) ЛОПАТКА НА ВЕТЕРНА ТУРБИНА И
ПОСТАПКА ЗА МОНТАЖА НА ЛОПАТКАТА

структурата
на
лопатката
(7);
кадешто споменатата лопатка (6) содржи

(57) 1 Лопатка (6) за генератор на ветерна

споменатите проѕирни панели

турбина (1) за претворање на енергијата на
ветрот во електрична енергија, којашто

поставени еден спроти друг такашто може да
се видат низ лопатката (6) додколку се гледа

содржи:

низ споменатите проѕирни панели (31, 33) и
споменатиот
проѕирен
регион
(40);

- структура на лопатката (7) којашто се
протега по должина на оската на лопатката

споменатата лопатка (6) се карактеризира со
тоашто:

(X1) и содржи врв на лопатката (11), и

- всисниот страничен панел (31) и притисниот

спротивна основа на лопатката (12),
надолжен водечки раб (13) и надолжен заден

страничен панел (33) делумно ја дефинираат
всисната
страна
на
аеродинамичниот

раб (14) коишто се протегаат помеѓу
основата на лопатката (12) и врвот на

профил
и
притисната
аеродинамичниот
профил

лопатката
(11);
и
- надворешна аеродинамичка конструкција

соодветно;
- надолжниот водечки раб (13) содржи

(20)

надолжен

којашто

дефинира

аеродинамичен

видлив регион (40) помеѓу споменатите
проѕирни панели
(31, 33) и кадешто

цилиндричен

(31, 33) се

страна
(28,

член

на
29),

(13),

профил (25) којшто вклучува водечки раб
(26), заден раб на аеродинамичниот профил

споменатиот надолжен цилиндричен член
(13) има профил на напречен пресек пресек

(27) и всисна страна на аеродинамичниот
профил
и
притисна
страна
на

обликуван како затворена јамка која се
состои од неколку чекори (71, 72) поставена

аеродинамичниот профил (28, 29) помеѓу
споменатите водечки и задни рабови на

на две спротивни страни од надолжниот
цилиндришен член (13) за да се дефинираат

аеродинамичниот

27);

споменатите седла за прицврстување на

надворешна
(20) содржи

всисната и притисната страна (50); и
- надолжниот заден раб (14) има профил на

всисен страничен панел (31) и притисен
страничен панел (33) коишто се изработени

напречен пресек обликуван во основа како
стрела.

од проѕирен материјал и се прицврстени кон
структурата на лопатката (7) такашто

има уште 13 патентни барања.

профил

кадешто
споменатата
аеродинамичка конструкција

66 | С т р а н а

(26,

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) C 07D 409/12, C 07D 413/14, C 07D
403/12, C 07D 417/1, C 07D 409/14, A 61K

(57) 1 Соединение со формула (I), или
негови фармацевтски прифатливи соли или

31/4709, A 61P 11/00
(11) 7030

(13) Т1

N-оксиди или
деривати:

(21) 2016/370

(22) 09/06/2016

солвати

или

деутерирани

(45) 30/06/2017
(30) EP20110382344 11/11/2011 -- and
US201161563907P 28/11/2011 US
(96) 09/11/2012 EP12781362.4
(97) 01/06/2016 EP2776425
(73) Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151 08022
Barcelona, ES

Формула
назначено

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

•

со

тоа

(I)
што

В претставува група со формула (IВ):

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) PUIG DURAN, Carlos; GUAL ROIG, Silvia;
AIGUADE BOSCH, Jose and PRAT
QUINONES, Maria
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН СО АКТИВНОСТИ НА
БЕТА2 АДРЕНЕРГИЧКИ АГОНИСТИ И М3
МУСКАРИНИЧНИ АНТАГОНИСТИ

Патенти

Формула

(IВ)

каде
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•

R7 е избрана од група која се состои

o

R4

претставува

водороден

атом,

од водороден атом, линеарna или разгранетa

хидрокси група, хидроксиметил група или

C1-4 алкил група и линеарна или разгранета
C1-4
алкокси
група,

линеарна или разгранета C1-4 алкил група,
o
и R5 претставува сатурирана или

•
Аr е избрана од групата која се состои
од сатурирана или несатурирана C3-10, моно

несатурирана C3-8 циклоалкил група, C5-6
арил група, 5 до 6–члена хетероарил група

или бициклична циклоалкил група, C5-14
моно или бициклична циклоалкил група, 3 до

со најмалку еден хетероатом избран од N, S
и О, (C1-4 алкил)-(C5-6 арил) група, (C1-4

14 члена сатурирана или несатурирана моно

алкил)-(C3-8 циклоалкил) група или (C1-4

или бициклична хетероциклил група со еден
или повеќе хетероатоми избрани од N, S и О

алкил)-(5-6-члена хетероарил група со
најмалку еден хетероатом избран од N, S и

каде цикличните групи независно се по
потреба заменети со еден или повеќе

О) група, каде групите независно една од
друга се по потреба заменети со еден или

супституенти избрани од халоген атом,
цијано група, нитро група, оксо група,

повеќе
супституенти
Ra,
o
R6 претставува C5-6 арил група, 5-6-

карбокси група, C1-4 алкил група, C1-4

члена хетероарил група со најмалку еден

алкокси група, -CF3, -OCF3, -NReEf, -(CH2)pOH, -NRe(CO)Rf, -NRe-SO2-Rg, -SO2NReRf, -

хетероатом избран од N, S и О, сатурирана
или несатурирана C3-8 циклоалкил група,

OC(O)Rh, и –NRe(CH2)(0-2)-Ri, каде р има
вредност
од
0,
1
или
2
каде

C1-8 алкил група, C2-8 алкенил група, C2-8
алкенил група, C2-8 алкинил група, (C1-4

•
Re и Rf независно еден од друг
претставуваат водороден атом или линеарна

алкил)-(C5-6 арил) група, (C1-4 алкил)-(C3-8
циклоалкил) група или (C1-4 алкил)-(5-6-

или

група,

члена хетероарил група со најмалку еден

•
Rg е избран од група која се состои
од линеарна или разгранета C1-4 алкил

хетероатом избран од N, S и О) група, каде
групите независно една од друга се по

група, C6-5
несатуриран

потреба заменети
супституенти

разгранета

C1-4

алкил

арил група, сатуриран или
C3-8
циклоалкил,
каде

со

еден

или

повеќе
Rb,

цикличните групи се независно една од друга
по потреба се заменети со еден или повеќе

o
Ra и Rb независно еден од друг
претставуваат халоген атом, хидрокси група,

супституенти избрани од халоген атом, C1-4

C1-4 алкил група, C1-4 алкокси група, -SH,

алкил група и C1-4 алкокси група,
•
R1 и R2 независно еден од друг се

C1-4 алкилтио група, нитро група, цијано
група, -CO2R’, -NR’R’’, -C(O)NR’R’’, -

избрани од група која се состои од
водороден атом и линеарна или разгранета

N(R’’’)C(O)-R’, -N(R’’’)-C(O)NR’R’’, каде R’, R’’
и R’’’ секој независно претставува водороден

алкил
група,
R3 претставува група со формула:

атом или C1-4 алкил група, или R’ и R’’
заедно со азотен атом за кој се врзани за 3

C1-4
•

до

6-член

хетероцикличен

престен.

o
Q претставува директна врска, -CH2-,
-CH2-CH2-, -O-, -O-CH2-, -S-, -S-CH2-, или –
CH=CH-,
o
* претставува точка на прикачување
каде
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A1 и А2 независно еден од друг се

члена моно или бициклична хетероарил

избрани од група која се состои од C1-10

група со еден или повеќе хетероатоми

алкилен група, C2-10 алкенилен група каде
групите се по потреба заменети со еден или

избрани од N, S и О, и бицикличен прстенест
систем кој се состои од два моноциклични

повеќе супституенти избрани помеѓу калоген
атом, хидрокси група, линеарна или

прстенести системи поврзани меѓусебе со
ковалентна врска каде моноцикличните

разгранета C1-4 алкил група, линеарна или
разгранета C1-4 алкокси група, C5-6 арил

прстенести системи се независно еден од
друг избрани од C3-8 циклоалкил група, C5-6

група

група,

арил група, несатурирана или сатурирана 3

•
L1 e избран од директна врска, -O-,
NRc, -S-, -S(O)-, -SO2-, NRc(CO)-, (CO)NRc-,

до 8–члена хетероарил група со еден или
повеќе хетероатом избран од N, S и О и 5-6-

NRc-(CO)(CH2)qO-, -O(CH2)q(CO)NRc-, - NRc
(CH2)qO-, -O(CH2)qNRc-, -NRc(CO) NRd-, -

члена хетероарил група со еден или повеќе
хетероатоми избрани од N, S и О,

C(O)-,
-C(O)O-,
-OC(O)-,
-S(O)2NRc-,
NRcS(O)2-, NRcS(O)2NRd-, -C(O)NRcS(O)2- и

•
каде цикличните групи независно
една од друга се по потреба заменети со

–S(O)2NRcC(O), каде Rc и Rd се независно

еден или повеќе супституенти избрани од

еден од друг избрани од водороден атом и
линеарна или разгранета C1-4 алкил група и

халоген атом, C1-4 алкил група и C1-4
алкокси група, карбокси група, цијано група,

q
•

има вредност од 0, 1 или 2,
G е избран од групата која се состои

нитро група, хидрокси група, оксо група,
трифлуорометил група и трифлуорометокси

од C3-10, моно или бициклична циклоалкил
група,
C5-14
моно
или
бициклична

група, по договор дека кога G е фенил група,
L1 не е една од групите избрани од директна

циклоалкил група, 3 до 14 члена сатурирана

врска, -О-, -NHC(O)-, -C(O)NH и -NH(CO)O-

или несатурирана моно или бициклична
хетероциклил група со еден или повеќе

група.
има уште 13 патентни барања.

и

C3-7

циклоалкил

хетероатоми избрани од N, S и О, 5 до 14-

(51) C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D

94 Solaris Avenue, Camana Bay Grand

417/12, C 07D 413/12, C 07D 405/12, C 07D

Cayman KY1-1108, KY

213/60, C 07D 487/04, C 07D 401/12, A 61K
31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/4427, A 61K

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

31/4353, A 61P 35/00
(11) 7031

(13) Т1

(21) 2016/371

(22) 09/06/2016

(72) ZHOU, Changyou; WANG, Shaohui and
ZHANG, Guoliang
(54) ФУЗИОНИРАНИ ТРИЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

(45) 30/06/2017
(30)

RAF КИНАЗА

(96) 31/12/2011 EP11879096.3
(97) 08/06/2016 EP2797888
(73) BeiGene, Ltd.
Mourant Ozannes Corporate Services

(57)
1
Соединение
соединенијата
со

селектирано
Формула

од
I:

(Cayman) Limited

Патенти
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пр¬с¬тени

незадолжително

заменети

со

најмалку еден супституент R16; под услов
ако R1 е отсутен кога Q е N, a R5 е отсутен
кога
W
e
N;
R7 е селектиран од водород, халоген,
алкил,
-О-алкил
и
–Ѕ-алкил;
R12 е селектиран од водород и
алкил;
стереоизомери
прифатливи
при

од

тоа

фармацевтски

бидат истите или различни, се секој
селектирани од Н, халоал¬кил, алкил,

и

N;

W е селектиран од C и
X е селектиран од CН2 и

N;
О;

алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил,
арил и хетероарил; или (R13 и R14 ), и / или

е

од

селектиран

од

C

Y е селектиран од NR12, O и Ѕ;
Z е селектиран од О, S, NR13, CO,
SO,

R13, R14 и R15 кои што може да

тоа,
што:

Q

соли

и

(R14 и R15) заедно со атомот (атомите) за кој
(кои) што тие се закачени, секој формира
прстен се¬лек-ти¬ран од хетероциклил, и

SO2
и
CR13R14;
R1, R2, R3, R4, R5 и R6, кои што може

хетероарил
прстени
незадолжително
заменети со најмалку еден суп¬с¬ти¬ту¬ент

да бидат истите или различни, се секој

R16;
R16 е селектиран од халоген, халоалкил,

селектирани
од
халоалкил, алкил,

во¬¬дород,
халоген,
алкенил, циклоалкил,

арил, хетероциклил, хетероарил, алки¬нил, CN, -NR13R14, -OR13, -COR13, -CO2R13, -

алкил,
алкенил,
циклоалкил,
арил,
хетероарил, хе¬те¬роциклил, алкинил, оксо,
-CN, -OR’, -NR’R”, -COR’, -CO2R’, -CONR’R”, -

CONR13R14,
NR13COR14,

-C(=NR13)NR14R15,
-NR13CONR14R15,

–
-

C(=NR’)NR”R’”, -NR’COR”, -NR’CONR’R”, NR’CO2R”,
-SO2R’,
-SO2арил,
-

NR13CO2R14,

–SO2R13,

–

NR’SO2NR”R’”, NR’SO2R”, и –NR’SO2арил,
при што R’, R” и R’” се независно

NR13SO2NR14R15, -NR13SO2R14 и –
NR13SO2арил, при што алкилот, алкенилот,
алки¬ни¬лот, циклоалкилот, хетероарилот,
арилот и хетероциклилот се незадолжително

селектирани од Н, халоалкил, алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил,
арил и хетероарил, или (R’ и R”), и / или (R” и

заменети со нај¬малку еден супституент R16,
или (R1 и R2), и / или (R3 и R4), и / или (R5 и

R’”) заедно со атомите за кои што тие се
закачени, фор¬¬мираат прстен селектиран

R6), заедно со прстенот за кој што тие се

од хете¬ро-циклил и хетероарил прстени.
има уште 11 патентни барања.

закачени, формираат фузиониран прстен
селектиран од хетероциклил, и хетероарил

(51) C 07D 491/22, A 61K 31/404, A 61P 29/00
(11) 7032

(13) Т1

(21) 2016/372

(22) 09/06/2016
(45) 30/06/2017

(96) 28/06/2010 EP10731662.2
(97) 30/03/2016 EP2448943
(73) Xenon Pharmaceuticals Inc.
3650 Gilmore Way
Burnaby, BC V5G 4W8, CA

(30) US221424P 29/06/2009 US
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FU, Jianmin; CADIEUX, Jean-Jacques and
CHAFEEV, Mikhail
(54) ЕНАНТИОМЕРИ НА СПИРООКСИНДОЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ
(57)

1

(S)-енантиомерот

на

1’-{[5-

(трифлуорометил)фуран-2ил]метил}спиро[фуро[2,3-f][1,3]бензодиоксол7,3’-индол]-2’(1’H)-он
ја
има
следнава
формула

(I-S):

или негов фармацевтски прифатлив солват.
има уште 8 патентни барања.

(51) F 24H 9/12, F 28D 20/00
(11) 7035
(13) Т1

рефлектор за вода (4) којшто има држач (5),
се карактеризира со тоашто на цевката (1)

(21) 2016/375

постои пломба која поминува низ цевката (2),
којашто е потпрена во долниот дел со

(22) 09/06/2016
(45) 30/06/2017

(30)

фиксирана проодна тапа (3) со помош на

(96) 19/07/2013 EP13177170.1
(97) 20/04/2016 EP2679928
(73) Tesy Ood
48 Madara Blvd. 9701 Shumen, BG

прицврстувач (9), кадешто на горниот дел на
пломбата која поминува низ цевката (2)

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

над горното чело на надворешната цевка (1)
постои пломба (7), и на пломбата (7) е

(72) Kyurkchiev, Zhechko Angelov
(54) МЛАЗНИЦА ЗА ДОВОД НА ЛАДНА
ВОДА ВО БОЈЛЕР

лоцирано стопалото (6), коешто е заклучена

(57) 1 Млазница за довод на ладна вода во
бојлер којашто содржи надворешна цевка (1)

има

Патенти

постои рефлектор за вода (4), којшто има
држач (5) со стопало (6) со отвор во него, и

со средство за заклучување, со пломбата
која поминува ноз цевката (2).
уште

5

патентни

барања.
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(51) C 07D 241/26, C 07D 401/14, C 07D
401/10, C 07D 413/10, C 07D 401/04, A 61K

кадешто X е CR1 или N, Y е избран од CF3 –

31/497, A 61K 31/444, A 61P 33/06

C(O) – NR3 R4; O-R6;R1 е избран од H и

(13) Т1
(22) 09/09/2016

халоген; R2 е избран од SO2 – R5 и – C(O)R10; R3 и R4 се независно одбрани од H и

(45) 30/06/2017
(30) US201261600324P 17/02/2012 US

евентуално супституиран C1-C6 алкил; R5 е
одбран од -NR7R8 и R9; R6 е опционално

(96) 15/02/2013 EP13712926.8
(97) 20/07/2016 EP2814820
(73) MMV Medicines for Malaria Venture and

супституиран C1-C6 алкил; R7 и R8 се
независно одбрани од H и евентуално

University Of Cape Town
1215 Geneva, CH and 7701 Rondebosch, ZA

супституиран C1-C6 алкил или опционално
супституиран C3-C8 циклоалкил; R10 е -

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

NR11R12; R11 и R12 се независно одбрани
од H и евентуално супституиран C1-C6 алкил

(72) YOUNIS, Yassir; CHIBALE, Kelly; WITTY,
Michael, John and WATERSON, David
(54) АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНТИ

или NR11R12 од заедно евентуално
супституиран хетероциклоалкил; како и

(57) 1 Аминопиразин во согласност со
Формуалта
(I)

хидрати,
солвати,
или
полиморфи,
таутомери, геометриски изомери, оптички

(11) 7086
(21) 2016/608

супституиран C1-C6 алкил; R9 е опционално

фармацевтски прифатливи соли, комплекси,

активни форми, при тоа што може да биде
72 | С т р а н а
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и

се

однесува

на

групи

алкил, C3-C8 - циклоалкил, амино, халоген,

супституирани со од 1 до 5 супституенти

хидрокси и нитро.

одбрани од групата составена од C1-C6

има

(51) C 07K 16/24
(11) 7087

(13) Т1

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am
Rhein, DE

(21) 2016/611

(22) 09/09/2016

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

уште

20

патентни

барања.

(45) 30/06/2017
(30) US20100410158P 04/11/2010 US;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BARRETT, Rachel Rebecca; CANADA,

US20100411953P 10/11/2010 US;
US20100412594P 11/11/2010 US and

Keith; CATRON, Katrina Mary; COPENHAVER,
Robert; FREGO, Lee Edward; RAYMOND,

US201161448785P 03/03/2011 US
(96) 02/11/2011 EP11781949.0

Ernest Lee; SINGH, Sanjaya and ZHU,
Xiangyang
(54) АНТИ-IL-23 АНТИТЕЛА

(97) 20/07/2016 EP2635601
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH

(51) C 07H 19/12
(11) 7088

(13) Т1

следните
2θ

(21) 2016/612

(22) 09/09/2016

12.182

(45) 30/06/2017
(30) US20030390578 17/03/2003 US

13.024
14.399

(96) 16/03/2004 EP04721074.5
(97) 06/07/2016 EP1610784
(73) Celgene International Sarl
Route de Perreux 1 2017 Boudry, CH

16.470
18.627

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

21.329

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) IONESCU, Dumitru; BLUMBERGS, Peter

23.033
23.872

and SELVEY, Lee Alani
(54) ФОРМИ ОД 5-АЗАЦИТИДИН

26.863
27.135

(57)
1
Фармацевтски состав содржејќи
кристална форма од
5-азацитидин за

29.277
29.591

употреба

30.369

во

метод

на

третман

2θ
Агол

агли:
(º)

19.049
20.182

на

миелодиспластични
синдроми,
кадешто
кристалната форма од 5-азацитидин е

32.072
, и кадешто методот ја содржи оралната

карактеристична по пиковите обсервирани со
употреба
на
X-Зрачна
Прашкаста

администрација на фармацевтскиот состав.
има
уште
4
патентни
барања.

Дифракција (Cu Kα радиација) која ги има

Патенти
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

олигонуклеотиди и втор дел кој содржи

(51) C 12Q 1/68
(11) 7089
(21) 2016/613

(13) Т1
(22) 09/09/2016

секвенца
од
избраниот
регион
од
шаблонизирачкиот
полинуклеотид;

(45) 30/06/2017

c) изведување на продолжена реакција за да

(30)
(96) 25/08/2009 EP13180255.5

се продолжи хибридизирачка амплификација
на олигонуклеотиди за производство на

(97) 20/07/2016 EP2669387
(73) Illumina, Inc.

популација за поддржувачка врска за
фаќање на олигонуклеотиди, секој фатен

5200 Illumina Way San Diego, CA 92122, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

нуклеотид во наведената популација содржи
секвенца
која
е
комплементарна
со

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

избраниот

(72) Sabot, Andrea; Rigatti, Roberto and Shen,
Min-jui Richard
(54) МЕТОД ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ И
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОЛИНУКЛЕОТИДИ

полинуклеотид, притоа обезбедувајки цврста
поддршка која ја содржи популацијата за
поддржувачка
врска
за
фаќање
олигонуклеотиди и популацијата од

на
не

(57) 1 Метод на селекција и засилување на
полинуклеотиди
на
цврста
потпора,

продолжувачка
олигонуклеотиди

ампификација

на

содржејќи:

d)

ба

на

a) обезбедување на множина од засилувачки
олигонуклеотиди имобилизирани на цврста

шаблонизиран полинуклеотид на цврста
подлога
под
услови
такви
да

потпора;
b) хибридизирање

од

шаблонизираниот полинуклеотид селективно
хибридизира до поддржувачката врска за

олигонуклеотидини
наведените

пробидо подгрупи од
амплифицирачки

фаќање на олигонуклеотиди, каде што
шаблонизираниот полинуклеотид содржи

олигонуклеотиди,

сеј

наведените

адаптер секвенца на 5’ завршеток, кадeшто

олигонуклеотидни проби содржи прв дел кој
е комплементарен со амплифицирачките

адаптер секвенцата е иста како и секвенцата
на не продолжувачката аплификација на
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на

популацијата

од

регион

нанесување

од

шаблонизираниот

популација

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

олигонуклеотиди;

аплификација

e) продолжување на поддржувачка врска за

f) засилување на продолжените продукти,

фаќање
на
олигонуклеотиди
кои
се
хибридизирани
до
шаблонизираните

кадешто засилувањето содржи прекалување
на еден или повеќе непродолжувачки

полинуклеотиди,
притоа
генерирајки
продолжувачки продокти, продолжувачките

амплификации на олигонуклеотиди до еден
или повеќе од продолжувачките производи,

продукти имаат дел комплементарен со
шаблонизирачките полинуклеотиди и дел

притоа произведувајки цвста
амплифицирачки продукт.

комплементарен

има уште 10 патентни барања.

со

не

продолжувачката

на

олигонуклеотиди;

фаза

(51) B 65B 51/04, B 65B 67/06, B 65B 65/02
(11) 7090
(13) Т1

(73) Comi Pak Engineering S.r.l.
Unipersonale

(21) 2016/630

Via Lago di Tovel, 61 36015 Schio (VI), IT

(22) 15/09/2016

(45) 30/06/2017
(30) IT2011VI00008 21/01/2011 IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(96) 20/01/2012 EP12705421.1
(97) 15/06/2016 EP2665655

(72) ZANELLA, Silvia

Патенти

и

на
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(54) УРЕД ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА

за

ФЛЕКСИБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ

-

(57) 1 Уред за затворање на флексибилни
контејнери, каде што секој контејнер (C)

обликување кој е сместен на спомнатиот крај
на засекот (3'), и кој служи за вметнување на

опфаќа отвор (A) за изземање на производи
што се наоѓаат во него, при што секој

грлиќот (N) на контејнер (C), при што
поддршката (3) за обликување исто така е

контејнер има грлиќ (N) до отвор (A), а
контејнер (C) се затвoра со полуцврста и

наменета за позиционирање и затворување
на
грлиќот
(N)
на
контејнер
(C),

деформабилна лента за стегање (E), каде

- склопката (9) за режење и обликување на

што
-

опфаќа:
(2)

делот (P) на лента (E) сместен е во сечената
поддршка
(7),

(5),
навиткана

покренувачот
11)
исклучително
се
покренува со електричен мотор (15),

-

калем

уредот
носечка
(B),

рамка

плоча
на кој што

е

носечката

рамка

(2),

засекот (3') има крај, поддршка (3) за

деформабилна лента за стегање (E),
- плоча (5) со усек (3') за брзо уметнуњање

- спомнатиот првиот правец
воведување на лентата (E)

на грлиќ (N) на контејнерот (20) блиску до

паралелен со горната површина на горната

отворот
(A),
- поддршка (3) за обликување на лента за

плоча (5), при што склопката (9) за режење и
обликување го вклучува и издужениот клизач

стегaње
(E),
- сечена подршка (7) за режење на делот (P)

(21) кој што е изведен да клиза во друг
правец (Y) кој што е суштински хоризонтален

на лентата за стегаање (E) на претходно
утврдена
должина,

и ортогонален на спомнатиот првиот правец
(X) поради носење на склопката (9) за

- воведувач (6) за воведување на лентата (E)

режење и обликување во спомнатата сечена

во спомнатата сечена поддршка (7) во
должина
на
првиот
правец
(X),

поддршка (7) како и доведување во контакт
на спомнатиот дел (P) на лента поради

- склопка (9) за режење и обликување на
делот
(P)
на
лента
(E),

режење на спомнатиот дел (P) на лента, за
присилно
воведување
на
спомнатиот

- покренувач (11) за изместување на
спомнатиот воведувач (6) како и спомнатата

одсечен дел (P) во спомнатата поддршка (3)
за обликување и неговото стегање околу

склопка

грлиќот (N) на контејнер (C).

(9) за режење и обликување,

н а з н а ч е н со тоа, што:
- плочата (5) е хоризонтална и анкерована
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е (X) за
суштински

има уште 8 патентни барања.

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) A 61K 31/495, A 61P 25/00
(11) 7092
(21) 2016/635

(72) Moore, Nicholas; Dragheim, Marianne;

(13) Т1
(22) 16/09/2016

Batra, Aneil and Chon, Jin
(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА

(45) 30/06/2017

СОЕДИНЕНИА КОЈА ШТО ЈА ИМААТ

(30) DK20070001607 13/11/2007 DK;
DK20070001788 14/12/2007 DK;

КОМБИНИРАНА SERT, 5-HT3 И 5-HT1A
AKTИВНОСТИ

DK20080001300 17/09/2008 DK;
US20070013722P 14/12/2007 US;

(57) 1 Соединение I, koe што е 1-[2-(2,4диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин и

US20070987710P 13/11/2007 US and
US20080097840P 17/09/2008 US

неговите фармацевтски прифатливи соли за
употреба и третитање на заболувања на

(96) 12/11/2008 EP11193237.2

одбрана

(97) 20/07/2016 EP2431039
(73) H. Lundbeck A/S and Takeda

оштетување; на васкуларна деменција; како
и когнитивно оштетување поврзано со

Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK and One Takeda

Даунов синдром, tph на генетски мутации,
епилепсија, травматска повреда на мозок

Parkway Deerfield, IL 60015, US

или со Аспергеров синдром.
има уште 8 патентни барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

помеѓу

благо

когнитивно

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

Патенти
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

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

(73) Biogen MA Inc.

(11) 7091

(13) Т1

(21) 2016/636

(22) 16/09/2016

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(45) 30/06/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) US20090158942P 10/03/2009 US and
US20090162924P 24/03/2009 US
(96) 10/03/2010 EP10708865.0
(97) 27/07/2016 EP2406284

(51) A 61K 33/24, A 61P 15/08
(11) 6973
(13) Т1
(21) 2016/810

(22)

16/11/2016
(45)

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HSU, Yen-Ming and KALLED, Susan, L.
(54) АНТИ-ВСМА АНТИТЕЛА

(72) CANALS ALMAZÁN, Ignacio and
ARBAT BUGIÉ, Agnès
(54) УПОТРЕБА НА ВОЛФРАМОВИ (VI)
СОЛИ ВО ТРЕТИРАЊЕ НА
НЕПЛОДНОСТ НА ЖЕНКИ НА

30/06/2017
(30) ES20130030071 22/01/2013 ES

НЕДИЈАБЕТИЧНИ ЦИЦАЧИ

(96) 21/01/2014 EP14701067.2
(97) 16/10/2016 EP2948156
(73) OXOLIFE, S.L.
C/ Nou 53 08192 Sant Quirze del Vallès

фармацевтски
или
ветеринарски
прифатлива катјонска група, или нејзиниот

(Barcelona), ES

има уште 14 патентни барања.

(57)

1

Волфрамовата (VI) сол

со

солват за употреба во третирање
на
неплодни женки на недијабетични цицари.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
78 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) G 01K 11/20, G 01S 15/89
(11) 6974
(13) Т1

варијации на морското дно, који што се
состојат од спорни прогресивни феномени

(21) 2016/811

на негативното улегнување или позитивно
издигнување на тлото који што не се

(22) 16/11/2016
(45) 30/06/2017

(30) IT2009MI00626 16/04/2009 IT
(96) 14/04/2010 EP10723769.5

поврзани со седиментацијата или ерозијата,
кој опфаќа автономно подводно пловило

(97) 31/08/2016 EP2419756
(73) ENI S.p.A.
Piazzale E. Mattei 1 00144 Rome, IT

(101)

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

морското дно како и аквизиција на слика на
морското дното која што се генерира со

(72) DE PAULIS, Riccardo; PRATI, Claudio,
Maria; ROCCA, Fabio; BIAGINI, Stefano;

рефлексија на спомнатиот, пратен акустичен
сигнал, н а з н а ч е н со тоа, што опфаќа

CARMISCIANO, Cosmo; GASPARONI,

повеќе рефлексивни елементи (103, 103') на

Francesco; PINTO, Marc and TESEI,
Alessandra
(54) СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА
ДЕТЕКТИРАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА

звучните бранови, цврсто прицврстени за
морското дното така да ја одредува

ФЕНОМЕНИ ПОВРЗАНИ СО ВИСИНСКИ
ВАРИЈАЦИЈИ НА МОРСКОТО ДНО

подводно пловило (101).
има уште 15 патентни барања.

(57)

1

мерење

oпремено

со

најмалку

еден

интерферометријски звучен сензор (102) за
испраќање на акустичниот сигнал кон

референтната патека за секоје од најмалку
два поминувања на спомнатото автономно

Системот (100) за детектирање и
на

Патенти

феноменот

на

висинските
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06,

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

A 61P 17/00
(11) 6975

(13) Т1

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) MAILLAND, Federico and CASERINI,

(21) 2016/816

(22) 18/11/2016
(45) 30/06/2017

(30)

Maurizio
(54) УПОТРЕБА НА ПИДОТИМОД ПРИ
ТРЕТМАН НА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТИС

(96) 19/12/2012 EP12812220.7
(97) 16/11/2016 EP2934520
(73) Polichem SA
50, Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU

(57) 1 Пидотимод или неговата физиолошки
прифатлива сол, за употреба при третман на

(51) A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06,

(96) 14/10/2013 EP13776491.6

A 61P 17/00
(11) 6976

(13) Т1

(97) 05/10/2016 EP2895117
(73) Variomed AG

(21) 2016/817

(22) 18/11/2016

Gärten 71 9496 Balzers, LI

(45) 30/06/2017

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(30) DE201210220129 05/11/2012 DE
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атопичен дерматитис.
има уште 12 патентни барања.

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(72) FISCHER, Harald
(54) СТЕНТ

блиски делови (12) во еден нов, и каде само

(57)
1
Стент за транслуминална
имплантација во шупливи органи, поточно во

едниот од двата крајни делови свртени еден
кон друг (28) од блиските потпорни делови

крвните садови, уретрата, хранопроводот,
дебелото
црево,
дванаестетопалечното

(12), се директно поврзани со другиот од
двата крајни делови (12) со помош на

црево или жолчниот тракт, со тесно цевчесто
тело кое може да биде претворено од

сврзувачкиот елемент (26),назначено со тоа
што стентот содржи краен потпорен дел (12)

сплосната положба со еден дијаметар на

поставен на крајот по должината како и на

напречниот пресек во проширена состојба со
зголемен дијаметар на напречниот пресек,

централниот дел од стентот кој се граничи
со крајниот потпорен дел (12), со

каде стентот се состои од барем два
потпорни дела (12) и барем еден дел за

централниот дел од стентот кој е формиран
од повеќе потпорни делови (12) блиски до

спојување (14) кои се следат еден со друг во
насока по должината (10) на стентот; каде

насоката по должина, поврзани еде со друг
со поврзувачки делови (14) и кои имаат точно

потпорните делови (12) имаат повеќе отвори

еден ред (22) од ќелии (20) кои се следат

(16) по ѕидовите на цевчесто тело и
граничните елементи (18) кои се формирани

една со друга во периферната насока (24) од
стентот; и со крајниот потпорен дел (12)

од цевчестото тело, и ги опкружуваат
отворите (16) и во раширената состојба

имаат повеќе редови (22) од ќелии (20) кои
се следат една со друга по должината (10) на

заедно со нив формираат келии (20) на
потпорните делови (12); каде потпорните

стентот, со ќелиите (20) од редот (22) се
поставени да се следат една со друга по

делови

(10)

периферната насока (24) од стентот, на

поврзани се меѓусебно со сврзувачки дел
(14) и е поставен помеѓу нив; каде што

начин да крајниот потпорен дел (12) има
поголема аксијална должина и поголем број

крајните делови свртени еден кон друг (28)
од потпорните делови (12) се формирани од

на редови (22) со ќелии (20), редовите
следејќи се еден со друг по должината (10)

ред (22) од крајни ќелии (20) од соодветниот
потпорен дел (12); каде сврзувачкиот дел

на стентот и ќелиите се следат една со друга
во периферната насока (24) на стентот, па

(14) содржи еден или повеќе сврзувачки

потпорните делови (12) се поставени во

елементи (26) формирани од цевчестото
тело и кои ги поврзуваат крајните делови

централниот дел на стентот.
има уште 14 патентни барања.

(12)

блиски

некои од ќелиите (20), кои го сочинуваат

до

должината

свртени еден кон друг (28) и тоа од два

Патенти
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) C 07K 16/28
(11) 6977
(21) 2016/826

(72) Zhou, Yuhong; Tomkowicz, Brian E.;
(13) Т1
(22)

21/11/2016
(45)

Grasso, Luigi; Sass, Philip M. and Nicolaides,
Nicolas C.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ВРЗУВАЊА НА ЕНДОЗИАЛИН СО

30/06/2017
(30) US20070910362P 05/04/2007 US and

ЛИГАНДИ

US20070980026P 15/10/2007 US

ендозиалин,

(96) 04/04/2008 EP13162773.9
(97) 14/09/2016 EP2620451
(73) Morphotek, Inc.
210 Welsh Pool Road Exton, PA 19341, US

добиено од клетки коишто имаат ATCC
пристап. Бр. PTA-9017 или негов антиген-

(57)

1

Антитело кое конкретно врзува
споменато

како

антитело

врзувачки фрагмент.
има уште 11 патентни барања.

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

82 | С т р а н а
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

45/06, A 61P 29/00
(11) 7043

(13) Т1

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) PERLBERG, Anett; VIERTELHAUS,

(21) 2016/827

(22) 22/11/2016

Martin; ROSENSTRÖM, Ulrika and HORVATH,

(45) 30/06/2017
(30) US20090187348P 16/06/2009 US and

Karol
(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА

US20090187355P 16/06/2009 US
(96) 15/06/2010 EP10732402.2

ПЕМИРОЛАСТ

(97) 02/11/2016 EP2443120
(73) RSPR Pharma AB

сол од Пемироласт.
има уште 7 патентни барања.

(57) 1 Полу хидратна форма на натриумова

Kornhamnstorg 53 111 27 Stockholm, SE

Патенти
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(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395
(11) 6978
(21) 2016/828

(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА IL-17 АНТИТЕЛО

(13) Т1
(22) 22/11/2016

(57) 1 Фармацевтска формулација којашто
содржи
анти
-IL-17
антитело
со

(45) 30/06/2017

концентрација во опсегот од 80 mg/mL до 150

(30) US201261607671P 07/03/2012 US
(96) 01/03/2013 EP13710214.1

mg/mL, цитратен пуфер со концентрација од
20 mM, натриум хлорид со концентрација од

(97) 26/10/2016 EP2822590
(73) Eli Lilly and Company

200 mM, полисорбат-80 со концентрација во
опсегот од 0.02% (w/v) до 0.03% (w/v), и pH со

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

5.7, кадешто анти-IL-17 антителото содржи
антитело со лесна низа (LC) и тешка низа

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(HC),

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CORVARI, Vincent, John; WILLIAMS,

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO:
4 и споменатата HC е аминокиселинската

Barbara, Ann; DONOVAN, Patrick, Daniel and
MARKHAM, Aaron, Paul

секвенца од SEQ ID NO: 5.
има
уште
7
патентни

(51) C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61K 45/06, A
61P 13/12

(96) 08/06/2012 EP12728907.2
(97) 24/08/2016 EP2717896
(73) Kai Pharmaceuticals, Inc.
South San Francisco, CA 94080, US

(11) 7044
(21) 2016/829

(13) Т1
(22) 23/11/2016

(45) 30/06/2017
(30) US201161494874P 08/06/2011 US
84 | С т р а н а

кадешто

споменатата

LC

е

барања.

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
Патенти
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

над

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

при што составот се дава во период кој што

(72) KARIM, Felix and BELL, Gregory
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА

започнува 15 минути пред да заврши
хемодијализата, а завршува 3 часа откако ќе

РЕГУЛИРАЊЕ НА СЕРУМСКИ ФОСФОР
(57) 1 Состав за употреба при третирање на

заврши хемодијализата;
пациентот
се

хронично
бубрежно
заболување
–
пореметување на минералите и коските

хиперфосфатемија; и при што споменатата
примена е ефективна за да одржува ниво на

(chronic

bone

серумски фосфор по хемодијализа кое што е

disorder - CKD-MBD) кај пациент кој што
прима хемодијализа, при што составот

пониско од нивото на серумски фосфор пред
хемодијализа за период од најмалку 6 часа

содржи соединение кое што содржи Acc(C)arrrar-NH2(НИЗА
ИД
БР:3);

по дијализата така што серумскиот фосфор
на пациентот се зголемува за помалку од

при што нивото на серумскиот фосфат на
пациентот се оценува и се открива дека е

10% во првите 6 часа по дијализата.
има уште 7 патентни барања.

kidney

disease-mineral

and

нормалниот

(51) C 07D 251/18, C 07D 401/04, C 07D
413/04, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D
401/12
(11) 7045
(21) 2016/830
Патенти

(13) Т1
(22) 23/11/2016

распон;

при што кај
дијагностицира

(45) 30/06/2017
(30) PCT/GB2008/021219 10/11/2008 -(96) 10/11/2009 EP09764032.0
(97) 05/10/2016 EP2364302
(73) University of Basel
85 | С т р а н а
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4003 Basel, CH

е незадолжително заменета со една или

(74) Друштво за застапување од областа на

повеќе групи селектирани од F, Cl, Br, I, -

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

NR10R11, -OR10, -C(O)R10, -NR10C(O)R11, N(C(O)R11)2,
-NR10C(O)NR10R11,
-

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CMILJANOVIC, Vladimir; CMILJANOVIC,

C(=O)OR10, -C(=O)NR10R11, и C1-C12 алкил.
или моноциклична група со следната

Natasa; GIESE, Bernd and WYMANN, Matthias
(54) ТРИАЗИН АНАЛОЗИ И НИВНА

структура

УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ
И ДИЈАГНОСТИЧКИ СОНДИ
(57)

1

Соединение кое што има формула

(Ib):

и

стереоизомери,

геометриски

изомери,

тавтомери, солвати, и негови фармацевтски
прифатливи
соли,
каде
што
R2

е

моноциклична група со следната структура

каде што брановитата линија го означува
прикачувањето за триазин прстенот, и
каде што моноцикличната хетероарил група
е незадолжително заменета со една или
повеќе групи селектирани од F, -NH2, NHCH3, -N(CH3)2, -OH, -OCH3, -C(O)CH3, NHC(O)CH3, -N(C(O)CH3)2, -NHC(O)NH2, каде што брановитата линија го означува
прикачувањето
за
триазин
прстенот,
каде што моноцикличната хетероарил група
86 | С т р а н а

CO2H, -CHO,
C(=O)NH2,
R3x,

R3y,

-CH2OH,
и

R3z

и

R3p

-C(=O)NHCH3, -CH3;
се

независно
Патенти
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селектирани од групата која што се состои

C1-C12 алкил, незадолжително заменет C2-

од:

C8 алкенил, незадолжително заменет C2-C8

водород,

алкинил, незадолжително заменет C3-C12
карбоциклил, незадолжително заменет C2-

F,

Cl,

Br,

I,

-C(C1-C6

алкил)2NR10R11, -(CR14R15)tNR10R11,
C(R14R15)nNR12C(=Y)R10,

-

C20 хетероциклил, незадолжително заменет
C6-C20 арил, и незадолжително заменет C1-

-(CR14R15)nNR12S(O)2R10, -CH(OR10)R10, (CR14R15)nOR10,
-(CR14R15)nS(O)2R10,

C20

-(CR14R15)nS(O)2NR10R11,

-

R4x, R4y, R4z и R4p се независно еден од

-

друг селектирани од групата која што се
состои
од:

C(=Y)OR10,
C(=YNR12OR10,

-C(=Y)R10,

-C(=Y)NR10R11,

-C(=O)NR12S(O)2R10,
C(=O)NR12(CR14R15)mNR10R11,

-NO2,

-

водород,

хетероарил;

F,

Cl,

Br,

I,

-C(C1-C6

NHR12,
-NR12C(=Y)OR11,

-NR12C(=Y)R11,
-NR12C(=Y)NR10R11, -

алкил)2NR10R11, -(CR14R15)tNR10R11,
C(R14R15)nNR12C(=Y)R10,

NR12S(O)2R10,

-NR12SO2NR10R11,

-

-

-(CR14R15)nNR12S(O)2R10, -CH(OR10)R10, -

S(O)2R10,
-S(O)2NR10R11,
-SC(=Y)R10, -SC(=Y)OR10, C1-C12 алкил, C2-

(CR14R15)nOR10,
-(CR14R15)nS(O)2R10,
-(CR14R15)nS(O)2NR10R11, -C(=Y)R10, -

C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12
карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20

C(=Y)OR10,
C(=Y)NR12OR10,

арил,
и
C1-C20
хетероарил;
каде што споменатите алкил, алкенил,

-C(=O)NR12S(O)2R10,
C(=O)NR12(CR14R15)mNR10R11,

алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил и

NHR12,

хетероарил се незадолжително заменети со
една
или
повеќе
групи
независно

-NR12C(=Y)OR11,
NR12S(O)2R10,

селектирани од F, Cl, Br, I, CN, CF3, NO2,
оксо,
-C(=Y)R10,
-C(=Y)OR10,
-

S(O)2R10,
-S(O)2NR10R11,
-SC(=Y)R10, -SC(=Y)OR10, C1-C12 алкил, C2-

C(=Y)NR10R11,
-(CR14R15)nNR10R11,
(CR14R15)nC(=Y)NR10R11,

C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12
карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20

-

арил,

(CR14R15)nC(=Y)OR10,

-C(=Y)NR10R11,

-

-NO2,

-

-NR12C(=Y)R11,

и

-NR12C(=Y)NR10R11,
-NR12SO2NR10R11,

C1-C20

-

хетероарил;

-

каде што споменатиот алкил, алкенил,
алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил и

(CR14R15)nSO2R10,
-NR10R11,
-NR12C(=Y)R10,
-NR12C(=Y)OR11,
-

хетероарил се незадолжително заменети со
една
или
повеќе
групи
независно

NR12C(=Y)NR10R11, -NR12SO2R10, =NR12, OR10,
-OC(=Y)R10,

селектирани од F, Cl, Br, I, CN, CF3, NO2,
оксо,
-C(=Y)R10,
-C(=Y)OR10,

-OC(=Y)OR10,

-C(=Y)NR10R11,

-(CR14R15)nNR12SO2R10,
(CR14R15)nOR10,
-(CR14R15)nR10,

-OC(=Y)NR10R11,

-

-CR14R15)nNR10R11,

-

OS(O)2(OR10),
-OP(=Y)(OR10)(OR11),
OP(OR10)(OR11),
-SR10,

(CR14R15)nC(=Y)NR10R11,
(CR14R15)nC(=Y)OR10,

-S(O)R10, -S(O)2R10, -S(O)2NR10R11,
S(O)(OR10), -S(O)2(OR10), -SC(=Y)R10,

-(CR14R15)nNR12SO2R10, -CR14R15)nOR10,
-(CR14R15)nR10,
-(CR14R15)nSO2R10,
-

-

SC(=Y)OR10,
-SC(=Y)NR10R11, незадолжително заменет
Патенти

NR10R11,
-NR12C(=Y)R10,

-

-R12C(=Y)OR11,
87 | С т р а н а
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NR12C(=Y)NR10R11, -NR12SO2R10, =NR12, -

незадолжително содржи еден или повеќе

OR10,

дополнителни прстенести атоми селектирани

-OC(=Y)R10,

-C(=Y)OR10,
OS(O)2(OR10),

OP(OR10)(OR11),
-S(O)R10, -S(O)2R10,
S(O)(OR10),
C(=Y)OR10,

-

од N, O или S, каде што споменатиот
хетероцикличен прстен е незадолжително

-SR10,
-S(O)2NR10R11, -

заменет со една или повеќе групи независно
селектирани од оксо, CF3, F, Cl, Br, I, C1-C12

-OC(=Y)NR10R11,
-OP(=Y)(OR10)(OR11),

-S(O)2(OR10),

-SC(=Y)R10,

-

алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8алкинил, C3C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-

-SC(=Y)NR10R11, незадолжително заменет

C20

C1-C12 алкил, незадолжително заменет C2C8 алкенил, незадолжително заменет C2-C8

каде што R14 и R15 се независно
селектирани од H, C1-C12 алкил, или -

алкинил, незадолжително заменет C3-C12
карбоциклил, незадолжително заменет C2-

(CH2)n-арил,
или R14 и R15 заедно со атомите за кои што

C20 хетероциклил, незадолжително заменет
C6-C20 арил, и незадолжително заменет C1-

тие се прикачени формираат заситен или
делумно незаситен C3-C12 карбоцикличен

C20

прстен

хетероарил;

арил

и

C1-C20

хетероарил;

каде што R10, R11 и R12 се независно H, C1C12 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил,

каде
Y

C3-C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил,
C6-C20 арил, или C1-C20 хетероарил,

m
n

или R10, R11 заедно со азотот за кој што тие
се прикачени незадолжително формираат

t е 2, 3, 4, 5 или 6.
има уште 10 патентни барања.

C3-C20

хетероцикличен

прстен

кој

е

O,

0,
е

1,

S,

или

2, 3, 4,
1,2,3,4,5,или

5

или
6;

6;
и

што

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 7046
(21) 2016/831

е

што
NR12;

(57) 1 Процес за подготовка на пеметрексед
сол која што има општа формула I

(13) Т1
(22) 23/11/2016
(45) 30/06/2017

(30) ITRM20120398 08/08/2012 IT
(96) 08/08/2013 EP13777144.0
(97) 05/10/2016 EP2882753
(73) BERLIN-CHEMIE AG
12489 Berlin, DE

при што B+ претставува Na+ или протониран

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

лизин
кој што

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

a) подложување на реакција на 4-(2-(2-

(72) BONACCORSI, Fabrizio; CALVANI,
Federico and PASQUI, Franco
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
ПЕМЕТРЕКСЕД И НЕГОВА ЛИЗИН СОЛ
88 | С т р а н а

ги

опфаќа

следните

чекори:

амино-4,7-дихидро-4-оксо-3H-пирол(2,3-d)
пиримидин-5-ил) етил) бензоева киселина (2)
со L диетил глутамат хидрохлоридот во
присуство на спојувачки реагенс за да се

Патенти
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добие

30 Јуни 2017

пеметрексед

диетил

естер

(3)
што се карактеризира со тоа што во чекорот
a):
i) киселината (2) е пртходно претворена in
situ во соодветниот натриум карбоксилат или

б)

подложување

пеметрексед
пеметрексед

диетил

на

хидролиза

естерот
киселина

(3)

на
на
(5)

морфолин карбоксилат кој што може да биде
изолиран и директно подложен на реакција;
ii) употребениот реакциски солвент се состои
од хидро-алкохолна мешавина на солвенти
при што алкохолот е селектиран од групата:
метанол, етанол, изопропанол, n-пропанол;
iii) интермедијарниот пеметрексед диетил

ц) подложување на салификација со база
селектирана од NaOH или лизин за да се
добие
соодветната
пеметрексед
сол

Патенти

естер (3) директно се таложи од реакциската
мешвина со чистотија >98%.има уште 15
патентни барања.
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електролит

(51) H 01M 2/38

(6),

(11) 6979

(13) Т1

-најмалку еден страничен ѕид(3) поставен на

(21) 2016/832

(22) 23/11/2016

определено растојание и паралелен во однос
на плочата на проточниот канал (8), на начин

(45) 30/06/2017
(30) GE20121023314 28/11/2012 DE
(96) 20/02/2013 EP13725054.4

што помеѓу страничниот ѕид (3) на куќиштето
на батеријата (1) и плочата на проодниот

(97) 24/08/2016 EP2912709
(73) IQ Power Licensing AG and Sullivan,

канал (8) проодниот канал (9) е формиран,
кадешто горниот крај на проточниот канал (9)

Charles Robert

е прилагоден како место за излевање (9а),

Metallstrasse 6 6304 Zug, CH and Im Hohl 21
58638 Iserlohn, DE

долното ниво на проточниот канал (9) е
лоциран на долната третина на зафатнината

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

на
батеријата,
-над електродите (5) корито за мешање (10) е

(72) SULLIVAN, Charles, Robert and
TSCHIRCH, Steffen
(54) БАТЕРИЈА СО УРЕД ЗА МЕШАЊЕ НА

смстено со дно на коритото за мешање(12) и
странични
ѕидови
на
коритото
за

ЕЛЕКТРОЛИТ

на страничниот ѕид, прилагоден на местото
за излевање (9а) е изведен како раб за

(57)

1

Батерија со внатрешен уред за

мешање(11а, 11b, 11c), кадешто горниот крај

мешање, кадешто батеријата се состои од
следните
делови:

прелевање
-дното на

-батериско куќиште (1) со странични ѕидови
(3,4), дно на куќиштето(2) и обвивка,

позиционирано под предвиденото нивото на
работен
минимум
(7b)
на
течниот

-течен електролит (6), чие ниво(7) има

електролит(6) и најмалку еден долен отвор

предходно утврдени граници на толеранција
(7а,
7б),

(14) е предвиден во дното на коритото(12).
има
уште
4
патентни
барања.

-електроди
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(5)

потопени

во

коритото

за

(13),
мешање(12) е

течниот
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претставува фенил група, Ar е C6-C12

(51) C 07C 43/205, C 10L 1/185
(11) 6980
(21) 2016/833

(13) Т1
(22) 23/11/2016

хидрокарбил ароматски прстенест систем,
што R1 е C2-C12 алкил или C4-C12

(45) 30/06/2017

хетероалкил, R2 is C4-C18 алкил или C4-C18

(30) US201261668535P 06/07/2012 US
(96) 01/07/2013 EP13737094.6

хетероалкил, m е еден или две, j е цел број
од еден до три, а n е еден или два, каде што

(97) 24/08/2016 EP2850161
(73) Dow Global Technologies LLC and

алкилот
е
супституирана
или
несупституирана хидрокарбилна група има

Rohm and Haas Company
2040 Dow Center Midland, MI 48674, US and

од еден до дваесетидва јаглеродни атоми во
еден праволиниски, разгранет или цикличен

100 Independence Mall West Philadelphia,

аранжман, кој може да биде супституиран со

PA 19106, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

еден или повеќе OH групи, и хетероалкил е
алкил група во која еден или повеќе

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GREEN, George David; SWEDO,

метиленски групи како и е заменет од O или
S и може да се супституира со OH или C1-

Raymond and BUTTERICK, Robert
(54) ТРИТИЛНИ АЛКИЛ АРИЛ ЕТЕРИ

C18 алкокси групи.
има уште 6 патентни барања.

(57) 1 Соединение што ја има формулата
(Ph3C)mAr(R1)j(OR2)n
Патенти

,

при

што

Ph
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(51) C 07K 16/22
(11) 7083

(13) Т1

(21) 2016/834

(22) 24/11/2016
(45) 30/06/2017

(54) МЕТОДИ НА ТРЕТМАН НА ДИАБЕТЕС
СО АНТАГОНИСТИ НА DLL4
(57) 1 Антагонист на делта лигандот 4 (Dll4)
за употреба при превенција, третман или

(30) US20100299801P 29/01/2010 US;
US20100361687P 06/07/2010 US and

амелиорација на диабетес мелитус тип 1 кај
субјект назначено со тоа што антагонистот ја

US20100388697P 01/10/2010 US

блокира интеракцијата помеѓу Dll4 и Notch

(96) 28/01/2011 EP11701735.0
(97) 26/10/2016 EP2528945
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

рецепторот и диабетесот е превениран,
третиран или амелиориран, и со тоа што

10591, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

врзува hDll4 и ја блокира сигналната патека
на Dll-Notch, или фузирачки протеин со

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

екстрацелуларен домен на Dll4 кој е фузиран

(72) SKOKOS, Dimitris

за Fc доменот на човечкиот lgG.
има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P
11/00

(73) Almirall S.A.
Ronda del General Mitre, 151 08022

(11) 7082
(21) 2016/835

(13) Т1
(22) 24/11/2016

антагонистот на Dll4 е антитело или
фрагмент од антитело кој специјално го

Barcelona, ES
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(45) 30/06/2017
(30) EP20100382118 13/05/2010 -- and

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) FONQUERNA POU, Silvia; PUIG DURAN,

US20100365045P 16/07/2010 US

Carlos; CATURLA JAVALOYES, Juan

(96) 13/05/2011 EP11720386.9
(97) 23/11/2016 EP2569308

Francisco; AIGUADE BOSCH, Jose; PRAT

92 | С т р а н а
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QUINONES, Maria and LUMERAS AMADOR,
Wenceslao
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН СО БЕТА2
АДРЕНЕРГИЧЕН АГОНИСТ И
АКТИВНОСТИ НА М3 МУСКАРИНСКИОТ
АНТАГОНИСТ
(57)

1

Соединение со формула (I), или

негови фармацевтски прифатливи соли или
солвати

или

деутерирани

деривати:

каде
•

Rа

претставува

водороден

атом,

хидрокси група, хидроксиметил група или C14
алкил
група,
•

Rb и Rc независно претставуваат

тиенил група, фенил група, бензил група или
C4-6
циклоалкил
група,
•
Z претставува директна врска или
кислороден
атом,
и
•
* претставува точка на врзаување на
R3 за остатокот на молекулата со формула
Формула
каде

(I)

(I),

•

Х и Y претставуваат водороден атом

•
A1 и A2 независно претставуваат C16 алкилен група по потреба заменета со една

или,
•

Х заедно со Y формираат група како –

или
•

повеќе
C1-4
алкил
групи,
L претставува директна врска, -О-, -

CH=CH-, -CH2-O- или S, каде во случај кога
метиленската група од –CH2-O е врзана за

NH(CO)-, -(CO)NH- или –NH(CO)O група
назначено со тоа што во случај на –

јаглеродниот атом на амидо супституентот со
врзан Х и кислородниот атом е врзан за

NH(CO)O-,

азотниот

атом

е

врзан

за

јаглероден атом во фенил прстенот кој

супституентот W и кислородниот атом е
врзан
за
А2
супституентот;
и

содржи
Y,
•
R1 и R2 независно претставуваат

•
W претставува директна врска или
фенилен група која по потреба е заменета со

водороден атом или C1-4 алкил група,
•
R3 претставува група со формула:

еден или повеќе супституенти избрани од
халоген атом, C1-4 алкил група, C1-4 алкокси
група и цијано група.
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A

(30) US20090229695P 29/07/2009 US;

61P 3/14, A 61P 5/00
(11) 7081

(13) Т1

US20090255816P 28/10/2009 US and
US20100313635P 12/03/2010 US

(21) 2016/837

(22) 24/11/2016

(96) 29/07/2010 EP10805078.2

(45) 30/06/2017

(97) 28/09/2016 EP2459208
(73) Kai Pharmaceuticals, Inc.

Патенти

93 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

270 Littlefield Avenue South San Francisco,

X2 е D-арганин, D-аланин, D-валин, D-

CA 94080, US

леуцин,

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

глутамин,
X3

(72) YIN, Qun; KARIM, Felix; BARUCH, Amos;
MACLEAN, Derek and DAS, Kanad
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА

X4
е
D-арганин
или
не-катјонска
аминокиселина, каде што X4 не е глицин,

ПАРАТИРОИДНИОТ ХОРМОН

X5

(57) 1 Соединение, кое што содржи пептид и
конјугациска група, при што пептидот содржи

X6
X7

D-фенилаланин,
D-норлеуцин
е

D-серин,

или

D-

D-норвалин;
D-арганин;

пролин или аминокиселина со киселински
страничен
синџир;
е
е

D-аланин,

D-арганин;
D-глицин

или

е

D-серин;
D-арганин;

аминокиселинска низа со следната формула:
при што најмалку два од X2, X3 и X4 се
независно
катјонска
подединица;
и
при што пептидот е поврзан на неговиот Nзавршеток за конјугациската група преку
при
X1

што
е

дисулфид врска.
има
уште
13

патентни

барања.

D-цистеин;

(51) C 07D 211/46, C 07D 211/22, C 07D
401/12, A 61K 45/06, A 61K 31/445, A 61K

(73) BIOPROJET
30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris,

31/4545, A 61P 9/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00

FR

(11) 7080

(13) Т1

(21) 2016/838

(22) 24/11/2016
(45) 30/06/2017

(30) EP20120305632 05/06/2012 -(96) 05/06/2013 EP13170687.1

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) CAPET, Marc; LEVOIN, Nicolas;
CALMELS, Thierry; SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier;
BERREBI-BERTRAND, Isabelle; ROBERT,

(97) 19/10/2016 EP2671871
94 | С т р а н а
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Philippe; BILLOT, Xavier; KRIEF, Stéphane and

циклоалкенилимино (каде цилалкенил е по

LABEEUW, Olivier
(54) Нови (аза)бензидрил етер деривати,
процес за нивно добивање и нивна

потреба заменет со еден или повеќе алкил,

употреба како лиганди на Н4-рецепторот
при терапевтска примена

полициклоалкил,
полициклоалкенил,

(57)

1

Соединение со формула (I):

ОН),
алкилсулфанил,
алкилсулфонил,

алкилсулфинил,
циклоалкил,
циклоалкенил,
гванидино,

алкилкарбонилгванидино,
ацилгванидино,
цијаногванидино, алкилкарбонилгванидино,
алкоксикарбонил,
алкоксикарбонилгванидино, ацилгванидино,
цијаногванидино, алкоксикарбонилгванидино,
алкоксикарбонил,
алкоксикарбонилалкиламино,
алкоксикарбонилалкилциклоалкил,
алкоксикарбонилхетероциклил,
аминокарбонил,

R1

претставува

C1-C6

алкил;

Het
претставува
неароматичен
моноциклличен 3 до 7 член хетероциклик со
еден азотен атом и по потреба 1 до 3
дополнителни хетероатоми избрани од О, S,
каде азотниот атом е врзан за R1;
А претставува единечна врска или –С1-С6
алкил
група;
секој R2, R3, R4, R5, R6 идентичен или
различен
е
независно
избран
од:
•

водород

•
•

хало; азидо;, цијано; хидрокси; нитро;
алкил;
алкокси;
алкилсулфанил;

алкенил; алкинил; алкенилокси; алкенилокси;
алкенилсулфанил;
алкинилсулфанил;
циклоалкокси;
чиј
алкил,

циклоалкилалкил;
алкенил,
алкинил
или

циклоалкилен дел може да биде заменет со
еден
или
повеќе
хало,
хидрокси,
полихидрокси, алкокси, хидроксилалкокси,
цијано, амино,
диалкиламино,

аминоалкил, алкиламино,
аминоалкиламино,

аминоалкиламинокарбонил,
алкоксикарбониламино, диарилметилимино
(каде ареил е по потреба заменет со еден
или

повеќе

Патенти

хидрокси

или

хало),

алкиламинокарбонил,

алкилкарбонил,
алкилкарбонилалкокси,
арилокси, арилсулфанил, арилсулфинил,
арилсулфонил, хетероарил, хетероциклил
(хетероциклил по потреба е заменет соеден
или
повеќе
оксо,
хетероарилокси,
хетероариламино,

амино,
имино),
хетероциклокси,
хетероциклиламино,

хидразинокарбонил,
хидроксиалкилциклоалкил,

N-

алкил(тиоуреидо),
фталимидо,
уреидо,
оксоциклоалкениламино заменет со амино,
карбамимидоилхетероциклил;
•
амино; алкиламино; алкилкарбонил;
алкоксикарбонил;

алкилсулфанил;

алкилсулфанил;
алкилсулфинил;

алкилсулфанил;
алкилсулфонил;

алкилсулфонилокси
назначено
со

тоа

што

алкил може да биде заменет со еден или
повеќе
хало;
и
барем еден од R2, R3, R4, R5, R6 е различен
од
Н
секој Хi, идентичен или различен е избран о
–N=,
-C(Ri)=
и
–C(Ri’),
i
претставува
со

7,
тоа

8

9

или

10
што
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секој од Xi е –N= и другите се –С(ri)= или

арилалкилсулфанил;

секој Xi е избран од –С(Ri)= и –C(Ri’)= со

хетероарилокси

барем
еден
Xi
да
биде
–C-(Ri’)=
со тоа што за секој i споменатиот Xi може да

чиј (хетеро)арил дел може да биде
супституиран со еден или повеќе амино,

биде идентичен или различен и Ri може да
биде идентичен или различен за да

хало,
алкил,
(поли)халоалкил,
хидроксиалкил, алкокси, (поли)халоалкокси,

претставува супституиран фенил или по

алкоксикарбониламино,
алкилсулфанил,

потреба

алкилсулфонил,

Ri
•

супституиран

(i=7,8,9,10)
Н

се

хало,
алкил;

алкенил;

избрани

нитро,

или

7,8,9,10)
од:

за кои се врзани може да формираат
ароматичен прстен исто како и нивните

цијано,
хидрокси,
нитро,
алкокси;,
алкилсулфанил;

енентиомери,
дијастереоизомери,
нивни
смеси и фармацевтски прифатливи соли,

алкинил;

таутомери,

се

избрани

алкенилокси;
алкинилсулфанил;
циклоалкилалкил

хидрати

со
исклучок
истовремено:

на

чиј алкил, алкенил, алкинил или циклоалкил
дел може да биде супституиран со еден или

Х9
е
X7=X8=X10=-CH-,

повеќе
алкокси;

R4
не
R2=R3=R5=R6=H.

хало,

арил;

цијаноалкил,

фузиран со неароматичен хетероциклик;
и со тоа што R9 и R10 заедно со C атомите

алкенилсулфанил;,
циклоалкокси;

•

алкилкарбонил,
алкилсулфинил,

од

•
Ri(I’=
Ri’(I’=7,8,9,10)
•
•

пиридил,

хетероарил;

хидрокси;

полихидрокси,

арилалкил;

арилалкокси;

арилокси;

и

солвати,

соединенијата

каде
–CR9’=,

е

Н

и

има уште 14 патентни барања.

арилалкиламино;

(51) C 07D 401/14, C 07D 413/12, C 07D

(72) ALLEN, Shelley; JIANG, Yutong; HAAS,

405/14, C 07D 405/12, C 07D 231/40, C 07D
231/54, C 07D 401/12, C 07D 453/02, C 07D

Julia; BLAKE, James, F.; ANDREWS, Steven,
Wade; BRANDHUBER, Barbara, J.; KERCHER,

403/02, C 07D 403/04, C 07D 403/14, A 61K

Timothy; KOLAKOWSKI, Gabrielle, R.;

31/4162, A 61K 31/416, A 61K 31/4155, A 61P
25/00

THOMAS, Allen, A. and WINSKI, Shannon, L.
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА БИЦИКЛИЧНА

(11) 7076
(21) 2016/839

(13) Т1
(22) 24/11/2016

УРЕА, ТИОУРЕА, ГВАНИДИН И
ЦИЈАНОГВАНИДИН

(45) 30/06/2017
(30) US201261725925P 13/11/2012 US

КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА

(96) 13/11/2013 EP13795960.7

Формулата

(57)

1

Соединение кое што ја има
I:

(97) 02/11/2016 EP2920166
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street Boulder, CO80301, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
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Ra, Rb и Rc се независно селектирани од H,
халоген, (1-3C)алкил, (1-3C)алкокси и CN;
B е NR1, O, врска, CRdRe, S или SO2;
D е NR1, O, врска, CRfRg, S или SO2;
E е NR1, O, врска, или CRhRi, S или SO2;
F
е
CRjRk;
под услов ако прстенот формиран од B, D, E,
и F заедно со атомите за кои што тие се
закачени содржи најмалку пет атоми и нула
или

стереоизомери,

тавтомери,

или

фармацевтски прифатливи соли, или нивни
солвати,
при
што:
X
е
Прстенот

O,
S,
NH
A е формула

или
N-CN;
A-1 или A-2

или еден од B, D или E е NR1 или O;
G
е
CRmRn;
K
е
NR1;
R1 е (1-6C)алкил [незадолжително заменет
со еден до пет флуоро], (1-6C)циклоалкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],

(1-3C

алкокси)(2-6C)алкил

[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],
(1-6C)алкилC(=O)или
(1-6C
алкокси)C=O-;
Rd, Re, Rf, Rg, Rh, Ri, Rj и Rk се независно H,
OH, (1-6C)алкил [незадолжително заменет со
еден до петфлуоро], (3-6C)циклоалкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],
(1-3C
алкокси)(2-6C)алкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],
хидрокси(2-6C)алкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], (2-6C)цијаноалкил, (1-6C)алкокси
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], или (1-3C алкокси)(2-6C)алкокси
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],
или еден од паровите Rd и Re, или Rf и Rg,
или Rh и Ri, или Rj и Rk, заедно со

Y е H, халоген, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил,
(1-6C)алкил [незадолжително заменет со 1-5
флуоро],
6C)алкил,

цијано(1-6C)алкил,
хидрокси(1дихидрокси(2-6C)алкил,

аминокарбонил(1-6C)алкил,

(1-6C)алкокси

[незадолжително заменет со 1-5 флуоро],
CN,
аминокарбонил
или
(1-4C
алкокси)карбонил;
Патенти

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени
формираат (3-6C)циклоалкил, оксетанил или
азетидинил

прстен,

или еден од паровите Rd и Re, или Rf и Rg,
или Rh и Ri, или Rj и Rk формираат оксо
група,
и при што само еден од Rd и Re може да
биде OH, а ниеден не е OH ако B е поврзан
со хетероатом, и само еден од Rf и Rg може
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да биде OH а ниеден не е OH ако D е

6C)алкил,

поврзан со хетероатом, и само еден од Rh и

трифлуоро(1-6C)алкил,

Ri може да биде OH а ниеден не е OH ако E
е поврзан со хетероатом, и само еден од Rj и

6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, цијано(16C)алкил,
хидрокси(1-6C)алкил,

Rk може да биде OH а ниеден не е OH ако F
е
поврзан
со
хетероатом;

дихидрокси(2-6C)алкил,
6C)алкил,

Rm е H, (1-3C)алкил [незадолжително
заменет со 1-5 флуоро], циклопропил или

аминокарбонил(1-6C)алкил,
3C)алкилсулфонамидо(1-6C)алкил,

циклобутил,

и

сулфамидо(1-6C)алкил, хидроксикарбонил(1-

Rn е H или (1-3C)алкил [незадолжително
заменет
со
1-5
флуоро],
или

6C)алкил, hetAr3(1-6C)алкил, Ar3(1-6C)алкил,
(1-6C)алкокси,
монофлуоро(1-6C)алкокси,

Rm и Rn заедно формираат оксо група;
Rp е H, (1-6C)алкил [незадолжително

дифлуоро(1-6C)алкокси,
трифлуоро(16C)алкокси,
тетрафлуоро(2-6C)алкокси,

заменет со еден до пет флуоро], (36C)циклоалкил [незадолжително заменет со

пентафлуоро(2-6C)алкокси,
цијано(16C)алкокси,
хидрокси(1-6C)алкокси,

еден до пет флуоро], (1-3C алкокси)(2-

дихидрокси(2-6C)алкокси,

6C)алкил [незадолжително заменет со еден
до
пет
флуоро],
хидрокси(2-6C)алкил

6C)алкокси,
хидроксил-карбонил(16C)алкокси, hetCyc2(1-6C)алкокси, hetAr3(1-

[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],
или
(2-6C)цијаноалкил;

6C)алкокси,
Ar3(1-6C)алкокси,
алкокси)(1-6C)алкокси,

Прстенот

алкилсулфонил)(1-6C)алкокси,
(36C)циклоалкил [незадолжително заменет со

C

е

формула

C-1

дифлуоро(1-6C)алкил,
тетрафлуоро(2-

(1-3C алкокси)(1амино(1-6C)алкил,
(1-

амино(2-

(1-4C
(1-3C

F, OH, (1-6C алкил), (1-6C) алкокси, или (1-3C
алкокси)(1-6C)алкил], hetAr4, hetAr4-O-, Ar4,
hetCyc2(O)CH2-, (1-4C алкоксикарбонил)(16C)алкокси,
1-6C)алкокси,

R3 е (1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, Ar2,
hetCyc1, (3-7C)циклоалкил, или hetAr2;
Ar2 е фенил незадолжително заменет со
една
или
повеќе
групи
независно
селектирани

од

халоген

и

(1-6C)алкил;

hetCyc1 е 5-6-член заситен или делумно
незаситен хетероцикличен прстен кој што ја
има 1-2 прстенести хетероатоми независно
селектирани
од
N
и
O;
hetAr2 е 5-6 член хетероарил прстен кое што
има 1-3 прстенести хетероатоми независно
селектирани од N, O иS и незадолжително
заменет со една или повеќе групи независно
селектирани од (1-6C)алкил и халоген;
R4

е

OH,
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(1-6C)алкил,

монофлуоро(1-

хидроксикарбонил(
аминокарбонил(1-6C)алкокси,

hetCyc2C(=O)(1-6C)алкокси,
алкокси)(1-6C)алкокси,

хидрокси(1-3C

хидрокситрифлуоро(1-6C)алкокси,

(1-

3C)алкилсулфонамидо(1-6C)алкокси,
(13C)алкиламидо(1-6C)алкокси,
ди(1-3C
алкил)амино-карбокси,
hetCyc2C(=O)O-,
хидроксидифлуоро(1-6C)алкил,
(1-4C
алкилкарбокси)(1-6C)алкил,
(16C)алкоксикарбонил,
хидроксилкарбонил,
аминокарбонил,

(1-3C

аминокарбонил, hetCyc3,
трифлуорометилсулфонил,

алкокси)
халоген, CN,
N-(1-3C

алкил)оксадиазолонил, hetAr5 или hetCyc4O-;
hetCyc2 е 4-6 член хетероцикличен прстен кој
што има 1-2 прстенести хетероатоми
Патенти
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селектирани

незадолжително

од

N

и

независно селектирани од (1-6C)алкил, (1-4C
алкилкарбокси)(1-6C)алкил, и (1-6C)ацил;

3C)алкил (незадолжително заменет со 1-3
флуоро), при што секоја од споменатите

hetCyc3 е 4-7 член хетероцикл кој што има 12
прстенести
хетероатоми
независно

hetAr5 групи е незадолжително понатаму
заменета со една или повеќе групи

селектирани од N и O и незадолжително
заменети со еден или повеќе супституенти

независно селектирани од F и (1-3C)алкил
незадолжително заменети со 1-3 флуоро;

независно

(1-

hetCyc4 е 7-8 член премостен хетероцикл кое

6C)алкил,
трифлуоро(1-6C)алкил,
хидрокси(1-6C)алкил,
(1-3C
алкокси)(1-

што има прстенест азотен атом и
незадолжително заменет со една или повеќе

6C)алкил, (1-6C)ацил-, (1-6C)алкилсулфонил,
трифлуорометилсулфонил
и
(1-4C

групи независно селектирани од (1-6C)алкил
и
халоген;

алкокси)карбонил;
hetAr3 е 5-член хетероарил прстен кое што

Ar4 е фенил незадолжително заменет со
една
или
повеќе
групи
независно

има

селектирани од (1-6C)алкил, халоген, CN,

прстенести

од

F,

атоми

1-2

O

каде што Rz е (3-4C)циклоалкил или (1-

селектирани

со

и

групи

1-3

заменети

CN,

независно

селектирани од N, O и S и незадолжително
заменети
со
(1-6C)алкил;

CF3,
CF3O-,
6Cалкил)OC(=O)-,

Ar3 е фенил незадолжително заменет со (14C)алкокси;

6C)алкилтио, хидрокси(1-6C)алкил, (1-6C
алкил)SO2-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C

hetAr4 е 5-6 член хетероарил прстен кој што
има 1-3 прстенести хетероатоми независно

алкил)OC(=O)-;
и
R5 е (1-6C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил,

селектирани од N, S и O и незадолжително

дифлуоро(1-6C)алкил,

заменети со еден или повеќе супституенти
независно селектирани од (1-6C)алкил,

6C)алкил,
тетрафлуоро(2-6C)алкил,
пентафлуоро(2-6C)алкил, халоген, CN, (1-

халоген,
CN,
хидрокси(1-6C)алкил,
трифлуоро(1-6C)алкил,
дифлуоро(1-

4C)алкокси,
хидрокси(1-4C)алкил,
(1-3C
алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-,

6C)алкил,
флуоро(1-6C)алкил,
(36C)циклоалкил, (3-6C циклоалкил)CH2- (3-6C

(1-6C)алкилтио,
аминокарбонил,

циклоалкил)C(=O)-,

алкокси)(1-

алкил)амидо, или фенил (незадолжително

6C)алкил,
(1-6C)алкокси,
(16C)алкилсулфонил, NH2, (1-6C алкил)амино,

заменет со една или повеќе групи независно
селектирани од халоген, (1-6C)алкил и (1-

ди(1-6C
алкил)амино,
(1-3C
трифлуороалкокси),
флуоро(1-6C

6C)алкокси);
или
R4 и R5 заедно со атомите за кои што тие се

алкил)амино, дифлуоро(1-6C алкил)амино,
трифлуоро(1-6C
алкил)амино,
и
(3-4C

закачени
делумно

циклоалкил)амино;

хетероцикличен

hetAr5 е група селектирана од структурите:

прстенест хетероатом селектиран од N, O
или S, при што споменатиот хетероцикличен

(1-3C

(1-6C)алкокси,
аминокарбонил,

(1(1-

трифлуоро(1-

(3-4C)циклоалкил, амино,
трифлуоро(1-3C

формираат 5-6 член заситен,
незаситен
или
незаситен
прстен

кој

што

има

прстен е незадолжително заменет со еден
или два супституенти независно селектирани
од (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацил, (16C)алкил и оксо, и споменатиот сулфурен
Патенти
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прстенест атом е незадолжително оксидиран

барања.

до S(=O) или SO2.има уште 32 патентни
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(13) Т1
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(96) 07/06/2013 EP13731045.4

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(97) 31/08/2016 EP2858730
(73) B-Technology Spólka z o.o.
Jasionka 954E 36-002 Jasionka, PL

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) Mielniczek, Witold
(54) ПОГОНСКИ СИСТЕМ ЗА ВОЗИЛО ИЛИ
ВОЗИЛО ИГРАЧКА

(51) E 04B 1/18, E 04B 1/19, E 04B 1/24, E

патека (12), каде што патеката (12) содржи

04B 1/38, E 04B 2/72, E 04C 3/04, E 04C 3/08,

мрежа од патеки

E 04C 3/32
(11) 7078

(13) Т1

на патека (16), каде што првиот и вториот
обод на патеката (16) продолжуваат во

(21) 2016/845

(22) 25/11/2016
(45) 30/06/2017

(14) и прв и втор обод

истата насока под супстанцијално прави агли
од спротивни страни на мрежата од патеки

(30) US288011P 18/12/2009 US
(96) 09/12/2010 EP10838150.0

(14), каде што нитната (10) содржи мрежа од
нитни (14) и прв и втор ободи на нитна (16),

(97) 21/09/2016 EP2513384
(73) Patco LLC
14401W 65th Way Unit B Arvada, CO 80004,

каде што првиот и втор обод на нитна (16)

US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

страни на мрежата од нитни (14), и каде што
патеката мрежата од патеки (14) е поширока

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) VANKER, John Louis and LASTOWSKI,

од мрежата од нитни (14) така што нитната
(10) може да се постави во рамките на

Michael J.
(54) ПАНЕЛЕН СТРУКТУРЕН СИСТЕМ ЗА
ИЗГРАДБА НА ЗГРАДИ

патеката

(57) 1 Структурен панел (20) за зграда што
содржи:

петти (46) вертикален издолжен член
прикачен за првиот (26), вториот (30),

прв (26), втор (30), трет (32), и четврт (28)
хоризонтален
издолжен
член;

третиот (32), и четвртиот (28) хоризонтален
издолжен
член

прв (36) и втор (38) вертикален издолжен

назначен со тоа, што вториот (30) и третиот

член прикачени за првиот (26), вториот (30),
третиот (32), и четвртиот (28) хоризонтален

(32) хоризонтален издолжен член се
поставени еден позади друг за да формираат

издолжен член така што првиот (26) и
четвртиот (28) хоризонтален издолжен член

непрекината двојна хоризонтална спојка што
се поврзува на секој од првиот (36) и вториот

ги формираат соодветно горниот и долниот
дел на структурниот панел (20), така што

(38) вертикален издолжен член и што
премостува помеѓу првиот (36) и вториот (38)

првиот

вертикален

вертикален издолжен член што ги фомираат

издолжен член ги формираат соодветните
страни на панелот, и, каде што барем еден

страните на структурниот панел (20); и
со тоа, што четвртиот (48) вертикален

од
хоризонталните
и
вертикалните
издолжени членови содржи нитна (10), каде

издолжен член е супстанцијално центриран
помеѓу првиот (36) и вториот (38) вертикален

што барем уште еден од хоризонталните и
вертикалните издолжени членови содржат

издолжен член, така што третиот (44)
вертикален издолжен член е помеѓу првиот

(36)

Патенти

и

вториот

(38)

продолжуваат во истата насока под
супстанцијално прави агли од спротивни

(12);

и,

каде
што
структурниот
панел
(20)
дополнително содржи трет (44), четврт (48), и
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(36) и четвртиот (48) вертикален издолжен

втор потпорен член (56) прикачен за втор

член, и така што петтиот (46) вертикален

(38) и петти (46) вертикален издолжен член и

издолжен член е помеѓу четвртиот (48) и
вториот (38) вертикален издолжен член; и,

за четвртиот (28) хоризонтален издолжен
член, каде што првиот (54) и вториот (56)

со тоа, што
дополнително

панел (20)
содржи:

потпорен член формираат интегрирана Vпотпора во структурниот панел дизајнирана

прв потпорен член (54) прикачен за прв (36) и
трет (44) вертикален издолжен член и за

да го пренесува страничното оптоварување
на структурен V-потпорен панел врз

четвртиот (28) хоризонтален издолжен член;

структурната колона.

и,

има уште 9 патентни барања.

(51) G 01N 33/574, G 01N 33/68, C 07K 16/24,

(97) 28/09/2016 EP2556091
(73) Fundació Privada Institució Catalana De
Recerca I Estudis Avançants and Fundacio

структурниот

A 61K 39/00, A 61K 39/395
(11) 6981

(13) Т1

(21) 2016/846

(22) 25/11/2016
(45) 30/06/2017

Privada Institut d'Investigacio Oncologica de
Vall D'Hebron (VHIO)

(30) EP20100380049 05/04/2010 -(96) 05/04/2011 EP11715676.0
102 | С т р а н а
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1

Моноклонално антитело или негов

Passeig Lluís Companys 23 08010

(57)

Barcelona, ES and Carrer Natzaret 115-118

фрагмент, коешто препознава човечки LIF со

Edifici Cellex 80035 Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

полна должина, но
фрагмент
којшто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SEOANE SUAREZ, Joan; ANIDO

аминокиселините од 1 до 160, кадешто
антителото е добиено со хибридомна

FOLGUEIRA, Judit and SAEZ BORDERIAS,
Andrea
(54) Антитело коешто го препознава

клеточна линија DSM ACC3054, депонирана
на 1-ви Април 2010 во Валл де Хеброн

човечкиот леукемија инхибиторен фактор
(LIF) и употреба на анти-LIF антитела во

Германското Депо на Микроорганизми и
Клеточни култури Доо.

лекувањето на болести поврзани со
несакана клеточна пролиферација

има

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P
25/28

(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017,

(11) 6996
(21) 2016/848

Институт

уште

за

не препознава
кореспондира

Онкологија

8

патентни

LIF
со

при

барања.

(13) Т1
(22) 28/11/2016

US

(45) 30/06/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) US201261703969P 21/09/2012 US
(96) 06/09/2013 EP13792085.6

(72) JOHNSON, Douglas Scott; STIFF, Cory
Michael; SUBRAMANYAM, Chakrapani;

(97) 09/11/2016 EP2897956

O'DONNELL, Christopher John; AM ENDE,

Патенти
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Christopher William; GREEN, Michael Eric;

фенил е опционално супституиран со еден

KAUFFMAN, Gregory Wayne; PATEL, Nandini

или

Chaturbhai; PETTERSSON, Martin Youngjin;
STEPAN, Antonia Friederike; TRAN, Tuan

избрани од групата составена од цијано, C1C3алкил и флуоро; или R2a и R2b заедно со

Phong and VERHOEST, Patrick Robert
(54) НОВИ БИЦИКЛИЧНИ ПИРИДИНОНИ

јаглеродот кон којшто тие
формира
3до
5-член

(57)
1
структурата

опционално супституиран со еден до три од
R8;

Соединение коешто ја има
од Формула I, или негова

фармацевтски

прифатлива

сол:

три

супституенти

секој

независно

се сврзани
циклоалкил

R3 е водород, халоген, C1-C6алкил, C2C6алкенил, -(C(R10)2)t-(C3-C6циклоалкил), (C(R10)2)t-(4-до 10-член хетероциклоалкил), (C(R10)2)t-(C6-C10арил), -(C(R10)2)t-(5-до 10член хетероарил) или -(C(R10)2)t-OR12;
кадешто
споменатиот
алкил,
алкенил,
циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или
хетероарил е опционално супституиран со
еден
до
пет
од
R11;
R4a и R4b се секој независно водород, -CF3,
или C1-C6алкил, кадешто споменатиот алкил
е опционално супституиран со еден до три

кадешто:
X е 5- до 14-член хетероарил којшто содржи
хетероатоми;

1-3

R1 е водород, халоген, C1-C6 алкил, C3-C6
циклоалкил, или C2-C6 алкенил; кадешто
споменатиот алкил, циклоалкил или алкенил
е опционално супституиран со еден или три
супституенти секој независно избрани од
групата составена од флуоро, хидроксил и
алкокси;

C1-C6

A е C3-C6 циклоалкил или 4- до 10-член
хетероциклоалкил; кадешто споменатиот
циклоалкил
или
хетероциклоалкил
е
опционално супституиран со еден или три
супституенти секој независно избрани од
групата составена од халоген и C1-C6 алкил;
R2a и R2b за секој појавување е независно
водород, флуоро, цијано, -CF3, C1-C6алкил,
C2-C6алкенил,
C3-C6циклоалкил,
C4C8бициклоалкил, C2-C6 алкинил или фенил;
кадешто
споменатиот
алкил,
алкенил,
циклоалкил,

бициклоалкил,
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алкинил

или

супституенти секој независно избран од
групата составена од -CF3, цијано и флуоро;
или R4a и R4b заедно со јаглеродот кон
којшто тие се сврзани формираат 3- до 5член циклоалкил, кадешто споменатиот
циклоалкил е опционално супституиран со
еден до три супституенти секој независно
избрани од групата составена од -CF3,
цијано,
флуоро
и
C1-C6алкил;
R5a и R5b на секоја појава се секој независно
водород, -CF3, или C1-C6алкил, кадешто
споменатиот
алкил
е
опционално
супституиран со еден до три супституенти
секој независно избран од групата составена
од -CF3, цијано и флуоро; или R5a и R5b
заедно со јаглеродот кон којшто тие се
сврзани формира 3- до 5-член циклоалкил,
кадешто
споменатиот
циклоалкил
е
опционално супституиран со еден до три
супституенти секој независно избран од
групата составена од -CF3, цијано, флуоро и
C1-C6алкил;
R6, R7 и R8 се секој независно водород, Патенти
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CF3, цијано, халоген, C1-C6алкил, или -OR9;

(C(R13)2)n-(C3-C6циклоалкил),

пришто R6 и R7 неможат заедно да бидат -

(4-

OH;
R9 е водород, C1-C6алкил или -CF3; кадешто

(C(R13)2)n-(C6-C10арил), или -(C(R13)2)n-(5до
10-член
хетероарил);
кадешто

споменатиот
алкил
е
опционално
супституиран со еден до три супституенти

споменатиот
алкил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил или хетероарил е

секој независно
составена
од

групата
флуоро;

опционално супституиран со еден до пет
R14;

секој R10 е независно водород, халоген,

секој R13 е независно водород, C1-C6алкил,

цијано, -CF3, C1-C6алкил, или -SF5; кадешто
споменатиот
алкил
е
опционално

C2-C6алкенил,
C2-C6алкинил,
цијано,
-CF3,
или

супституиран со еден до три флуоро;
секој R11 е независно водород, халоген, -

R14 е независно водород, -CF3, цијано,
халоген
или
C1-6алкил;
кадешто

CF3, -SF5, -Si(CH3)3, -OR12, C1-C6алкил, C2C6алкенил, C2-C6алкинил, -(C(R10)2)t-(C3-

споменатиот
алкил
е
опционално
супституиран со еден до три супституенти

C6циклоалкил), -(C(R10)2)t-(C6-C10арил) или

секој независно избран од групата составена

-(C(R10)2)t-(5- до 10-член хетероарил)
кадешто споменатиот -Si(CH3)3, алкил,

од хидроксил, -CF3, цијано и флуоро; и
секој t или n е цел број независно избран од

алкенил, алкинил, циклоалкил, арил или
хетероарил е опционално супституиран со

0,
1,
2
или
3;
секој z е цел број независно избран од 1 или

еден до пет супституенти секој независно
избрани од групата составена од халоген и -

2;
секој y е цел број независно избран од 0, 1, 2,

CF3;

3 или 4.

секој

R12

е

избрани
цијано

водород,

од
и

C1-C6алкил,

-

до

10-член

-(C(R13)2)n-

хетероциклоалкил),-

халоген,
-OCF3;

има уште 26 патентни барања.

(51) B 09B 3/00, A 61K 9/70, A 61K 31/485, A

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

61K 9/16
(11) 7079

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(21) 2016/849

(22) 29/11/2016

(72) Reidenberg, Bruce; Shevchuk, Ihor;

(45) 30/06/2017
(30) US547196P 23/02/2004 US
(96) 15/02/2005 EP10010922.2
(97) 05/10/2016 EP2351555
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

Tavares, Lino; Long, Kevin; Maskiewicz,
Richard and Shameem, Mohammed
(54) ОПИОИДЕН ТРАНСДЕРМАЛЕН
ПРЕПАРАТ ОТПОРЕН НА ЗЛОУПОТРЕБА

(51) G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 16/28,
C 12N 5/10, A 61K 39/395, A 61P 37/00, A 61P

(30) DK20050000429 23/03/2005 DK;
US20050667579P 01/04/2005 US;

35/00
(11) 6982

(13) Т1

US20050696163P 01/07/2005 US and
US20050728561P 20/10/2005 US

(21) 2016/851

(22) 29/11/2016
(45) 30/06/2017

Патенти

(96) 23/03/2006 EP06722861.9
(97) 21/09/2016 EP1866338
105 | С т р а н а
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(73) Genmab A/S

на серинот во позиција 274 е супституиран со

Bredgade 34 P.O. Box 9068 1260

фенилаланин остаток (SEQ ID No:34) до

Copenhagen K, DK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

истиот степен со којшто се врзува за
човечкиот CD38 (SEQ ID No:31), и којшто не

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PARREN, Paul; WEERS, Michel de;

се врзува за човечки мутиран CD38 кадешто
глутаминскиот остаток на позиција 272 е

GRAUS, Yvo; OPRINS, Judith; WINKEL, Jan
van de and VUGT, Martine van
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ CD38 ЗА

супституиран со аргинин остаток (SEQ ID
No:33) во истиот степен со којшто се врзува

ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛИ МИЕЛОМ

антителото ги препознава мотивите на KRN и
VQTL од човечки CD38 (SEQ ID No:31).

(57) 1 Антитело коешто се врзува за човечки

за човечки CD38 (SEQ ID No:31); и кадешто

CD38 (SEQ ID NO:31), и којшто не се врзува
за мутиран човечки CD38 кадешто остатокот

има

(51) G 06F 12/08, G 11C 15/00, G 11C 11/16

(21) 2016/852

(11) 7056
106 | С т р а н а

(13) Т1

уште

24

патентни

барања.

(22) 01/12/2016
(45) 30/06/2017
Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(30) US201213721092 20/12/2012 US

модул на магнетнорезистентна меморија со

(96) 20/12/2013 EP13822034.8

произволен

(97) 12/10/2016 EP2936493
(73) Qualcomm Incorporated

составен од MRAM кеш на последно ниво
(208a, 208б, 308a, 308б) и MRAM главна

San Diego, CA 92121, US
(74) Друштво за застапување од областа на

меморија
којашто се

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

процесорот (202a, 202б, 202ц, 202д) е
интегриран на прв чип (216) и MRAM модулот

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

е интегриран на втор чип (218) со интерфејс

(72) DONG, Xiangyu; KIM, Jung Pill and SUH,
Jungwon
(54) ИНТЕГРИРАН MRAM КЕШ МОДУЛ

(214) меѓу првиот чип (216) и вториот чип
(218), интерфејсот (214) конфигуриран да го

(57) 1 Интегрирано коло (200) составено од:

пристап

(MRAM)

(212,
карактеризира

со

(218,318),

312);
тоа што

спои процесорот (202a, 202б, 202ц, 202д) и
MRAM модулот (218, 318).
има уште 14 патентни барања.

процесор

Патенти

(202a,

202б,

202ц,

202д)
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(51) C 07F 15/00, A 61K 31/282, A 61K 33/24,
A 61P 35/00
(13) Т1
(22) 01/12/2016

(11) 6983
(21) 2016/853

(45) 30/06/2017
(30) US20100351514P 04/06/2010 US
(96) 02/06/2011 EP11726567.8
(97) 16/11/2016 EP2575802
(73) Ohio University

или негова фарамацевтски прифатлива сол
или
солват;
(iv) чист
којшто

енантиомер (1R,2R)-пиродах-4
има
формула
(IV),

340 West State Street Unit 14
Athens, OH 45701, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOSE, Rathindra, N.
(54) ФОСФАПЛАТИНИ И НИВНА

или негова фарамацевтски прифатлива сол

УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРИ
(57) 1
групата

Фосфаплатин комплекс избран од
составена
од:

или
солват;
(v) чист енантиомер (1S,2S)-пиродах-4 којшто
има

формула

(V),

(i) чист енантиомер (1R,2R)-пиродах-2
којшто
има
формула
(I),

или негова фарамацевтски прифатлива сол
или
солват;
(ii) чист енантиомер (1S,2S)-пиродах-2 којшто
има

формула

или негова фарамацевтски прифатлива сол
или
(vi)

солват;
цис-пиродах-4

со

и
формула

(VI),

(II),

или негова фарамацевтски прифатлива сол
или негова фарамацевтски прифатлива сол
или
солват;
(iii)

цис-пиродах-2
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со

формула

или солват.има уште 16 патентни барања.

(III),

Патенти
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(51) C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 1/04
(11) 6984
(21) 2016/854

(13) Т1
(22) 01/12/2016

(72) KYOI, Takashi
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА
ИНФЛАМАТОРНО ЦРЕВНО ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-

(45) 30/06/2017
(30) JP20080162640 23/06/2008 JP

изопропил-амино]бутилокси}оцетна киселина
или
2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-

(96) 22/06/2009 EP09770108.0
(97) 02/11/2016 EP2289518
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd.

изопропиламино]бутилокси}-N(метилсулфонил)ацетамид,
или

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho
Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP

во лекувањето на инфламаторни цревни
заболувања.

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

има

Патенти

негова

фармацевтски прифатлива сол за употреба

уште

1

патентни

барања.
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(51) H 04W 52/14, H 04W 52/20, H 04W 52/24,

хетерогена мрежа која се состои од јазол со

H 04W 52/48, H 04W 52/36, H 04W 52/40, H
04W 52/28

ниска моќност (1202) и јазол со висока
моќност (1204), каде што јазол со ниска

(11) 7055
(21) 2016/855

(13) Т1
(22) 02/12/2016

моќност (1202)
е ќелија која пренесува
податоци докорисничката опрема (1216) и

(45) 30/06/2017

јазол со висока моќност (1204) е ќелија која

(30) US201161444264P 18/02/2011 US and
US201213398249 16/02/2012 US

не пренесува податоци до корисничката
опрема (1216), каде методот опфаќа:

(96) 17/02/2012 EP12706406.1
(97) 28/09/2016 EP2676493
(73) Qualcomm Incorporated
San Diego, CA 92121, US

Пренесување, на радио мрежен контролер
(1218), информација која се однесува на прво

(74) Друштво за застапување од областа на

моќност (1202) и второ слабеење соодветно

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на трансмисија примена од јазол со висока
моќност
(1204);

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SUN, Haitong; VITTHALADEVUNI, Pavan

Прием, од радио мрежен контролер (1218),

слабеење
(на
сигнал)соодветно
на
трансмисијата примена од јазол со ниска

Kumar; SAMBHWANI, Sharad Deepak; HOU,
Jilei and MOHANTY, Bibhu Prasad
(54) Апарат, метод и систем за прием на

како одговор на пренесената информација,
на инструкции кои се однесуваат на

аплинк информација преку управувачки
канал во хетерогена безжична

на аплинк трансмисија во согласност со
инструкциите
кои
се
однесуваат
на

комуникациска мрежа

аплинкпреносната
има уште 8 патентни барања.

(57) 1 Метод на безжична комуникација која

аплинкпреносната моќност; и пренесување

моќност.

се користи на корисничка опрема (1216) на
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Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) B 65D 85/804
(11) 6985

(13) Т1

(21) 2016/856

(22) 02/12/2016
(45) 30/06/2017

што се суровини во прашок или гранулат, при
што спомнатото место за сместување (14)
поседува отвор (16) со врвен раб (18);
кадешто спонатото тело (12) опфаќа и долен

(30) IT2012TV00146 30/07/2012 IT

ѕид (30) на којшто има дупки (32), а

(96) 24/07/2013 EP13773376.2
(97) 14/09/2016 EP2879976
(73) Hausbrandt Trieste 1892 SPA
Via Foscarini 52 31040 Nervesa della

спомнатиот долен ѕид (30) го дели
спомнатото место за сместување (14) од

Battaglia (TV), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

спомнатиот долен отвор (38) е затворен од
страна на втора заптивна фолија (40) се

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

карактеризира со тоа што содржи: пропусна

(72) ZANETTI, Fabrizio
(54) КАПСУЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА

фолија (20) поставена на спомнатиот горен
раб (18) за затворања на спомнатиот отвор

ПИЈАЛОЦИ
Капсулата (10) за подготовка на

(16) на спомнатото место за сместување (14);
и прва заптивна фолија (22) поставена на

пијалаци од сировина во прашок или
гранулат, којашто опфаќа тело (12) од

спомнатата пропусна фолија (20) и погодна
за отстранување пред користење на

полимерен материјал обезбедено со место

капсулата (10).

за сместување (14) погодно за содржини како

има уште 7 патентни барања.

(57)

1

Патенти

долната комора (34) којашто има долен раб
(36) го дефинира долниот отвор (38), при што
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C

б) обезбедување најмалку една супстанца

02F 1/68, C 02F 103/08, C 02F 1/44, C 02F
1/52

која што содржи најмалку еден земноалкален
карбонат и незадолжително најмалку еден

(11) 7054
(21) 2016/857

(13) Т1
(22) 05/12/2016

земноалкален хидроксид во мала количина
во однос на земноалкалниот карбонат, при

(45) 30/06/2017

што најмалку едната супстанца е во сува

(30) EP12153898 03/02/2012 -- and
US201261597193P 10/02/2012 US

форма
ц)

(96) 31/01/2013 EP13702048.3
(97) 28/09/2016 EP2809619
(73) Omya International AG
4665 Oftringen, CH

д)

(74) Друштво за застапување од областа на

земноалкален карбонат и незадолжителниот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

најмалку еден земноалкален хидрок-сид од
чекорот б) и CO2 од чекорот ц), или

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BURI, Matthias; GANE, Patrick A. C.;

(ii) водата од чекорот a) и најмалку едната
супстанца која што содржи најмалку еден

RENTSCH, Samuel; BLUM, René Vinzenz and
POFFET, Martine
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕН

земноалкален карбонат и незадолжителниот
најмалку еден земноалкален хидрок-сид од

РАСТВОР КОЈ ШТО СОДРЖИ НАЈМАЛКУ
ЕДЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН ВОДОРОДЕН

водена суспензија од најмалку едната
супстанца која што содржи најмалку еден

КАРБОНАТ И НЕГОВА УПОТРЕБА
Процес за подготовка на воден

земноалкален карбонат и незадолжител-ниот
најмалку еден земноалкален хидроксид, и

раствор кој што содржи најмалку еден
земноалкален водород карбонат, при што

последователно комбинирање на алкалната
водена суспензија со CO2 од чекорот ц)

(57)

1

процесот
a)

ги

опфаќа

следните

обезбедување

112 | С т р а н а

или
во
водена
обезбедување
комбинирање

форма,
CO2,
на:

(i) водата од чекорот a), најмалку едната
супстанца која што содржи најмалку еден

чекорот б) со цел да се добие алкална

чекори:
вода,

со цел да се добие една резултирачка
суспензија S која што има pH од помеѓу 6 и 9,
Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

при што добиената суспензија S содржи

каде што најмалку едната супстанца која што

честички,

содржи

e) филтрирање на најмалку еден дел од
добиената суспензија S со поминување на

карбонат и незадолжителниот најмалку еден
земноалкален хидроксид од чекорот б) има

најмалку еден дел од добиената суспензија S
преку уред за филтрирање со цел да се

тежинска средна големина на честичка (d50)
во распонот од 0.1 μm до 1 mm, и

добие водениот раствор кој што содржи
најмалку
еден
земноалкален
водород

каде што чекорот на поделба на честичките
ф) е чекор на дробење и/или кршење, и каде

карбонат, каде што водениот раствор добиен

што процесот се карактеризира со тоа што

по
филтрацијата
има
вредност
на
заматување помала од 1 NTU и има кон-

најмалку едната супстанца која што содржи
најмалку еден земноалкален карбонат и

центрација
карбонат,

калциум, како калциум
50
до
650
mg/l,

незадолжителниот
најмалку
еден
земноалкален хидроксид од чекорот б) е

ф) подложување на најмалку еден дел или
сите честички од добиената суспензија S на

селектиран од групата која што се состои од
мермер, варовник, креда, полугасена вар,

че-кор

гасена

на

на
од

поделба

на

честичката,

најмалку

еден

земноалкален

каде што чекорот ф) може да се одвива пред

вар, доломитски варовник, варовит доломит,
полугасен доломит, гасен доломит, и

и/или паралелно со и/или по чекорот e),
каде што честичките од добиената суспензија

наталожен
калциум
карбонат,
и
процесот се врши во реактор кој што се

S кои што се добиени во чекорот д)
претставуваат вкупна површинска област на

состои од најмалку еден резервоар, најмалку
еден уред за филтрирање, и средство кое

честичката (SSAtotal) која што е најмалку 1

што ги поврзува резервоарот и најмалку

000 m2/тон од добиената суспензија S, и
каде што добиената суспензија S која што е

едниот
уред
за
филтрирање,
каде што резервоарот е поврзан со уредот за

добиена во чекорот д) има содржина на
тврди тела во распон од 1 до 35 wt.%, врз

кршење и/или дробење каде што најмалку
еден дел од честичките содржани во

основа на вкупната тежина на добиената
суспензија
S,

добиената суспензија S се подложени на
намалување на големината на честичките, а

под услов дека додавањето на CO2 од

уредот за дробење и/или кршење е поставен

чекорот ц) не се одвива пред додавање на
најмалку
едната

така што само еден дел од добиената
суспензија S која што е содржана во

супстанца која што содржи најмалку еден
земноалкален карбонат и незадолжителниот

резервоарот поминува преку уредот за
кршење и/или дробе-ње пред да се врати

најмалку еден земноалкален хидроксид од
чекорот
б),

назад во резервоарот.
има уште 22 патентни барања.

Патенти
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) A 61K 31/122, A 61K 31/4415, A 61K
31/525, A 61K 33/30, A 61K 33/06, A 61K

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ КАЈ ПАЦИЕНТ
КОЈ ШТО БИЛ ПОДЛОЖЕН НА

33/26, A 61K 31/714
(11) 7053

ОПЕРАЦИЈА ЗА БАЈПАС ВО ЖЕЛУДНИК
(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при

(21) 2016/858

(22) 05/12/2016

третирање или спречување на недостаток на

(45) 30/06/2017
(30) NL2013645 17/10/2014 NL

витамини и минерали кај пациенти кои што
биле подложени на операција за бајпас на

(96) 11/06/2015 EP15171583.6
(97) 05/10/2016 EP3009133
(73) Fit For Me B.V.
3021 DM Rotterdam, NL

желудник,
- витамин

(74) Друштво за застапување од областа на

-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кадешто на пациентите кои што имаат

-

витамин
железо

кој
Б 12
Б6

фармацевтски

што
со-држи:
или негов извор;
или

или

негов
негов

прифатлив

извор;
извор;

носител;

и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Hamer, Simon
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА
УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ

потреба од тоа им се дава со помош на
споменатиот состав дневно 250 до 500 μg

СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕДОСТАТОК НА

има уште 13 патентни барања.
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витамин Б 12, 0.5 до 1.5 mg витамин Б6 и 50
до 150 mg железо.

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) A 61K 9/72, A 61K 9/14

50-100

μm,

за

секој

посебно,

(13) Т1
(22) 05/12/2016

каде што секој од активните состојки е
припоен независно за различен ексципиент

(45) 30/06/2017
(30) EP09153082 18/02/2009 --

кој што се состои од следните чекори:

(96) 18/02/2010 EP10711610.5
(97) 02/11/2016 EP2398464
(73) Sanofi SA

a) добивање на двете активни состојки и
двата
фармацевтски
прифатливи

1214 Vernier, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

индивидуалните ексципиенти се 125-145 μm
и
50-100
μm;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

б) формирање на претходни мешавини од по
една
состојка
и
еден
ексципиент;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) KAMLAG, Yorick; LEJEUNE, Morgane and

ц) мешање на двете претходни мешавини со
цел да се добие дел од лекот; и

MORTON, David Alexander Vodden
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА
ИНХАЛАЦИЈА

д) воведување на делот од лекот во погодно

(57)
1
Метод за одредување на
карактеристиките на доза на фини честички

пулмонарниот
систем
на
што се карактеризира со

(fine particle dose - FPD) на фармацевтски
состав за инхалација, каде што составот ги

одредувањето на FPD се врши
одредување на тежин-скиот сооднос

содржи двете активни состојки салметерол и

ексципиентите употребени во двете различни

флутиказон
или
нивни
фармацевтски
прифатливи соли, солвати или естери, и два

претходни
мешавини
вредност од 1-5.

фармацевтски
прифатливи
ексципиенти
коишто имаат d50 вредности од 125-145 μm и

има уште 2 патентни барања.

(11) 7052
(21) 2016/859

Патенти

ексципиенти, каде што d50 вредностите на

средство за испорачување кое што може да
го испорача споменатиот дел од лекот до

до

пациентот,
тоа што
со
на

специфична
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 6986
(13) Т1

човечки капа лесен синџир кој што е
оперативно поврзан со ендогениот постојан

(21) 2016/860

(СН) регион на глувчиот тежок синџир на
ендогеното место на глувчиот тежок синџир,

(22) 05/12/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20100369909P 02/08/2010 US

при што пр¬ви¬от непрераспределен човечки

(96) 02/08/2011 EP11741730.3
(97) 30/11/2016 EP2601298
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

Vκ генетски сегмент и непрераспределениот
човечки Jκ генетски сег¬мент ги заменуваат

10591, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

синџир,
сите
функционални
ендогени
разнолични (DH) генетски сегменти на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

глушецот и сите

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan and

здружувачки (ЈН) генетски сегменти на
глувчиот тежок синџир, при што првиот

MEAGHER, Karolina, A.
(54) ГЛУВЦИ КОИШТО ПРОИЗВЕДУВААТ

непрераспределен човечки Vκ генетски
сегмент и непрераспределениот човечки Јκ

ПРОТЕИНИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА VL
ДОМЕНИ

генетски
сегмент
учествуваат
во
прераспределувањето за да формираат една

(57) 1 Глушец кој што во неговата микробна

прераспределена Vκ / Jκ низа која што е

линија
содржи
прв
непрераспределен
варијабилен (Vκ) генетски сегмент на човечки

оперативно поврзана за ендогениот постојан
регион на глувчиот тежок син¬џир, и при што

капа лесен синџир и еден непрераспределен
здружувачки (Јκ) ге¬нет¬ски сег¬мент на

глушецот понатаму содржи во неговата
микробна линија втор варијабилен (VL)
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сите функционални ендогени варијабилни
(VH) генетски сегменти на глув¬чиот тежок

функционални ендогени

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

генетски сегмент на човечкиот лесен синџир

поврзани за постојаниот (CL) ген на глувчиот

и генетски сегмент на човечкиот лесен

лесен синџир.

синџир

има

Ј

(JL)

кои

што

се

оперативно

со

51) B 32B 17/10

уште

23

страна

со

патентни

калајна

барања.

када

(II)

(13) Т1
(22) 06/12/2016

- најмалку еден заштитен слој (3,1) кој е
поставен врз страната со калајно корито

(45) 30/06/2017
(30) EP20120195844 06/12/2012 --

долж
површината,
и
- најмалку еден огноотпорен слој (2.1) кој е

(96) 13/11/2013 EP13798273.2

поставен врз заштитниот слој (3.1) долж

(97) 28/09/2016 EP2928688
(73) Saint-Gobain Glass France

површината,

18 avenue d' Alsace 92400 Courbevoie, FR
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

кадешто заштитниот слој (3.1) содржи метал
оксид, метал нитрид, метал силикат, и/или

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) RENIER, Anais; LETOCART, Philippe;

нивни смеси или слоевити соединенија од
него,

(11) 7051
(21) 2016/861

KASPER, Andreas; GELDERIE, Udo;
SCHWANKHAUS, Norbert and BILLERT, Ulrich
(54) ОКНО ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И

кадешто заштитниот слој (3.1) е повеќеслојна
структура и заштитен (под)слој (3.1) што

ОГНООТПОРНО ЗАСТАКЛУВАЊЕ
(57) 1 Огноотпорно окно (10), кој се состои

содржи или се состои од метал нитрид и
заштитен (под)слој (3.1 b) што содржи или се

од:
- најмалку едно окно од термопан стакло (1.1)

состои од метал оксид.
има
уште
14
патентни

Патенти

барања.
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) C 07D 309/08, C 07D 309/10, A 61K

Формула

31/353, A 61P 3/00, A 61P 3/10
(11) 7057
(13) Т1

(амино

(21) 2016/862

IA:
киселина)n

(IA)

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) US20080091248P 22/08/2008 US
(96) 21/08/2009 EP09808859.4
(97) 05/10/2016 EP2324002
(73) Theracos Sub, LLC
225 Cedar Hill Street, Suite 200 Marlborough,

назначен со тоа штo индексот n е 1 или 2
R1 е член избран од групата која се состои
од

водород,

хало

и

C1-C6

алкил;

MA 01752, US
V е елемент одбран од групата која се состои

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) LIOU, Jason; WU, Yuelin; LI, Shengbin
and XU, Ge
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА SGLT2
ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Метод за подготовка на комплекс од
Формула

IA:

од
кислород
и
единечна
врска;
W е елемент одбран од групата која се
состои од C1-C6 алкилен, C1-C6 алкенилен,
C1-C6 алкинилен, C3-C10 циклоалкилен, и
(C3-C10

циклоалкилен)(C1-C6

алкилен);

X е елемент одбран од групата која се состои
од кислород, единечна врска, и NRa; и
Y е одбран од групата која се состои од
водород, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1C6 хидроксиалкил, C2-C6 алкенил, C2-C6
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алкилните групи или делови

се по избор

циклоалкил)C1-C4 алкил, (C1-C4 алкокси)C1-

C3-C10

циклоалкил,

делумно

флуорирани;

C3
(C3-C10

алкил,
алкил,

или негова фармацевтски прифатлива сол;
се
состои
од:

(амино)C1-C3 алкил, (C1-C4 алкиламино)C1C3 алкил, (C1-C6 алкил)карбонил, (C1-C6

(а) реакција на соединение со формулата II

циклоалкилокси)C1-C3

(C3-C10

или

целосно

алкенил)
карбонил,
(C1-C6
алкинил)карбонил, (C1-C6 алкил)сулфонил,
(C2-C6

алкенил)сулфонил,

алкинил)сулфонил,
назначен со тоа

што,

и

(C1-C6

алкил,

алкенил,

алкинил и циклоалкил групи или делови од
W, X и Y се по избор делумно или целосно
флуорирани и може по избор да биде моноили дисупституиран со исти или различни

со средство за редукција, во присуство на
активирачка група за да се формира

супституенти одбрани од хлор, хидрокси, C1-

соединение

со

формулата

III

C3 алкил, C1-C3 алкокси, и C3-C6
циклоалкил, и во циклоалкил групи или
делови
од
една
или
две
метиленски групи може да бидат заменети,
независно еден од друг, со O, S, CO, SO, S02
или NRb, и една или две метиленски групи
може

да

бидат

заменети

со

N;

Ra е член независно избран од групата која
се состои од H, C1-C6 алкил, C3-C6
циклоалкил
и
назначено со

(C1-C4
алкил)карбонил,
тоа што алкилните и

(б) се изведува без прочистување на
наведеното соединение со формулата III

циклоалкилните групи или делови се по
избор делумно или целосно флуорирани;

назначено со тоа што чекорите (а) и (б) се

секој Rb е член независно избран од групата

заштита или повторна заштита чекор.
има уште 14 патентни барања.

која се состои од H, C1-C4 алкил и (C1-C4
алкил) карбонил, назначено со тоа што

Патенти

врши

последователно

без

вмешаните
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(51) A 61K 31/496, A 61P 37/00
(11) 7061
(21) 2016/863

(57)

1

Соединение

(13) Т1
(22) 06/12/2016

(а)

(45) 30/06/2017

диметилциклохекс-1-ен-1-

кое

што

е:

4-(4-{[2-(4-хлорофенил)-4,4-

(30) US20100416689P 23/11/2010 US
(96) 22/11/2011 EP11793928.0

ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4[{тетрахидро-2H-пиран-4-

(97) 28/09/2016 EP2642999
(73) AbbVie Ireland Unlimited Company

илметил)амино]фенил}сулфонил)-2-(1Hпироло[2,3-b]пиридин-5-илокси)бензамид или

70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, IE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

соодветна фармацевтски прифатлива сол,
или

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(б)

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

диметилциклохекс-1-ен-1ил]метил}пиперазин-1-ил)-N-[(4-{[транс-4-

(72) ELMORE, Steven; SOUERS, Andrew;
WANG, Li Chun; GHAYUR, Tariq and PERPER,

хидрокси-4-метилциклохексил)метил]амино)3-нитрофенил)сулфонил]-2-(1H-пироло[2,3-

Stuart J.
(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН

b]пиридин-5-илокси)бензамид или соодветна
фармацевтски прифатлива сол за употреба

УПОТРЕБУВАЈЌИ СЕЛЕКТИВНИ БЦЛ-2

во

4-(4-{[2-(‘4-хлорофенил)-4,4-

лекување

на

системски

лупус

ИНХИБИТОРИ
120 | С т р а н а
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еритематозус, лупус нефритис или Сјогренов

синдром.има уште 10 патентни барања.

(51) C 07D 311/58, A 61K 31/352, A 61P

190 Kai Yuan Avenue Science Park

35/00, A 61P 29/00

Guangzhou, Guangdong 510530, CN

(11) 6987
(21) 2016/864

(13) Т1
(22) 06/12/2016

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

(45) 30/06/2017
(30) CN201210202059 18/06/2012 CN

(72) ZHANG, Yanmei; TALLEY, John Jeffrey;
OBUKOWICZ, Mark G.; TU, Zhengchao;

(96) 10/08/2012 EP12879240.5
(97) 21/09/2016 EP2845854
(73) Guangzhou Institute Of Biomedicine

TORTORELLA, Micky; WANG, Yican; LIU,
Jianqi; CHEN, Yan; LIU, Xiaorong and LU, Xin
(54) ДЕУТЕРИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА

And Health, Chinese Academy Of Sciences

БЕНЗОПИРАН И НИВНА ПРИМЕНА

(51) C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D

(11) 6988

(13) Т1

409/14, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D
471/04, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D

(21) 2016/865

(22) 06/12/2016

405/14, A 61K 31/4439, A 61K 31/4433, A 61P

(30) US20070947287P 29/06/2007 US and

35/00

US20080041645P 02/04/2008 US

Патенти

(45) 30/06/2017
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(96) 16/06/2008 EP08762901.0

R2

(97) 02/11/2016 EP2170860
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017,

R3B е водород, (C1-C6)алкил, -(CH2)t(C6-

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R10 е -(CH2)t(C6-C12)арил или -(CH2)t(4 до
14 член хетероциклил), кадешто секој од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) REITER, Lawrence, Alan; MUNCHHOF,

споменатите (C6-C12)арил и (4 до 14 член
хетероциклил) е опционално супституиран со

Michael, John; JONES, Christopher, Scott; LA

од 1 до 5 супституенти, секој од нив е

GRECA, Susan and LI, Qifang
(54) БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ

независно избран од (C1-C6)алкил, - CN,
хало,
-CF3,
-OCF3,
-NR16R17,
(C1-

(57)

1

Соединение со формула II(a),

е

водород

или

(C1-C6)алкил;

C12)арил, или-(CH2),(C3-C12)карбоциклил;
R4
е
водород
или
(C1-C6)алкил;

C6)алкокси, -NO2, -(CH2)t(C6-C,2)арил, C(O)(C1-C6 алкил), -C(O)CF3, азидо, (4 до 12
член хетероциклил), и -S((C1-C6)алкил);
секој R16 и R17 е независно избран од
водород

и

(C1-C6)алкил;

n
е
0,
1,
2,
3,
или
4;
и
секој t е независно 0, 1, или 2; или
кадешто:
секој R1 е независно хало, (C1-C6)алкил,

негова фармацевтски прифатлива сол.има

(C1-C6)алкокси, -CF3, -CN, или -NR16R17;

уште 17 патентни барања.

(51) A 61F 9/008, A 61F 9/007

(57) 1 Хируршки инструмент за примена во

(11) 6989

(13) Т1

офталмологија (1) за лекување на глауком,

(21) 2016/866

(22) 06/12/2016

содржи влакно (3) коешто има проксимален
завршеток (4) и дистален завршеток (5),

(45) 30/06/2017
(30) NL20102004047 04/01/2010 NL
(96) 04/01/2011 EP11701869.7

пришто влакното (3) е обезбедено, во
близина на својот проксимален завршеток, со

(97) 05/10/2016 EP2521517
(73) Ellex iScience, Inc.

светлински извор (40), карактеристичен по
тоа што дисталниот завршеток (5) на

41316 Christy Street Freemont, CA 94538, US

влакното (3) формира заоблен врв (7),

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

кадешто влакното (3) има во основа
константен дијаметар којшто е помал од

(72) VIJFVINKEL, Gerrit Jan
(54) ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА

дијаметарот на заоблениот врв (7).
има
уште
8
патентни

барања.

ПРИМЕНА ВО ОФТАЛМОЛОГИЈА
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(51) A 62C 37/50, A 62C 35/62
(11) 7050
(21) 2016/867

(73) Luphi B.V.
(13) Т1
(22) 06/12/2016

Padangstraat 10 7535 AD Enschede, NL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(96) 26/02/2014 EP14709764.6

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BUITENHUIS, Antoon Lambertus Ruurd
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ИСПИТУВАЊЕ

(97) 14/09/2016 EP2961492

НА СИСТЕМОТ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР

(51) C 07D 401/12, C 07D 471/10, C 07D

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku

413/12, C 07D 403/12, C 07D 241/26, C 07D
491/113, C 07D 401/14, A 61K 31/5377, A 61K

Tokyo 103-8411, JP

31/497, A 61P 43/00, A 61P 35/00

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(45) 30/06/2017
(30) NL20132010371 27/02/2013 NL

(11) 6990
(21) 2016/868

(13) Т1
(22) 07/12/2016

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
(72) SHIMADA, Itsuro; MATSUYA, Takahiro;
KONDOH, Yutaka; KIKUCHI, Shigetoshi; IIDA,

(45) 30/06/2017
(30) JP2012007525 17/01/2012 JP

Maiko; ONDA, Kenichi; FUKUDOME, Hiroki;
TAKEMOTO, Yukihiro; SHINDOU, Nobuaki;

(96) 15/01/2013 EP13738947.4
(97) 23/11/2016 EP2805940
(73) Astellas Pharma Inc.

SAKAGAMI, Hideki and HAMAGUCHI, Hisao
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА ПИРАЗИН

(51) H 04N 19/11, H 04N 19/176, H 04N
19/593, H 04N 19/46, H 04N 19/44

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si

(11) 6991
(21) 2016/869

КАРБОКСАМИД

(13) Т1
(22) 07/12/2016

Gyeonggi-do 443-742, KR

(45) 30/06/2017

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30) US201161501974P 28/06/2011 US
(96) 27/06/2012 EP14192915.8

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(72) KIM, Il-koo and SEREGIN, Vadim

(97) 07/12/2016 EP2838270
Патенти
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(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

Утврдување на фиксиран број на кандидати

ВИДЕО КОЈА КОРИСТИ ВНАТРЕШНО

од режими на внатрешно предвидување во

ПРЕДВИДУВАЊЕ

листата на кандидати според режимите на
предвидување на левиот блок и горниот

(57)

1

Постапка за декодирање на видео

која користи внатрешно предвидување ,
постапката за декодирање се состои од:

блок;
и

добивање на најверојатниот одбележувач на
режим, од податочниот тек, кој покажува

врши внатрешно предвидување
тековниот блок користејќи режим

на
на

дали

предвидување,

на

еден

од

режимите

кандидати

за

означен

од

индексот

внатрешно предвидување е употребен за
утврдување на режимот за внатрешно

режимот, помеѓу режимите кандидати за
внатрешно предвидување вклучени во

предвидување
на
тековниот
блок;
Кога најверојатниот одбележувач на режим

кадешто,
кандидатте

укажува дека еден од кандидатите за режими
на внатрешно предвидување е употребен, се

предвидување вклучуваат планарен режим,
кога реќимите за внатрешно предвидување

врши анлизирање, од податочниот тек, на

на левиот блок и горниот блок се меѓусебно

одбележувач на режим кој покажува еден
меѓу режимите за внатрешно предвидување

еднакви и внатрешниот режим на левиот
блок е DC режим.

вклучени

има уште 0 патентни барања.

во

листата

на

кандидати;

(51) F 02C 6/18, F 03D 13/20, F 03D 1/00, E
04B 1/04, E 04G 21/14, E 04G 5/00, E 04G

од

режимите

за

внатрешно

3/28, E 04H 12/12, E 04H 12/34, F 16B 35/06, F
16B 1/00, F 24H 3/02, B 66B 19/00, B 66B

(96) 18/01/2012 EP14180218.1
(97) 12/10/2016 EP2805909
(73) Wobben Properties GmbH
Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE

9/187, B 66C 1/10

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6992
(21) 2016/870

(13) Т1
(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) DE20111003164 26/01/2011 DE
124 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) van Ohlen, Hermann; Hölscher, Norbert;
Honczek, Michael; Kapitza, Jan and Buck, Ralf
(54) УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ
Патенти
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1
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Уредот за греење на одредена

капаци,

при што постои доволно простор

област, којшто се протега во прстенеста

меѓу одредената област и водонепропусниот

форма меѓу цевкастиот столбен сегмент
(200) со периферен сегментен ѕид и

капак за влез на барем еден возрасен човек,
се карактеризира со тоа што поседува еден

фундаментот на столбот (204) на ветерна
турбина, кога ветерната турбина е изградена,

надворешен делумно-покривен уред (202) за
поставување на надворешната страна околу

опфаќа еден или повеќе водонепропусни
покривни
капаци
за
покривање
на

столбниот сегмент (200), при што делумнопокриениот уред (202) поседува еден од

одредената област што се грее и една или

водонепропусните

повеќе прстенести рамки на носачи за
носење на еден или повеќе водонепропусни

носечките рамки.
има
уште
4

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K
31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00

US20060856872P 03/11/2006 US and
US20060859404P 16/11/2006 US

(11) 6993

(13) Т1

(21) 2016/871

(22) 07/12/2016
(45) 30/06/2017

капаци

и

една

патентни

барања.

(96) 12/12/2006 EP11152730.5
(97) 26/10/2016 EP2455382
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE

(30) US20050749905P 13/12/2005 US;

19803, US

US20060810231P 02/06/2006 US;
US20060850625P 10/10/2006 US;

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

Патенти

од
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(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey;

(57) 1 Употреба на соединение, коешто е 3-

Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng;

циклопентил-3-[4-(7H-пироло[2,3-

Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis,
Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar;

d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1ил]пропаннитрил, или негова фармацевтски

Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna
(54) Хетероарил супституирани

прифатлива сол, за подготовка на лек за
лекување на полицитемија вера (ПВ).

пироло[2,3-b]пиридини и пироло[2,3b]пиримидини како инхибитори на Јанус

има уште 0 патентни барања.

киназа

(51) B 01F 7/00, B 01J 19/10, C 02F 1/36, C
10G 15/08
(13) Т1
(22)

(11) 7049
(21) 2016/872

Tech Gate Vienna Science and
Technology Park Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna, AT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

07/12/2016
(45)
30/06/2017

(72) Delgado Castillo, Jose Miguel;
Veneciano Rivera, Anibal Luis; Nürk, Rüdiger

(30) AT20100000596 14/04/2010 AT and
AT20100000597 14/04/2010 AT

Uwe and Chernikov, Fedor
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ НА

(96) 14/04/2011 EP14003647.6
(97) 21/09/2016 EP2843029
(73) Pristec Ag

РАБОТНА ТОЧКА НА ГЕНЕРАТОРОТ НА
БРАН НА ПРИТИСОК ЗА ОБРАБОТКА
НА ТЕЧНОСТ

(51) C 07D 417/12, C 07K 5/08, A 61K 38/55
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(54) УРЕД ЗА ДЕПАЛЕТИЗИРАЊЕ ЗА

ПОСТАПКА ЗА ИСТОВАР НА ПАКУВАЊЕ

ИСТОВАР НА ПАКУВАЊА ОД ПАЛЕТИ И

ОД ПАЛЕТА
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R8 и R9 се секое независно водород или C1-

(97) 26/10/2016 EP2788349
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени 5-11-член заситен моноцикличен

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

или фузиран или спиро бицикличен
прстенест систем кој опционално содржи

C6 алкил, или R8 и R9 може да формираат

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ARMANI, Elisabetta; VAN NIEL, Monique
Bodil; RAY, Nicholas Charles; ALCARAZ, Lilian;

дополнителен хетероатом кој е кислород или
азот, наведениот атом на азот е опционално
супституиран од C1-C6 алкил; каде што такви

PANCHAL, Terry Aaron; JENNINGS, Andrew
Stephen Robert; CRIDLAND, Andrew Peter and

C1-C6 алкил групи може да се опционално
супституирани од група C1-C6 алкил, C3-C6

HURLEY, Christopher
(54) ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

циклоалкил,
хидроксил
или
хало;
X1, X2, X3, X4 и X5 се секое независно атом

(57)

1

негова

Соединение со формулата (I) или
фармацевтски

прифатлива

сол:

на јаглерод, атом на азот, група
(CH)- или група -NH-; така што секоја
комбинација од истите формира ароматски
прстенест
R10 е одбран од

назначено
W
Y
R1

со

тоа,

што;
NH;

е
е

група

е
одбрана

од

(IIa)

-

O;
(IIc):

систем;
група составена од:

водород,
-CN,
-NRARB,
C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)(C2-N(RC)(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-C6алкилен)NRARB, -(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O(C2-C6алкилен)-NRARB,

-O-(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB,
C6алкилен)-NRARB,

-S-(C2-S-(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB,
C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)C(O)-(C1-N(RC)C(O)-(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB,
C6алкилен)-NRARB,

-C(O)N(RC)-(C2-C(O)N(RC)-(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB,

-C(O)N(RC)-(C2-

C6алкилен)-ORD,
-C(O)N(RC)-(C3C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)C(O)NRARB, -
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C(O)NRARB,

-N(RC)C(O)N(RC)-(C2-

C6алкилен)-NRARB,

C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)C(O)N(RC)-(C3-

C7циклоалкилен)-NRARB,

-N(RC)C(O)-(C1-

C7циклоалкилен)-NRARB, -(C2-C6алкилен)ORD, -(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -O-(C2-

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-N(RC)C(O)-(C3-C(O)N(RC)-(C2-

C6алкилен)-ORD, -O-(C3-C7циклоалкилен)ORD,
-S-(C2-C6алкилен)-ORD,
-S-(C3-

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-C(O)N(RC)-(C3-C(O)N(RC)-(C2-

C7циклоалкилен)-ORD,
C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)S(O)2-(C1-N(RC)S(O)2-(C3-

C6алкилен)-ORD,
-C(O)N(RC)-(C3C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)C(O)N(RARB),

C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C2-

-C(O)N(RARB),

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C3-S(O)2N(RC)-(C2-

C6алкилен)-NRARB,
-N(RC)C(O)N(RC)-(C3C7циклоалкилен)-NRARB,
-O-(C2-

C6алкилен)-ORD,
C7циклоалкилен)-ORD,

-S(O)2N(RC)-(C3-N(RC)S(O)2-(C2-

C6алкилен)-ORD, -O-(C3-C7циклоалкилен)ORD,
-S-(C2-C6алкилен)-ORD, -S-(C3-

-S-(C3-

-N(RC)C(O)N(RC)-(C2-

C6алкилен)-ORD,
-N(RC)S(O)2-(C3C7циклоалкилен)-ORD, -S(O)2N(RARB),
-

C7циклоалкилен)-ORD,
C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)S(O)2-(C1-N(RC)S(O)2-(C3-

N(RC)S(O)2RD, -N(RC)C(O)RC, -ORC, -SRC, -

C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C2-

(C5(C5-

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C3-S(O)2N(RC)-(C2-

C7хетероциклоалкил)(C3-C6циклоалкил)-, и
C3-C7 хетероциклоалкилкарбонил; каде што

C6алкилен)-ORD,
C7циклоалкилен)-ORD,

-S(O)2N(RC)-(C3-N(RC)S(O)2-(C2-

било кое од истите C1-C6алкил,
C6циклоалкил,
-(C1-C6алкилен)-

C6алкилен)-ORD,
C7циклоалкилен)-ORD,

-N(RC)S(O)2(C3-S(O)2N(RARB), -

(C3-C7хетероциклоалкил),
C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил),

C3-(C2-

C6алкилен)-, -(C3-C7 циклоалкилен)-, -(C3-C7

N(RC)S(O)2RD, -N(RC)C(O)RC,

хетероциклоалкил),
(C5C7хетероциклоалкил)-(C1-C6 алкил), (C5-C7

(C3-C7хетероциклоалкил),
C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил),

хетероциклоалкил)-(C3-C6 циклоалкил) и
(C3-C7хетероциклоалкил)карбонил дел во

C7хетероциклоалкил)(C3-C6циклоалкил)
и
(C3-C7 хетероциклоалкил)карбонил, каде

горе наведените групи може да се
опционално супституирани од група C1-C6

што било кое од истите C1-C6алкил, C3C6циклоалкил,
-(C1-C6алкилен)-(C2-

алкил, C3-C7 циклоалкил, хидроксил или

C6алкилен)-, -(C3-C7циклоалкилен)-,

хало;
R11 е поврзан на X4 и е одбрано од група

C7хетероциклоалкил),
C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил),

составена
Водород; -CN;

од:
што е

C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил) и
(C3-C7хетероциклоалкил)карбонил дел во

супституиран од група одбрана од -CN,
-ORC, -SRC, хало; C3-C6циклоалкил што е

горе наведените групи може да се
опционално супституирани од една, две или

супституиран од група одбрана од C1-

три групи R25 кои се независно одбрани во

C4алкил, -CN, -ORC, -SRD, хало; -NRARB, N(RC)(C2-C6алкилен)-NRARB,
-N(RC)(C3-

листата составена од: C1-C6 алкил, (C1-C3)
халоалкил, (C1-C4)хидроксиалкил, C3-C7

C7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-C6алкилен)NRARB, -(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O-

циклоалкил,
хидроксил
и
хало;
или
R11 е поврзан на X4 и е фенил или 5- или 6-

(C2-C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

член моноцикличен хетероарил, каде што
таквиот
фенил
или
5или
6-член
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моноцикличен хетероарил е супституирани

составена

од група одбрани во листата составена од:

халоалкил,

C1-C6алкил што е супституиран од група CN; C3-C6циклоалкил што е супституиран од

C7циклоалкил,
хидроксил
и
хало;
RA и RB се при секоја појава независно

група одбрана од: -CN, -ORC, -SRC или хало;
-N(RC)(C2-C6алкилен)-NRARB,
-N(RC)(C3-

водород, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил,
таквиот C1-C6алкил и C3-C7 циклоалкил е

C7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-C6алкилен)NRARB, -(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O-

опционално супституиран од група C1-C3
алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -CN или

(C3-C7циклоалкилен)-NRARB,

-S-(C2-

хало; алтернативно, RA и RB, може да

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-S-(C3-N(RC)C(O)-(C1-

формираат заедно со атомот на азот на кој
тие се прикачени 5-11- член заситен

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-N(RC)C(O)-(C3-C(O)N(RC)-(C2-

хетероцикличен
моноцикличен
бицикличен
прстенест
систем

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-C(O)N(RC)-(C3-C(O)N(RC)-(C2-

опционално супституиран од една или повеќе
-ORD, -CN, хало, C1-C6 алкил или C3-C7

-C(O)N(RC)-(C3-

циклоалкил, таквиот C1-C6 алкил и C3-

-N(RC)C(O)N(RC)-N(RC)C(O)N(RC)-

C7циклоалкил е опционално супституиран од
група C1-C3алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -

C6алкилен)-ORD,
C7циклоалкилен)-ORD,
(C2-C6алкилен)-NRARB,

од:

C1-C6алкил,

(C1-C3)

(C1-C4)хидроксиалкил,

C3-

кој

или
е

-O-(C3-S-(C3-

CN или хало; и кој 5-11-член заситен
хетероцикличен
моноцикличен
или

C7циклоалкилен)-ORD,
C6алкилен)-NRARB,

-N(RC)S(O)2-(C1-N(RC)S(O)2-(C3-

бицикличен прстен опционално содржи
дополнителен хетероатом кој е кислород или

C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C2-

азот, наведениот атом на азот опционално

C6алкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-NRARB,

-S(O)2N(RC)-(C3-S(O)2N(RC)-(C2-

супституиран од C1-C6 алкил или C3-C6
циклоалкил, каде што било кое од истите C1-

C6алкилен)-ORD,
C7циклоалкилен)-ORD,

-S(O)2N(RC)-(C3-N(RC)S(O)2-(C2-

C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да се
опционално супституирани од група C1-C6

C6алкилен)-ORD,
-N(RC)S(O)2-(C3C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2RD,-(C3-

алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -CN, или
хало; и/или RA и RB може да е поврзан на

C7хетероциклоалкил),

(C5-

еден атом на јаглерод од -(C1-C6алкилен)-, -

C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил),
(C5C7хетероциклоалкил)(C3-C6циклоалкил)
и

(C2-C6алкилен)- или -(C3-C7циклоалкилен)дел од групата поврзан на азотот на кој тие

(C3-C7хетероциклоалкил)карбонил,
назначено со тоа, што било кое од истите C1-

се поврзани за да формираат заситен цикл
од
до
6
атоми
во
прстен;

C6алкил, C3-C6циклоалкил, -(C1-C6алкилен), -(C2-C6алкилен)-, -(C3-C7циклоалкилен)-, -

Rc е при секоја појава независно водород,
C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил, таквиот

(C3-C7циклоалкилен)-NRARB,
C7циклоалкилен)-ORD,

(C3-C7хетероциклоалкил),

(C5-

C1-C6

алкил

и

C3-C6

циклоалкил

е

C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил), (C5-C7
хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил) и (C3-

опционално супституиран од група C1-C3
алкил,
-ORD,
-CN
или
хало;

C7хетероциклоалкил)карбонил дел во горе
наведените групи може да се опционално

RD е при секоја појава независно водород, CH3
или
-C2H5;

супституирани од една, две или три групи
R25 кои се независно одбрани во групата

R12 и R13 се независно водород, C1-C6
алкил,
или
халоген;
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A е двовалентен циклоалкилен радикал што
има 5 или 6 атоми во прстен; наведениот
циклоалкилен прстен е прикачен на W и Y, и
фузиониран за фенил прстен, таквиот фенил
прстен е опционално супституиран од една
или
две
групи
R24;
и каде што наведениот двовалентен
циклоалкилен радикал ја има формулата

каде
што
R20 е одбрано во групата составена од: -F, CH3, -C2H5, -CH2OH, -CH2OMe, -CF2CF3, CH2SCH3,
-SCH3
и
-SC2H5;
R21

е

или

-CH3

-C2H5;

или
R20 и R21 како што е дефинирано горе може
R24 е при секоја појава независно одбрано
од групата составена од: C1-C6 алкил,
халоген
и
циано;
R2 е радикал со формулата (IIIa), (IIIb), (IIIc)
или

(IIId):

да формираат заедно со атомот на јаглерод
на кој тие се прикачени a заситен 3-7- член
моноцикличен
прстен;
RE и RF се секое независно C1-C6 алкил,
опционално супституирани од група C1-C3
алкил, -ORG, -CN или хало; алтернативно,
RE и RF може да формираат заедно со
атомот на азот на кој тие се прикачени 5-11член заситен моноцикличен или бицикличен
хетероцикличен прстен систем кој е
опционално супституиран од една или повеќе
групи -ORG, -CN, хало, C1-C6 алкил или C3-

каде

што

R14 е одбрано во групата составена од: -F, CH3, -C2H5, -CH2OH, -CH2OMe, -CF2CF3, CH2SCH3,
-SCH3
и
-SC2H5;
R15 и R16 се независно -CH3 или -C2H5;
R17 е одбрано од групата составена од:
јонски електрон пар, водород, -CF3, -NRERF,
-(C3-C7циклоалкил),
-(C3C7хетероциклоалкил), арил или хетероарил
каде што било кое од истите -(C3C7циклоалкил), -(C3-C7хетероциклоалкил),
арил или хетероарил може да се опционално
супституирани од група C1-C6 алкил, C3C7циклоалкил,
или
хало;
или
R17 е група со општата формула (IV)

C7 циклоалкил, таквиот C1-C6алкил и C3C7циклоалкил е опционално супституиран од
група C1-C3алкил, C3-C7циклоалкил, -ORG, CN или хало; и кој 5-11-член заситен
моноцикличен
или
бицикличен
хетероцикличен прстен опционално содржи
дополнителен хетероатом кој е кислород или
азот, наведениот атом на азот опционално
супституиран од C1-C6 алкил или C3-C6
циклоалкил, каде што било кое од истите C1C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да е
опционално супституирано од група C1C6алкил
или
C3-C7циклоалкил;
RG

е

водород,

-CH3

или

-C2H5;

R18 е одбран во групата составена од: јонски
електрон пар, водород, арил, хетероарил, (C1-C6алкил),-(C3-C7циклоалкил),
C7хетероциклоалкил),

-(C3(C5-

C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил)
130 | С т р а н а
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C7хетероциклоалкил)-(C3-C6
каде

што

било

хетероарил,
C7циклоалкил),

кое

од

циклоалкил),
истите

арил,

C6алкилен)-,

-(C3-C7циклоалкилен)-,

C7хетероциклоалкил),

-(C3(C5-

-(C1-C6алкил),
-(C3-(C3-C7хетероциклоалкил),

C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил)

(C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил)
и
(C5-C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил)

дел во горе наведените групи може да се
опционално супституирани од група C1-

може да се опционално супституирани од
група -CN, -OH, хало, -COORM, C1-C6алкил,

C6алкил, C3-C7циклоалкил, -ORL или хало;
RH и RJ, се при секоја појава независно

C3-C6циклоалкил, -O-(C1-C6алкил), -O-(C3-

водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил,

C6циклоалкил),
C6циклоалкил),

таквиот C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил е
опционално супституиран од група C1-

-S-(C1-C6алкил),
-S-(C3-NRHRJ,
-N(RL)(C2-

C6алкилен)-NRHRJ,
C7циклоалкилен)-NRHRJ,

-N(RL)(C3-(C1-C6алкилен)-

C3алкил,
-ORM,
CN
или
хало;
алтернативно, RH и RJ може исто така

NRHRJ, -(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -O(C2-C6алкилен)-NRHRJ,
-O-(C3-

заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени 5-11-член заситен моноцикличен

C7циклоалкилен)-NRHRJ, -S-(C2-C6алкилен)-

или

NRHRJ, -S-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ,
N(RL)C(O)-(C1-C6алкилен)-NRHRJ,

-

систем кој е опционално супституирани од
една или повеќе групи -ORM, -CN, хало, C1-

N(RL)C(O)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ,
C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ,

-

C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, таквиот C1C6 алкил и C3-C7циклоалкил е опционално

C(O)N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ,
C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-ORM,-C(O)N(RL)-

супституиран од група C1-C3алкил, C3C7циклоалкил, -ORM, CN или хало; и

(C3-C7циклоалкилен)-ORM,

-

кој 5-11- член заситен моноцикличен или

N(RL)C(O)N(RHRJ),
-C(O)N(RHRJ),
N(RL)C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ,

-

бицикличен
опционално

хетероцикличен
прстен
содржи
дополнителен

N(RL)C(O)N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)NRHRJ, -O-(C2-C6алкилен)-ORM, -O-(C3-

хетероатом
наведениот

кој е кислород или азот,
атом на азот опционално

C7циклоалкилен)-ORM, -S-(C2-C6алкилен)ORM,
-S-(C3-C7циклоалкилен)-ORM,
-

супституирани од C1-C6алкил или C3-C6
циклоалкил, каде што било кое од истите C1-

N(RL)S(O)2-(C1-C6алкилен)-NRHRJ,

-

C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да се

N(RL)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ,
S(O)2N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ,

-

опционално супституирани од група C1C6алкил, C3-C7циклоалкил, -ORM, CN, или

S(O)2N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ,
S(O)2N(RL)-(C2-C6алкилен)-ORM,

-

хало;
и/или RH и RJ може да е поврзан на еден

S(O)2N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-ORM,
N(RL)S(O)2-(C2-C6алкилен)-ORM,

-

атом на јаглерод од -(C1-C6алкилен)-, -(C2C6алкилен)или
-(C3-C7циклоалкилен)-

N(RL)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-ORM,

-

делот од групата поврзан на азотот на кој тие

S(O)2N(RHRJ), -N(RL)S(O)2RL, -N(RL)C(O)RL,
ORL, SRL,-(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-

се поврзани за да формираат заситен цикл
од
до
6
атоми
во
прстен;

C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил),

RL е при секоја појава независно водород,
C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил, таквиот

каде што било кое од истите C1-C6алкил,
C3-C6циклоалкил,
-(C1-C6алкилен)-, -(C2-

C1-C6 алкил или C3-C6циклоалкил е
опционално супституиран од група C1-

Патенти
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хетероцикличен

прстен
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C3алкил,

хало;

може да се опционално супституирани од

RM е при секоја појава независно водород,

група C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, или

C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил, таквиот
C1-C6алкил или C3-C6 циклоалкил е

хало;
R19 е

-ORM,

опционално
хидроксил,

или

-CN

супституиран
од
-CN
или

група

со

општата

или
формула (V)

група
хало;

z1, z2, z3, и z4 се независно одбрани во
групата составена од: C, N, S, O, група -CH-,
и група -NH-, во таква комбинација така што
резултантниот прстен што е формиран е
ароматичен
систем;
R19 е одбран од групата составена од:
водород, -CF3, -NRERF, -(C3-C7циклоалкил),
-(C3-C7хетероциклоалкил),
арил
или
хетероарил каде што било кое од таквите (C3-C7циклоалкил),

-(C3-

назначено со тоа, што R20, R21, RE и RF се
како
T
R23
R22

што
е
е
е

H,
H,

е
-N=
хало,
хало,

горе
дефинирано;
или
-CR23=;
-CH3,
-CH3,

или
или

-CN;
-CN;

q е 0, 1, 2 или 3.
има уште 11 патентни барања.

C7хетероциклоалкил), арил или хетероарил

(51) A 61P 11/00
(11) 7039
(21) 2016/876

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.
(13) Т1
(22) 07/12/2016

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 30/06/2017
(30) EP11164575 03/05/2011 --

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CANTARELLI, Anna Maria; MINARI,

(96) 18/04/2012 EP12719304.3
(97) 26/10/2016 EP2704724

Stefano and BASSI, Barbara
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(54) ПОДОБРЕНА СУСПЕНЗИОНА

суспендирани честички имаат волуменски

ФОРМУЛАЦИЈА ОД БЕКЛОМЕТАЗОН

дијаметар [d(v,0.1 )] помал од 0.7 микрони, ii)

ДИПРОПИОНАТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
ПРЕКУ ИНХАЛАЦИЈА

не повеќе од 50% од наведените честички
имаат
волуменски
дијаметар
[d(v,0.5)]

(57) 1 Стерилна фармацевтска формулација
без пропелант за употреба во спречувањето

содржан помеѓу 1.6 микрони и 1.9 микрони; и
iii) барем 90% од наведените честички

и/или
третманот
на
респираторно
заболување одбрано од астма и хронично

[d(v,0.9)]
имаат
волуменски
дијаметар
еднаков на или помал од 4.7 микрони, и каде

опструктивно пулмонално заболување преку

што наведените честички имаат распон на

небулизација на белите дробови, наведената
формулација
содржи
микронизирани

големина на честички, дефиниран како
[d(v,0.9) - d(v,0.1)]/d(v,0.5), содржан помеѓу

честички од беклометазон дипропионат
монохидрат суспендиран во воден раствор

1.5 и 2.2, и каде што наведениот волуменски
дијаметар се одредува преку ласерска

на концентрација од 0.04% w/v, назначено со
тоа, што i) не повеќе од 10% од наведените

дифракција.
има уште 15 патентни барања.

(51)
(11) 7038
(21) 2016/877

(72) CHACORNAC, Isabelle; IKHELEF-GRIBI,
(13) Т1
(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) 1058464 18/10/2010 FR and

Nabila; RONZON, Frédéric; TIREFORT, Julien
and LENTSCH GRAF, Sandrine
(54) МЕТОДА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ВАКЦИНА
ШТО СОДРЖИ АЛУМИНИУМ АДЈУВАНС

201161454248P 18/03/2011 US

(57)

(96) 17/10/2011 EP11772945.9
(97) 23/11/2016 EP2629792
(73) Sanofi Pasteur
2, avenue Pont Pasteur 69367 Lyon Cedex

администрирање
вакцински
состав,
назначено со тоа, што контејнерот содржи

07, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

оксихидроксид адјуванс и е затворен преку
уред кој делува како чеп, каде што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

површината на уредот што е во контакт со

1

Контејнер за складирање и/или

вакцински состав што содржи Хепатитис Б
антиген
адсорбиран
на
алуминиум

составот е обложена со флуорополимер.
има уште 8 патентни барања.

(51) H 04W 28/06
(11) 7037

(13) Т1

San Diego, CA 92121-1714, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(21) 2016/879

(22) 09/12/2016

индустриската сопственост ЖИВКО

(45) 30/06/2017
(30) US201161542713P 03/10/2011 US and

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

US201213633828 02/10/2012 US
(96) 04/10/2012 EP12784098.1

(72) BARANY, Peter, Anthony and QUICK, Jr.,
Roy, Franklin

(97) 14/09/2016 EP2764720
(73) Qualcomm Incorporated
Патенти
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(54) АКТИВИРАЊЕ И ДЕАКТИВИРАЊЕ НА

состојба на хедер компресорот или хедер

ПОЛУПЕРЗИСТЕНТНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА

декомпресорот

LTE VOIP РАДИОПРЕНОСИТЕЛ

премин помеѓу различни оперативни состојби
поврзани
со
хедер
компресорот;
и

(57)

1

Метод за безжични комуникации

којшто

состои

одредување

на

од:

менување на начинот на планирање опфаќа
активирање
на
нагорно
(uplink)

одредување на оперативната состојба на
хедер компресор или хедер декомпресор; и

полуперзистентно
планирање
кога
оперативната состојба на хедер компресорот

менување на начинот на планирање; што се

се менува од состојба од прв ред во состојба

карактеризира
со
менување на начинот на планирање како

од втор ред, и деактивирање на нагорното
полуперзистентно
планирање
кога

одговор на промена во оперативната
состојба на споменатиот хедер компресор

оперативната состојба на хедер компресорот
излегува од состојбата од втор ред.

или
хедер
декомпресор;
при што одредувањето на оперативната

има

(51) H 04W 88/06, H 04W 4/06
(11) 7036
(13) Т1

(30) US201113332745 21/12/2011 US and
US201161569056P 09/12/2011 US

(21) 2016/880

(22) 09/12/2016

(96) 05/12/2012 EP12805856.7

(45) 30/06/2017

(97) 26/10/2016 EP2789176
(73) Qualcomm Incorporated
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се

вклучува

уште

12

патентни

барања.
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San Diego, CA 92121, US

land

(74) Друштво за застапување од областа на

откако ќе се утврди (302) дека и првиот SIM и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вториот SIM имаат воспоставено комуникација во истата PLMN, генерирање (304) на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HANCHATE, Naveen, Kumar and

идентификатор на комбинирани CBS пораки,
ID, список од списокот на CBS пораки за

KULAKCHERLA, Sudheer
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА

првиот SIM и список на CBS пораки за
вториот
SIM;

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА CBS УСЛУГАТА ВО

утврдување

СРЕДИНА СО ПОВЕЌЕ СИМ МОДУЛИ
Метод (300) за услуга на мобилно

поврзан
со
добиена
CBS
порака;
давање инструкции (308) на еден селектиран

пренесување, CBS, прием на пораки, кој што
се
состои
од:

од првиот SIM и од вториот SIM да ја надгледува и процесуира CBS пораката кога првиот

утврдување

претплатнички

SIM и вториот SIM имаат воспоставено комуникација во утврдениот географски опсег; и

идентификациски модул, SIM, (122) и вториот

давање инструкции (310) на другиот од

SIM (124) во уред за мобилна комуникација
(120) имаат комуникација воспоставена во

првиот SIM и од вториот SIM да не ја следи и
процесуира CBS пораката.

иста јавна зона на мобилна мрежа (public

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00,

(30) GB0908613 20/05/2009 GB

A 61K 38/17
(11) 7034

(13) Т1

(21) 2016/881

(22) 09/12/2016

(96) 19/05/2010 EP10720803.5
(97) 02/11/2016 EP2432802
(73) Immunocore Ltd.

(57)

1

дали

првиот

mobile

(306)

network

на

-

географски

PLMN);

опсег

(45) 30/06/2017
Патенти
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Milton Park Abingdon OX14 4RY

спо¬менатиот полипептид врзувачки партнер

Oxfordshire, GB

не е рецептор на T-клетка кој што го содржи

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

алфа синџирот НИЗА ИД Бр: 7 и бета
синџирот НИЗА ИД Бр: 9 кадешто pMHC

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

врзувачкиот партнер е хе¬те¬ро¬димеричен
αβ TCR полипептид пар, или единечен

(72) JAKOBSEN, Bent, Karsten; VUIDEPOT,
Annelise, Brigitte and LI, Yi
(54) БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ

синџир αβ TCR полипептид,а N-терминусот
на α или β синџирот на хетеродимеричниот

(57) 1 Бифункционална молекула која што
содржи полипептид врзувачки партнер

scTCR поли¬пеп¬тидот, е поврзан за Cтерминална
аминокиселина
на

специфичен за да-ден pMHC епитоп, и
имунолошки ефектор полипептид, при што N-

имунолошкиот
ефектор
полипептид
и
ка¬дешто
имунолошкиот
ефектор

терминусот на pMHC врзувач-ки¬от парт¬нер
е поврзан за C-терминусот на имунолошкиот

полипептид е антитело кое што специфично
се врзува за антиген претставен со T-клетка.

ефектор

има

полипептид,

ПОД

УСЛОВ

АКО

(51) C 07C 237/22, C 07C 231/02

TCR полипептид пар, или N-терминусот на

уште

9

патентни

барања.

Wilmington, DE 19805, US

(11) 7033

(13) Т1

(74) Друштво за застапување од областа на

(21) 2016/882

(22) 09/12/2016

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 30/06/2017
(30) US386673P 27/09/2010 US
(96) 23/09/2011 EP11764650.5

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRUENING, Joerg

(97) 16/11/2016 EP2621894
(73) E. I. du Pont de Nemours and Company
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(54) МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА 2АМИНО-N-(2,2,2-ТРИФЛУОРОЕТИЛ)
АЦЕТАМИД

(57) 1 Метод за подготовка на соединение
со

Формула

14

со

соединение

со

Формула

1

или

1A

кој што се состои од контактирање на
соединение
со
Формула
15
кадешто X е Cl, Br, CF3CO2, CH3SO3,
(SO4)1/2
или
(PO4)1/3
и реагенс за спојување во присуство на база.
има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 213/82, C 07D 451/02, C 07D
413/14, C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D

YAMAGUCHI, Akitake; SHIBATA, Yoshihiro;
TOMINAGA, Yuichi; JIMBO, Takeshi;

401/12, C 07D 471/08, A 61K 31/5377, A 61K

KOBAYASHI, Keijiro; KOBAYASHI, Katsuhiro

31/501, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A 61P
43/00, A 61P 35/00

and FUKATSU, Daisuke
(54) ДЕРИВАТ НА ПИРИДОН

(11) 7026
(21) 2016/883

(13) Т1
(22) 09/12/2016

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

(45) 30/06/2017
(30) JP2012017971 31/01/2012 JP and
US201261746039P 26/12/2012 US
(96) 30/01/2013 EP13743985.7
(97) 30/11/2016 EP2810937
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
Tokyo 103-8426, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) OHKI, Hitoshi; OTA, Masahiro;
TAKEUCHI, Kosuke; WATANABE, Hideaki;
Патенти
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при

што

во

формулата

(1),

еден од друг кога n е два или повеќе, и
претставува C1-C6 алкил група која што

A претставува фенилен група или шестчлена хетероарилен група, каде што амино

може да има еден или повеќе супституенти
селектирани од Група 1, C1-C6 ал¬кокси

групата врзана за A и хетероциклот кој што
содржи азот се пара-позиционирани во однос

група која што може да има еден или повеќе
супституенти селектирани од халогенски

еден
на
друг,
R1 претставува C1-C6 алкил група која што

атом и хидроксил група, C1-C6 алкилтио
група која што може да има еден или повеќе

може да има еден или повеќе супституенти

супсти¬туенти селектирани од халогенски

селек¬ти¬рани од Група 1, арил група која
што може да има еден или повеќе

атом и a хидроксил група, халогенски атом,
или
хидрок¬сил
група,

супституенти селекти¬рани од Група 2,
хетероарил група која што може да има еден

R5 претставува C1-C6 алкил група која што
може да има еден или повеќе супституенти

или повеќе супституенти се¬лектирани од
Група
2,
или
водороден
атом,

селек¬тирани од Група 1, -ORC каде што RC
претставува C1-C6 алкил група која што

R2 претставува C1-C6 алкил група која што

може да има еден или повеќе супституенти

може да има еден или повеќе супституенти
селек¬ти¬рани од Група 1, C1-C6 алкокси

селектирани од C1-C6 алкокси група,
халогенски атом и хидроксил група, три- до

група која што може да има еден или повеќе
супституенти селектирани од халогенски

седум-члена хетероциклоалкил група која
што може да има еден или повеќе

атом и хидроксил група, -CONRARB каде што
RA и RB секој независ¬но претставува C1-C6

супституенти селектирани од халогенски
атом, C1-C6 алкил група и хидроксил група,

алкил група која што може да има еден или

или во¬до¬роден атом, C1-C6 алкилтио

повеќе
супституенти
селек-тирани
од
халогенски атом, C1-C6 алкокси група и

група која што може да има еден или повеќе
супституенти се¬лектирани од халогенски

хидроксил група, или водороден атом,
или RA и RB заедно со азотниот атом за кој

атом и хидроксил група, или водороден атом,
R6 претставува водороден атом, или C1-C6

што тие се врзани може да формираат тридо се¬дум-члена хетероциклоалкил група

алкил група која што може да има еден или
повеќе супституенти селектирани од Група 1,

која што може да има еден или повеќе

W претставува C-R4 или азотен атом каде

супституенти се¬лек¬тирани од халогенски
атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси

што R4 претставува C1-C6 алкил група која
што може да има еден или повеќе

група и хидроксил група, цик¬лоалкил група
која што може да има еден или повеќе

супституенти селектирани од Група 1, C1-C6
алкокси група која што мо¬же да има еден

супституенти селектирани од Група 2, фенил
група која што може да има еден или повеќе

или повеќе супституенти селектирани од C1C6 алкокси група, хетероцик¬ло¬ал¬кил

супституенти

2,

група, халогенски атом и хидроксил група,

хе¬те¬роарил група која што може да има
еден или повеќе супституенти селектирани

циклоалкил група која што може да има еден
или повеќе супституенти селектирани од

од
R3

Група
2,
или
водороден
атом,
е супституент на A каде што n

Група 3, циклоалкенил група која што може
да има еден или повеќе супституенти

претставува цел број од 0 до 4, и секој R3
може да биде иден¬тичен на или различен

селектирани од Група 3, хетероциклоалкил
група која што може да има еден или повеќе

138 | С т р а н а

селектирани

од

Група

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

супституенти

30 Јуни 2017

селектирани

од

Група

3,

ал¬кил група која што може да има еден или

хетероциклоалкенил гру¬па која што може да

повеќе

има
еден
или
повеќе
супституенти
селектирани од Група 3, арил гру¬па која што

ха¬ло¬ген¬ски атом и хидроксил група, C1C6 алкокси група, оксо група и халогенски

може да има еден или повеќе супституенти
селектирани од Група 3, хетероарил група

атом, хете¬ро¬арил група која што може да
има
еден
или
повеќе
супституенти

која што може да има еден или повеќе
супституенти селектирани од Група 3,

селектирани од C1-C6 ал¬кил група која што
може да има еден или повеќе супституенти

халоген¬ски атом, или водороден атом, и

селектирани

X

атом,

хидроксил гру¬па, C1-C6 алкокси група, оксо
група, хидроксил група и хало¬ген¬ски атом,

тоа,

три- до седум-чле¬на циклоалкил група која
што може да има еден или повеќе

1:

суп¬ституенти селектирани од C1-C6 алкил
група која што може да има еден или повеќе

атом,

суп¬ституенти селектирани од халоген¬ски

- NRARB и -CONRARB каде што RA и RB

атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група,
оксо група, хидроксил група и халогенски

секој независно претставува C1-C6 алкил
група која што може да има еден или повеќе

атом,
и
три- до седум-члена хетероциклоалкил група

супституенти селектирани од халогенски
атом, C1-C6 алкокси група и хидроксил група,

која што може да има еден или повеќе
суп¬сти¬¬ту¬енти селектирани од C1-C6

или водороден атом, или RA и RB заедно со

алкил група која што може да има еден или

азотниот атом за кој што тие се врзани може
да форми¬ра¬ат три- до седум члена

повеќе супс¬ти¬туенти селектирани од
халогенски атом и хидроксил група, C1-C6

хетероциклоалкил група која што може да
има
еден
или
повеќе
супституенти

алкокси група, оксо гру¬па, хидрок¬сил група
и
халогенски
атом

селек¬ти¬рани од халогенски атом, C1-C6
алкил група, C1-C6 алкокси група и

Група 2: C1-C6 алкил група која што може да

хидроксил

има

претставува

или

CH

или

сол

азотен
од

Група
халогенски

група,

супституенти

еден

од

или

селектирани

хало¬ген¬ски

повеќе

атом

од

и

супституенти

- ORC каде што RC претставува C1-C6 алкил
група која што може да има еден или пове¬ќе

селектирани од халогенски атом и хидроксил
група, C1-C6 алкокси група, оксо група,

супституенти селектирани од C1-C6 алкокси
група, халогенски атом и хидроксил гру¬¬па,

хидроксил група и ха¬ло¬генски атом
Група 3: C1-C6 алкил група која што може да

три- до седум-члена хетероциклоалкил група
која што може да има еден или повеќе

има
еден
или
повеќе
супституенти
селектирани од Група 1, a C1-C6 ацил група,

супституенти

C1-C6 алкилтио група која што може да има

селектирани

од

халогенски

атом,

еден или повеќе супституенти селектирани
од халогенски атом и хидроксил група,

C1-C6 алкил група и хидроксил група, или
водороден
атом,

-CONRARB каде што RA и RB секој
независно претставува C1-C6 алкил група

арил група која што може да има еден или
повеќе супституенти селектирани од C1-C6

која што може да има еден или повеќе
супституенти селектирани од халогенски
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атом, C1-C6 алкокси група и хидроксил група,

алкокси група, халогенски атом, три- до

или

седум-члена

водороден

атом,

хетероциклоал¬кил

група

и

или RA и RB заедно со азотниот атом за кој
што тие се врзаниа може да формираат три-

хидроксил група, три- до седум-члена
хетероциклоалкил група која што може да

до се¬дум-члена хетероциклоалкил група
која што може да има еден или повеќе

има
еден
или
повеќе
супституенти
селектирани од халогенски атом, C1-C6

супституенти се¬лек¬тирани од халогенски
атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси

алкил група
водороден

група и хидроксил група, -ORC каде што RC

хетероциклоалкил група која што може да

претставува C1-C6 алкил група која што
може
да
има
еден
или
повеќе

има
еден
или
повеќе
селектирани од Група 2.

супститу¬ен¬ти

има уште 32 патентни барања.

селектирани

од

C1-C6

(51) C 07C 215/42, A 61K 31/133, A 61P 9/00,
A 61P 37/00
(11) 7025
(21) 2016/884

(13) Т1
(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) US201361767531P 21/02/2013 US

и

хид¬роксил
атом,

група,

или
и

супституенти

(72) DHAR, T. G. Murali; XIAO, Hai-Yun;
DYCKMAN, Alaric J.; CHAN, Eric J.; DABROS,
Marta and ROBERTS, Daniel Richard
(54) БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
(57)

1

Соединение

со

Формула (I):

(96) 21/02/2014 EP14709822.2
(97) 23/11/2016 EP2958888
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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и/или негова сол; при што R е -OH или -

има уште 12 патентни барања.

OP(O)(OH)2.

(51) C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D
285/08, C 07D 401/12, A 61K 31/433, A 61K
31/506, A 61K 31/427, A 61P 25/00, A 61P
29/00
(11) 7024
(21) 2016/885

(13) Т1
(22) 09/12/2016
(45) 30/06/2017

(30) JP2012025754 09/02/2012 JP and
JP2012259122 27/11/2012 JP
(96) 08/02/2013 EP13746373.3
(97) 02/11/2016 EP2813491
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
Tokyo 103-8426, JP
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

при
Ar1

што
и

Ar2 секој

независно претставува

хетероарил
група
или
арил
група,
R1, R2 и R3 секој независно претставува
водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил
група, халоге¬низирана C1-C6 алкил група,
хидрокси C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси
C1-C6 алкил група, C3-C7 циклоалкил група
или

цијано

група,

(72) SHINOZUKA, Tsuyoshi; KOBAYASHI,
Hiroyuki; SUZUKI, Sayaka; TANAKA, Kyosuke;

R4 и R5 секој независно претставува
водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил

KIMOTO, Hiroko and DOMON, Yuki
(54) ДЕРИВАТ НА ЦИКЛОАЛКАН

група, халогенизи¬рана C1-C6 алкил група,
хидроксил група, хидрокси C1-C6 алкил

(57) 1 Соединение претставено со формула

група, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил група, C3C7 циклоалкил група или C1-C6 алкокси

(I) или негова фармаколошки прифатлива
сол:

Патенти
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и
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n претставува цел број од 1 до 3, и

C7 циклоалкил гру¬па, карбокси група, цијано

при

арил

група, амино група, C1-C3 алкиламино група

групата незадолжително има еден или два
супституенти не¬зависно селектирани од

и ди-C1-C3 алкиламино гру¬па, и кога
хетероарил групата или арил групата има

халоген
атом,
халогенизирана

две такви групи, двете групи се исти или
раз¬лич¬ни една од друга.

што

хетероарил

групата

C1-C6
C1-C6

или

алкил
алкил

група,
група,

хид¬роксил група, хидрокси C1-C6 алкил
група, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил група, C3-

има

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K

(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey;

31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00

Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng;
Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis,

(13) Т1
(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) US20050749905P 13/12/2005 US;

Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar;
Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna
(54) Хетероарил супституирани
пироло[2,3-b]пиридини и пироло[2,3-

US20060810231P 02/06/2006 US;

b]пиримидини како инхибитори на Јанус

US20060850625P 10/10/2006 US;
US20060856872P 03/11/2006 US and

киназа

US20060859404P 16/11/2006 US
(96) 12/12/2006 EP11152723.0

циклопентил-3-[4-(7H-пироло[2,3d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-

(97) 02/11/2016 EP2426129
(73) Incyte Holdings Corporation

ил]пропаннитрил, или негова фармацевтски
прифатлива сол, за подготвувањето на лек

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE

за лекувањето на рак на панкреас, рак на

19803, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

гради, рак на бели дробови или рак на глава
и врат.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 4 патентни барања.

(11) 7021
(21) 2016/886
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(51) A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85

глувчешки

ИЛ-15

локус,

во

глувчешкиот

(13) Т1
(22) 09/12/2016

геномски фрагмент којшто кодира зрел
глувчешки полипептид ИЛ-15, со човечки

(45) 30/06/2017
(30) US201361891013P 15/10/2013 US

геномски сегмент којшто кодира зрел човечки
полипетид ИЛ-15, кадешто човечките егзони

(96) 15/10/2014 EP14790452.8
(97) 07/12/2016 EP2908626
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

во ИЛ-15 во наведениот човечки геномски
сегмент се состои од човечки егзони 3, 4, 5 и

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

формира хуманизиран ген за ИЛ-15 ген,
кадешто егзоните во ИЛ-15 се така

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

нумерирани да првиот кодирачки егзон е
егзон 1, и кадешто хуманизираниот ген за

(72) ROJAS, Jose F.; LAI, Ka-Man Venus and
MURPHY, Andrew J.
(54) ХУМАНИЗИРАНИ IL-15 ЖИВОТНИ

ИЛ-15 е под контрола на сите ендогени
глувчешки низводни регулирачки елементи

(57)
1
Генетски модификуван глушец,
чијшто геном содржи замена во ендогениот

локус.
има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K

US20060856872P 03/11/2006 US and

31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00

US20060859404P 16/11/2006 US
(96) 12/12/2006 EP11152714.9

(13) Т1
(22) 09/12/2016

(97) 09/11/2016 EP2474545
(73) Incyte Holdings Corporation

(45) 30/06/2017

1801 Augustine Cut-Off

(11) 7019
(21) 2016/887

(11) 7017
(21) 2016/888

6 коишто кодираат протеин ИЛ-15, за да се

за ИЛ-15 на ендогениот глувчешки ИЛ-15

(30) US20050749905P 13/12/2005 US;
US20060810231P 02/06/2006 US;

Wilmington, DE 19803, US

US20060850625P 10/10/2006 US;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey;

(57) 1 Соединение, коешто е 3-циклопентил-

Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng;

3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-

Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis,
Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar;

пиразол-1-ил]пропаннитрил,
или
негова
фармацевтски прифатлива сол, за употреба

Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna
(54) Хетероарил супституирани

во лекување на рак избран од акутна
лимфобластна леукемија, рак на глава и

пироло[2,3-b]пиридини и пироло[2,3b]пиримидини како инхибитори на Јанус

врат, рак на желудник, глиобластом,
меланом, Сезариев синдром и микозис

киназа

фунгоидес кај пациент.
има

уште

19

патентни

барања.

(51) C 08K 5/00
(11) 7016

(13) Т1

или единечна јаглеродна врска (-C-C-),
модифицирана со пластификатор додатоци

(21) 2016/889

(22) 12/12/2016

од минерален вид, како што се парафински

(45) 30/06/2017
(30) MC20100053 16/04/2010 IT

минерални масла, постапката се состои од
следните
чекори:

(96) 24/03/2011 EP11159529.4
(97) 14/09/2016 EP2395047
(73) Tecnofilm S.p.A.
6968 Via Fratte 63811 Sant'Elpidio a Mare

квасец или комбинација на двата на
наведеното соединение од термопластични

(FM), IT

полимери за да се добие финален производ

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

што содржи пивски квасец или пекарски
квасец или комбинација на двата, и

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

- биоразложување од наведениот финален
производ
на
вградената
смеса,

(72) Cardinali, Bruno
(54) БИОРАЗГРАДЛИВИ ПОЛИМЕРИ

се карактеризира со тоа што наведениот
термопластичен
полимер
е
Styrene-

(57)

1

Постапката за биоразградливи

- додавање на пивски квасец или пекарски

Butadiene-Styrene (SBS) блок кополимери или

финални производи што се добиваат од
соединенија на термопластични полимери,

Styrene-Isoprene-Styrene
блоккополимери,
или

кадешто
наведените
термопластични
полимери се полимери со јаглеводороден

Isoprene-Styrene (SBIS) блок кополимери.
има уште 5 патентни барања.

(SIS)
Styrene-Butadiene,

ланец со двојна јаглеродна врска (-C=C-) и /

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 3/06
(11) 7013
(21) 2016/891

(13) Т1
(22) 12/12/2016

(45) 30/06/2017
(30) US201261612063P 16/03/2012 US
144 | С т р а н а

(96) 14/03/2013 EP13712103.4
(97) 14/09/2016 EP2825542
(73) Vitae Pharmaceuticals, Inc.
502 West Office Center Drive Fort
Washington, PA 19034, US

Патенти
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(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

хетероциклил

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

хетероароматична група претставена со R3

(72) LEFTHERIS, Katerina; SINGH, Suresh, B.;
ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; LOTESTA,

се опционално супституирани со една или
повеќе групи избрани од алкил, халоген,

Stephen; TICE, Colin; ZHAO, Wei; ZHUANG,
Linghang and FAN, Yi
(54) МОДУЛАТОРИ НА Х-РЕЦЕПТОР ВО
ЦРНИОТ ДРОБ

халоалкил, алкокси, халоалкокси, нитро и CN;

(57) 1 Соединение коешто е претставено со

C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)2, -

следната

OC(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), S(O)R,
-SO2R,

структурна

формула:

и

моноциклична

R4 и R5 независно се халоген, -CN, -OR, -SR,
-N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)O(алкил), -

-SO2N(R)2,
-NRS(O)R,
-NRSO2R,
NRC(O)N(R)2,
-NRSO2N(R)2,
халоалкил,
халоалкокси,
циклоалкокси,
циклоалкил,
моноцикличен не-ароматичен хетероциклил,
моноциклична хетероароматична или алкил,
кадешто
алкилот,
моноцикличен
неароматичен хетероциклил и моноциклична
или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
X
R1

е
е

N
алкил

или
или

CRc;
-NRaRb;

R2 е H; халоген; -CN; -NRC(O)R; -C(O)OR; C(O)NRaRb;
моноцикличен
хетероароматичен опционално супституиран
со една или повеќе групи избрани од алкил, CN, -NRC(O)R, -C(O)OR, -C(O)NRaRb и
халоген;
моноцикличен
не-ароматичен
хетероциклил опционално супституиран со
една или повеќе групи избрани од алкил,
халоген,
-CN
и
=O; или алкил опционално супституиран со
една или повеќе групи избрани од халоген,
хидрокси, алкокси, -NRaRb, -NRC(O)R,NRC(O)O(алкил), -NRC(O)N(R)2, -C(O)OR,
тиол, алкилтиол, нитро, -CN, =O, -OC(O)H, OC(O)(алкил), -OC(O)O(алкил), -OC(O)N(R)2
и
-C(O)NRaRb;
R3

е

алкил,

халоалкил,

хидроксиалкил,

алкоксиалкил, циклоалкил, моноцикличен неароматичен хетероциклил, моноцикличен
хетероароматичен или фенил, кадешто
фенилот,
моноцикличен
не-ароматичен
Патенти

хетероароматична група претставена со R4
или R5 се опционално супституирани со една
или повеќе групи избрани од -CN, -OR, -SR, N(R)2,
=O,
-C(O)R,
-C(O)OR,
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -OC(O)O(алкил),
-C(O)N(R)2,
-OC(O)N(R)2,
-NRC(O)R,
NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO2R, -SO2N(R)2,
-NRS(O)R, -NRSO2R,
NRSO2N(R)2;

-NRC(O)N(R)2

и

-

R6 is H, халоген, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, C(O)R,
-C(O)OR,
-OC(O)O(алкил),
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)2, OC(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)O( алкил), S(O)R, -SO2R, -SO2N(R)2, -NRS(O)R, NRSO2R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2 N(R)2,
халоалкил,
халоалкокси,
циклоалкокси,
циклоалкил или алкил, кадешто алкилната
група претставена со R6 е опционално
супституирана со една или повеќе групи
избрани од -CN, -OR, -SR, -N(R)2, =O, -C(O)R,
-C(O)OR, -C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, OC(O)O(алкил), -C(O)N(R)2, -OC(O)N(R)2, NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO2R, SO2N(R)2,
-NRS(O)R,
-NRSO2R,
NRC(O)N(R)2
и
-NRSO2N(R)2;
или
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R5 и R6, земени заедно со јаглеродните

Ra и Rb се независно H, алкил или Ra и Rb

атоми кон којшто тие се сврзани, формираат

може да бидат земени заедно со азотот кон

моноцикличен не-ароматичен хетероциклил
опционално супституиран со една или повеќе

којшто тие се сврзани за да формираат
моноцикличен не-ароматичен хетероциклил;

групи
избрани
хидроксиалкил,

и
Rc е H, алкил, или халоген.

од

халоалкил
и
секој R независно

алкил,
халоген,
алкоксиалкил,
е

=O;
H или

и
алкил;

(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00,
A 61P 35/00
(11) 7012
(21) 2016/892

има

уште

17

патентни

барања.

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

(13) Т1
(22) 12/12/2016

(72) WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet;
WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF,

(45) 30/06/2017

Norbert and TRAUTWEIN, Claudia
(54) Состав на туморно асоцирани
пептиди и вакцина против рак поврзана со

(30) EP08017305 01/10/2008 -- and
US105970P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP09778749.3
(97) 26/10/2016 EP2331118
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
72076 Tübingen, DE

нив за третман на глиобластом (ГБМ) и
други видови на рак

(74) Друштво за застапување од областа на

пептидот со секвенцата SEQ ID NO 2 и

индустриската сопственост ЖИВКО

фармацевтски прифатлив носач.
има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 35/36, A 61P 9/10
(11) 7010
(13) Т1

(21) 2016/895

146 | С т р а н а

(57) 1 Фармацевтски состав кој го содржи
пептидот со секвенцата SEQ ID NO 1 и

(22) 13/12/2016
(45) 30/06/2017
Патенти

Гласник Бр. 3/2017

(30) CN200810176703 11/11/2008 CN

30 Јуни 2017

цереброваскуларно

забо¬лу-вање,

(96) 23/10/2009 EP09825706.6
(97) 12/10/2016 EP2364711
(73) Vanworld Pharmaceutical (Rugao) Co.,

каде што по исхемија на мозочното ткиво
аналгецинот се користи за заштита на нервна

Ltd.
Rucheng Town Rugao Jiangsu 226500, US

клет¬ка од повреда или за намалување на
нивото на млечна киселина во мозочното

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

ткиво или за зголемување на активноста на
супероксид
дисмутаза

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LAU, Man Sang James
(54) УПОТРЕБА НА ЕКСТРАКТИ ОД
ЗАЈАЧКА КОЖА ВОСПАЛЕНА ОД

цереброваскуларно
заболување
е
селектирано од групата која што се состои

VACCINIA ВИРУС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЛЕК ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНО

тромбоза, церебрална артериосклероза,
церебрален артеритис, steal синдром на

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНО ЗАБОЛУВАЊЕ

церебрална артерија, кранијален венозен

(57) 1 Аналгецин за употреба како лек за
третирање
на
акутно
исхемичко

синус и венозен тромб.
има
уште
1
патентни

Патенти

каде

што

акутното

исхемичко

церебрална емболија, краткотраен напад на
церебрална
исхемија,
це¬ре¬брална

барања.
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(51) B 05B 17/00, A 61H 1/00, A 61M 15/00, A

мерење, со детектор на фазна промена (240)

61M 11/00

на управувачот (152, 172, 210), на фазна
(13) Т1
(22) 13/12/2016

промена помеѓу напонот и струјниот тек на
електричниот сигнал кој го управува

(45) 30/06/2017
(30) US20090226591P 17/07/2009 US

инхалаторот (100-а, 100-c, 151, 178, 260);
заснован најмалку делумно на фазната

(96) 19/07/2010 EP10800673.5
(97) 14/09/2016 EP2453864
(73) Nektar Therapeutics

промена на електричниот сигнал кој го
управува елементот (110) на инхалаторот

455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100
San Francisco, CA 94158, US

детекторот на фазна
одредувајќи, со мерач

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

фреквенција (220) на управувачот (152, 172,
210), на резонантна фреквенција на

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

елементот (110) од инхалаторот (100-а, 100c,
151,
178,
260)

(72) GORDON, Benjamin Morris; GARDNER,

усогласување, од управувачот (152, 172,

Steven David and HAYES, Matthew James
(54) СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА

210), на фреквенцијата на електричниот
сигнал до инхалаторот (100-а, 100-c, 151,

УПРАВУВАЊЕ СО ЗАПЕЧАТЕНИ
ИНХАЛАТОРИ

178, 260), каде скоро константна фазна
промена е одржана помеѓу напонот и

(57)
1
Метод за контролирање на
вибрацијата на елемент (110) од инхалатор

струјниот тек на електричниот сигнал, и
резонантната фреквенција на елементот од

(100-а, 100-c, 151, 178, 260) со запечатен

инхалаторот

резервоар за течни лекови под негативен
притисок (120, 186) со електричен сигнал

распрснувањето на течност и негативниот
притисок во запечатениот резервоар за

доставен од управувач (152, 172, 210),
методот
сочинет
од:

лекови (120, 186) се променува; и
заснован најмалку делумно на резонантната

управување, од страна на управувачот (162,

фреквенција на инхалаторот (100-а, 100c,
151, 178, 260) одредена од мерачот на

172, 210), со елементот (110) од инхалаторот

резонантна

(100-а, 100-c, 151, 178, 260) употребувајќи
електричен сигнал, кој го предизвикува

управувачот (152, 172, 210), одредувајќи, со
употреба на напонски профил (250) на

елементот (110) од инхалаторот (100-а, 100c, 151, 178, 260) да вибрира и распрснува

управувачот (152, 172, 210), напонска
магнитуда за електричниот сигнал на

течност складирана во резервоарот за
течност под негативен притисок (120, 186),

одредена
резонантна
фреквенција
за
одржување постојана капкова големина и

струен

дозирање на распрснатата течност.

(11) 7009
(21) 2016/896

тек

електричниот
назначено

148 | С т р а н а

и

напон
со

(100-а, 100-c, 151, 178, 260) измерен од

сочинувајќи
тоа

го

сигнал;
што

се

промена (240),
на резонантна

променува

фреквенција

(220)

со

на

има уште 14 патентни барања.

Патенти

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(51) B 05D 7/20, C 23C 26/00, C 23C 18/42, C
23C 18/54, C 23C 18/08, C 23C 18/16
(11) 7008
(21) 2016/897

чекори:

(13) Т1
(22) 13/12/2016

претходно загревање на површината
на подлогата (2) која треба да се обложи со

(45) 30/06/2017

слојот;

(30) EP20140000722 28/02/2014 -(96) 27/02/2015 EP15709091.1

нанесување
на
раствор
од
благороден метал (14) по можност раствор

(97) 21/09/2016 EP2948574
(73) Aumann GmbH

од сребро, раствор од злато, раствор од
никел, или раствор од паладиум (14) врз

In der Tütenbeke 37 32339 Espelkamp, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

претходно
подлогата

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

-

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

метал (14) нанесен врз подлогата (2)
ладење на подлогата (2) обложена со

(72) NEDDERMANN, Horst
(54) ПОСТАПКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА

печениот

СЛОЈ ОД БЛАГОРОДЕН МЕТАЛ ВРЗ
МЕТАЛНА ПОДЛОГА

каде што подлогата (2) која е обложена со
печениот раствор од благороден метал (14)

површина

на
(2)

печење на растворот од благороден

раствор

од

благороден

метал

Постапка за формирање на слој

откако ќе се излади се загрева повторно

(облога) од благороден метал, по можност
сребрен слој, златен слој, бакарен слој, слој

поради нејзина дополнителна термичка
обработка,
назначена
со
тоа
што

од никел или слој од паладиум врз барем
една површина на метална подлога (2) во

печењето на растворот од благороден метал
(14) се врши во температурен опсег од 500оС

облик на метална жица или материјал во
форма на влакно, која ги опфаќа следните

до 600оС.
има уште 7 патентни барања.

(57)

1

загреаната

Патенти
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(51) A 23L 2/04, A 23L 5/20, A 23L 27/30, A

(73) Guilin GFS Monk Fruit Corporation

23L 2/78
(11) 7007

(13) Т1

5 Liangfeng Road Yanshan, Guilin Guangxi
541006, CN

(21) 2016/898

(22) 13/12/2016

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(96) 07/08/2013 EP13748253.5
(97) 21/09/2016 EP2882301

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LYNDON, Rex Murray
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОМПОЗИЦИЈА НА СЛАДОК СОК

(51) A 61K 31/195, A 61K 31/197, A 61K

(72) CARPENTER, Randall L.; ROBERTS,

31/215, A 61K 31/428, A 61P 25/00, A 61P
43/00

Kathryn and BEAR, Mark F.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(45) 30/06/2017
(30) US201261680572P 07/08/2012 US

(11) 7006
(21) 2016/899

(13) Т1
(22) 13/12/2016

ДАУНОВ СИНДРОМ, ФРАГИЛЕН Х
СИНДРОМ И АУТИЗАМ

(45) 30/06/2017
(30) US20060860733P 22/11/2006 US and

(57)
1
Состав за употреба во
подобрувањето на најмалку еден член

US20070001567 02/11/2007 US

избран од групата составена од социјален

(96) 21/11/2007 EP07862184.4
(97) 26/10/2016 EP2083811
(73) Clinical Research Associates, LLC
160 Fifth Avenue, 7th Floor New York, NY

домен и комуникациски домен кај човек
којшто има аутизам, кадешто составот

10010, US

киселина.
има
уште

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

вклучува терапевтски ефективна количина од
најмалку еден агонист на гама-аминобутирна
29

патентни

барања.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
150 | С т р а н а
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уретерите

(51) A 61F 2/04
(11) 7005
(21) 2016/900

на

тој

пациент;

(13) Т1
(22) 14/12/2016

што

(45) 30/06/2017

наведениот прв дел (2) кој се состои од

се

карактеризира

(30) IT2012MI01555 19/09/2012 IT
(96) 17/09/2013 EP13801736.3

склопувачки
повеќеслојна

(97) 29/07/2015 EP2897554
(73) Sambusseti, Antonio and Cancarini,

надворешна површина (4а) и внатрешна
површина (4б), и двете пресвлечени со

Gianni
Via San Predengo, 13 26100 Cremona, IT and

пиролитички

Via Corfù 53 25124 Brescia, IT

наведениот втор дел (3) кој се состои од

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ресорбирачка капа (7) која се состои текстил
(8) од ПГА влакна и рамка (9), споени со

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni
(54) ОРТОТОПИЧНА ВЕШТАЧКА

наведената капа (7), направена со користење
на ПГА/ПЛА кополимер; наведениот капак (4)

ЕНДОПРОТЕЗА НА МОЧНИОТ МЕУР
(57) 1 Ортотопична вештачка ендопротеза

и наведената капа (7) се заедно поврзани
долж нивните соодветни рабови (4ц, 7а), за

на мочниот меур се состои од прв дел (2) кој

да дефинираат куќиште.

може да се поврзе со уретрата на пациентот
и втор дел (3) кој може да се поврзе на

има уште 9 патентни барања.

Патенти

капак
(4)
силиконска

со

направен
мембрана

турбостратичен

од
со

јаглерод;
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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)

8A61K31/472

8C07D217/22

7065

Т1

8C07D403/12

8C07D403/12

7011

Т1

8C07D217/22

8C07D217/22

7065

Т1

8C07D417/1

8C07D403/12

7030

Т1

8C12N5/10

8C07K16/28

6982

Т1

8A61K31/4353

8C07D213/60

7031

Т1

8A61K31/4965

8A61K31/4965

6984

Т1

8A61K31/519

8C07D213/60

7031

Т1

8C07K14/705

8C07K14/705

7034

Т1

8C07D471/04

8C07D213/60

7031

Т1

8C07D401/14

8C07D241/26

6990

Т1

8A61P5/20

8A61K38/08

7081

Т1

8H04N19/176

8H04N19/593

6991

Т1

8B01D53/34

8B01D53/50

7105

Т1

8C07D471/04

8A01N43/42

7066

Т1

8A61K31/427

8C07D401/14

7073

Т1

8A61K31/427

8A61K31/427

6975

Т1

8A61K31/55

8C07D401/14

7073

Т1

8A61K45/06

8A61K38/15

7071

Т1

8C07D231/54

8C07D401/14

7076

Т1

8C12N15/10

8C12N15/85

7072

Т1

8C07D401/12

8C07D401/14

7076

Т1

8A61P25/00

8C07D453/02

6997

Т1

8C07D401/04

8C07D215/14

7093

Т1

8A61K31/427

8A61K31/427

6976

Т1

8H04N19/122

8H04N19/176

7110

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6977

Т1

8A61P35/00

8C07D471/04

6993

Т1

8A61P43/00

8A61K31/352

7077

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6996

Т1

8C07D311/30

8A61K31/352

7077

Т1

8A61K38/55

8A61K38/55

7048

Т1

8A61P35/00

8C07D311/58

6987

Т1

8A61K9/20

8A61K9/16

7068

Т1

8C07D311/58

8C07D311/58

6987

Т1

8A61P11/00

8A61K35/74

7067

Т1

8A61K9/70

8A61K9/16

7079

Т1

8A61K39/00

8C07K16/24

6981

Т1

8A61P25/28

8A61P19/08

7020

Т1

8G01N33/574

8C07K16/24

6981

Т1

8A61P31/00

8A61P19/08

7020

Т1

8A61K38/16

8A61K39/00

7012

Т1

8A61P37/06

8A61P19/08

7020

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

7012

Т1

8A61K31/415

8A61K31/415

7022

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7013

Т1

8A61K31/506

8C07D285/08

7024

Т1

8A61P35/00

8C07D471/04

7017

Т1

8G21F5/08

8A61J1/14

7085

Т1

8C12N15/85

8A01K67/027

7019

Т1

8A61K31/501

8C07D213/82

7026

Т1

8C07J75/00

8C07J9/00

7023

Т1

8C07D471/08

8C07D213/82

7026

Т1

8C07D403/04

8C07D253/07

7027

Т1

8A61P19/02

8A61K39/395

7004

Т1

8A61P29/00

8C07D471/04

7043

Т1

8C07K14/59

8C07D498/22

7062

Т1

8C07K7/06

8A61K38/08

7044

Т1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

7089

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

7046

Т1

8B65B51/04

8B65B51/04

7090

Т1
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8C07D417/06

8C07D405/06

7063

Т1

8A61P35/00

8A61K39/00

7012

Т1

8A61K31/495

8A61K31/495

7092

Т1

8A61K31/444

8C07D235/18

7014

Т1

8A63H17/26

8A63H27/00

7042

Т1

8A61K31/575

8C07J9/00

7023

Т1

8H04N19/182

8H04N19/117

7096

Т1

8C07D403/12

8C07D253/07

7027

Т1

8H04N19/46

8H04N19/117

7096

Т1

8A61P13/12

8A61K38/08

7044

Т1

8C07D251/10

8C07D251/10

7100

Т1

8C07D413/04

8C07D251/18

7045

Т1

8C07D401/12

8C07D403/12

7011

Т1

8A61K31/519

8C07D487/04

7046

Т1

8B01J20/04

8B01J20/04

7106

Т1

8C23C18/16

8C23C18/42

7008

Т1

8A61P11/00

8C07D403/12

7030

Т1

8C12P19/02

8C12M1/04

7098

Т1

8A61K31/506

8C07D213/60

7031

Т1

8A61K31/7088

8C12N15/113

7101

Т1

8C07D213/60

8C07D213/60

7031

Т1

8A61K31/4725

8C07D217/22

7065

Т1

8A61K31/416

8C07D401/14

7073

Т1

8A61K31/496

8C07D217/22

7065

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D405/12

8C07D217/22

7065

Т1

8A61K31/496

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D409/12

8C07D217/22

7065

Т1

8A61K31/5377

8C07D401/14

7073

Т1

8G01N33/50

8C07K16/28

6982

Т1

8A61P29/00

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D401/12

8C07D401/04

6988

Т1

8A61P37/02

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D403/14

8C07D401/04

6988

Т1

8A61P43/00

8C07D401/14

7073

Т1

8A61F9/008

8A61F9/007

6989

Т1

8A61K31/416

8C07D401/14

7076

Т1

8C07D471/10

8C07D241/26

6990

Т1

8A61K31/4162

8C07D401/14

7076

Т1

8E04G5/00

8F03D1/00

6992

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7076

Т1

8A01N43/38

8A01N43/42

7066

Т1

8A61P31/04

8C07D215/14

7093

Т1

8A01N43/40

8A01N43/42

7066

Т1

8C07D403/04

8C07D413/14

7095

Т1

8A61P17/00

8A61K31/427

6975

Т1

8A61K31/497

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K9/20

8A61K9/20

7075

Т1

8A61P19/02

8C07D261/12

7102

Т1

8C07D403/10

8A61K31/4025

6999

Т1

8C07D417/14

8C07D261/12

7102

Т1

8E04B1/19

8E04B1/18

7078

Т1

8A61K31/4985

8C07D471/04

7109

Т1

8E04C3/32

8E04B1/18

7078

Т1

8A61K31/5377

8C07D471/04

7109

Т1

8A61P11/00

8A61K45/06

7080

Т1

8H04N19/105

8H04N19/176

7110

Т1

8A61P35/00

8A61P19/08

7020

Т1

8H04N19/176

8H04N19/176

7110

Т1

8C07K5/087

8A61P19/08

7020

Т1

8B29B13/02

8B29C57/02

7112

Т1

8A61P17/00

8C07D471/04

7021

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6993

Т1

8A61P37/00

8C07D471/04

7021

Т1

8A61F13/40

8A61M35/00

7070

Т1

8C07D487/04

8C07D471/04

7021

Т1

8B05B11/04

8A61M35/00

7070

Т1

8C07D401/12

8C07D285/08

7024

Т1

8C07D209/42

8C07D209/42

7002

Т1

8G21F5/015

8A61J1/14

7085

Т1

8A61K31/4427

8A61K9/00

7003

Т1

8A61K31/497

8C07D401/04

7086

Т1

8A61K31/215

8A61K31/197

7006

Т1

8C07D413/10

8C07D401/04

7086

Т1

8A61P25/00

8A61K31/197

7006

Т1

8H04W88/06

8H04W4/06

7036

Т1
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8C07D401/12

8C07D213/82

7026

Т1

8A61P27/06

8A61K9/00

7003

Т1

8C07D413/14

8C07D213/82

7026

Т1

8C07D413/12

8A61K9/00

7003

Т1

8C07D451/02

8C07D213/82

7026

Т1

8A61K31/195

8A61K31/197

7006

Т1

8A61K31/4415

8A61K31/122

7053

Т1

8A61P37/00

8C07D471/04

7017

Т1

8H04W52/36

8H04W52/24

7055

Т1

8C07D487/04

8C07D471/04

7017

Т1

8C07D309/08

8C07D309/10

7057

Т1

8C07D209/14

8C07D209/10

7018

Т1

8A61P35/00

8C07D498/22

7062

Т1

8C07K14/54

8A01K67/027

7019

Т1

8A61K31/41

8C07D405/06

7063

Т1

8C07D413/04

8C07D253/07

7027

Т1

8A01K67/027

8C12N15/85

7064

Т1

8C07D401/12

8C07D251/18

7045

Т1

8C07K16/00

8C12N15/85

7064

Т1

8B05D7/20

8C23C18/42

7008

Т1

8C07K16/18

8C12N15/85

7064

Т1

8B05B17/00

8A61H1/00

7009

Т1

8C07H19/12

8C07H19/12

7088

Т1

8C12M1/04

8C12M1/04

7098

Т1

8H04N19/117

8H04N19/117

7096

Т1

8A61K9/72

8A61K9/14

7052

Т1

8C07H19/12

8C07D251/10

7100

Т1

8A61K33/24

8A61K31/282

6983

Т1

8A61K35/36

8A61K35/36

7010

Т1

8C07C231/02

8C07C231/02

7033

Т1

8A61K31/517

8C07D403/12

7011

Т1

8C12N15/62

8C07K14/705

7034

Т1

8A61K38/18

8C07K14/71

7060

Т1

8A01K67/027

8A01K67/027

6986

Т1

8A61K31/496

8A61K31/496

7061

Т1

8A61K31/4433

8C07D401/04

6988

Т1

8A61P37/00

8A61K31/496

7061

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/04

6988

Т1

8C02F103/28

8B01J20/04

7106

Т1

8A61K31/5377

8C07D241/26

6990

Т1

8F03D1/06

8F03D1/06

7029

Т1

8H04N19/11

8H04N19/593

6991

Т1

8C07D403/12

8C07D403/12

7030

Т1

8H04N19/46

8H04N19/593

6991

Т1

8F24B5/02

8F23B60/02

7108

Т1

8F02C6/18

8F03D1/00

6992

Т1

8C07D403/04

8C07D401/14

7073

Т1

8F24H3/02

8F03D1/00

6992

Т1

8C07D403/02

8C07D401/14

7076

Т1

8A01N43/42

8A01N43/42

7066

Т1

8A61K31/4709

8C07D409/14

7082

Т1

8A61K45/06

8A61K31/427

6975

Т1

8C07K16/22

8C07K16/22

7083

Т1

8A61K38/00

8A61K38/15

7071

Т1

8C07D413/04

8C07D413/14

7095

Т1

8C07K16/00

8C12N15/85

7072

Т1

8A61K8/49

8A61K8/27

7104

Т1

8A61K31/439

8C07D453/02

6997

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

7109

Т1

8B01D46/24

8B01J35/04

7074

Т1

8H04N19/593

8H04N19/176

7110

Т1

8A61K45/06

8A61K9/20

7075

Т1

8A61P37/00

8C07D471/04

6993

Т1

8C07D207/335

8A61K31/4025

6999

Т1

8B65H3/3

8B65G59/02

7047

Т1

8C07D311/24

8A61K31/352

7077

Т1

8C07D417/12

8A61K38/55

7048

Т1

8A61P29/00

8A61K31/415

7022

Т1

8A61K31/196

8A61K9/16

7068

Т1

8C07D417/12

8C07D285/08

7024

Т1

8A61K9/28

8A61K9/16

7068

Т1

8A61J1/05

8A61J1/14

7085

Т1

8A61K9/50

8A61K9/16

7068

Т1

8A61J1/14

8A61J1/14

7085

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

7003

Т1

8B65D25/24

8A61J1/14

7085

Т1
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8C07D401/04

8C07D401/04

7086

Т1

8C08K5/00

8C08K5/00

7016

Т1

8A61K31/4545

8C07D213/82

7026

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

7017

Т1

8C07D401/14

8C07D213/82

7026

Т1

8C07D209/10

8C07D209/10

7018

Т1

8A61K33/26

8A61K31/122

7053

Т1

8C07D209/16

8C07D209/10

7018

Т1

8H04W52/20

8H04W52/24

7055

Т1

8C07D253/07

8C07D253/07

7027

Т1

8G11C15/00

8G11C11/16

7056

Т1

8C07D401/14

8C07D253/07

7027

Т1

8A61K31/425

8C07D405/06

7063

Т1

8C07D403/12

8C07D251/18

7045

Т1

8C07D413/06

8C07D405/06

7063

Т1

8C12M1/00

8C12M1/04

7098

Т1

8C12N15/85

8C12N15/85

7064

Т1

8C12M1/12

8C12M1/04

7098

Т1

8A61K38/17

8A61K38/46

7069

Т1

8C12N15/113

8C12N15/113

7101

Т1

8A61P31/12

8A61K38/46

7069

Т1

8A61P37/00

8C07K16/28

6982

Т1

8B01J20/32

8B01J20/04

7106

Т1

8C07C237/22

8C07C231/02

7033

Т1

8A61K31/4427

8C07D213/60

7031

Т1

8C07D409/14

8C07D401/04

6988

Т1

8C07D401/12

8C07D213/60

7031

Т1

8C07D413/14

8C07D401/04

6988

Т1

8A61P1/00

8A61K35/74

7107

Т1

8A61P43/00

8C07D241/26

6990

Т1

8F23B60/02

8F23B60/02

7108

Т1

8C07D403/12

8C07D241/26

6990

Т1

8C08C19/08

8C08C19/08

7040

Т1

8H04N19/593

8H04N19/593

6991

Т1

8A61K38/08

8A61K38/08

7081

Т1

8B66B19/00

8F03D1/00

6992

Т1

8A61P3/14

8A61K38/08

7081

Т1

8F03D1/00

8F03D1/00

6992

Т1

8B01D53/50

8B01D53/50

7105

Т1

8A61K33/24

8A61K33/24

6973

Т1

8A61K31/454

8C07D401/14

7073

Т1

8G01S15/89

8G01S15/89

6974

Т1

8A61P37/08

8C07D401/14

7073

Т1

8A61K31/18

8A01N43/42

7066

Т1

8C07D403/04

8C07D401/14

7076

Т1

8A61K31/44

8A01N43/42

7066

Т1

8A61K31/496

8C07D215/14

7093

Т1

8A61K38/05

8A61K31/427

6975

Т1

8C07D401/04

8C07D413/14

7095

Т1

8A61K38/20

8A61K38/15

7071

Т1

8F27B7/33

8F27B7/33

7103

Т1

8A01K67/027

8C12N15/85

7072

Т1

8A61K38/18

8C07K16/22

7111

Т1

8C07K16/18

8C12N15/85

7072

Т1

8B29C57/02

8B29C57/02

7112

Т1

8C07K16/46

8C12N15/85

7072

Т1

8A61K31/4704

8C07D409/12

7113

Т1

8B01J35/04

8B01J35/04

7074

Т1

8A61P17/00

8C07D471/04

6993

Т1

8A61K31/55

8A61K9/20

7075

Т1

8A61P25/28

8C07D471/04

6996

Т1

8A61P11/06

8A61K31/4025

6999

Т1

8B01F7/00

8C10G15/08

7049

Т1

8C07D307/87

8C07D307/87

7001

Т1

8A61K31/4439

8A61K9/16

7068

Т1

8E04B1/38

8E04B1/18

7078

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

7068

Т1

8E04C3/08

8E04B1/18

7078

Т1

8A61M35/00

8A61M35/00

7070

Т1

8A61K9/16

8A61K9/16

7079

Т1

8A61K35/74

8A61K35/74

7067

Т1

8A61P17/00

8A61K45/06

7080

Т1

8A61K31/4439

8A61K9/00

7003

Т1

8C07D401/12

8A61K45/06

7080

Т1

8A61K31/197

8A61K31/197

7006

Т1

8A61K31/4196

8A61K31/415

7022

Т1
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8F28D20/00

8F24H9/12

7035

Т1

8A61P11/00

8C07D471/04

6995

Т1

8A61P25/00

8C07D285/08

7024

Т1

8C07D401/12

8C07D471/04

6995

Т1

8B65B3/00

8A61J1/14

7085

Т1

8B25J15/12

8B65G59/02

7047

Т1

8G21F5/12

8A61J1/14

7085

Т1

8C07K5/08

8A61K38/55

7048

Т1

8A61P33/06

8C07D401/04

7086

Т1

8A45D34/00

8A61M35/00

7070

Т1

8C07D401/10

8C07D401/04

7086

Т1

8A45D37/00

8A61M35/00

7070

Т1

8C07D213/82

8C07D213/82

7026

Т1

8B65D83/00

8A61M35/00

7070

Т1

8C01F5/24

8C02F1/52

7054

Т1

8G01N33/68

8C07K16/24

6981

Т1

8C02F1/66

8C02F1/52

7054

Т1

8A61K45/06

8A61K9/00

7003

Т1

8H04W52/40

8H04W52/24

7055

Т1

8A61K31/428

8A61K31/197

7006

Т1

8H04W52/48

8H04W52/24

7055

Т1

8C07D235/18

8C07D235/18

7014

Т1

8G06F12/08

8G11C11/16

7056

Т1

8C07D401/14

8C07D235/18

7014

Т1

8A61P3/10

8C07D309/10

7057

Т1

8C07J41/00

8C07J9/00

7023

Т1

8A61P7/00

8C07D487/04

7058

Т1

8A61K31/53

8C07D253/07

7027

Т1

8A61K38/24

8C07K14/435

7059

Т1

8C07D401/04

8C07D253/07

7027

Т1

8C07D498/22

8C07D498/22

7062

Т1

8C07D405/04

8C07D253/07

7027

Т1

8A61K38/46

8A61K38/46

7069

Т1

8A61K45/06

8C07D471/04

7043

Т1

8H04N19/82

8H04N19/117

7096

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

7043

Т1

8A61P25/00

8C07D403/12

7011

Т1

8C12N15/74

8C12M1/04

7098

Т1

8C07D239/95

8C07D403/12

7011

Т1

8A61K9/14

8A61K9/14

7052

Т1

8C07K14/71

8C07K14/71

7060

Т1

8A61P9/00

8C07D217/22

7065

Т1

8C07D409/14

8C07D403/12

7030

Т1

8C07D401/12

8C07D217/22

7065

Т1

8C07D413/14

8C07D403/12

7030

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6982

Т1

8A61P35/00

8C07D213/60

7031

Т1

8A61K38/17

8C07K14/705

7034

Т1

8C07D413/12

8C07D213/60

7031

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6988

Т1

8F23B90/02

8F23B60/02

7108

Т1

8C07D401/14

8C07D401/04

6988

Т1

8F24B1/02

8F23B60/02

7108

Т1

8C07D403/04

8C07D401/04

6988

Т1

8A61K31/433

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D405/14

8C07D401/04

6988

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

7076

Т1

8C07D241/26

8C07D241/26

6990

Т1

8C07D413/10

8C07D261/12

7102

Т1

8C07D401/12

8C07D241/26

6990

Т1

8A61K8/35

8A61K8/27

7104

Т1

8C07D413/12

8C07D241/26

6990

Т1

8A61K8/67

8A61K8/27

7104

Т1

8E04G21/14

8F03D1/00

6992

Т1

8A61P13/00

8C07D471/04

7109

Т1

8F16B35/06

8F03D1/00

6992

Т1

8H04N19/11

8H04N19/176

7110

Т1

8G01K11/20

8G01S15/89

6974

Т1

8A61K31/513

8C07K16/22

7111

Т1

8A61K38/15

8A61K38/15

7071

Т1

8A61K39/395

8C07K16/22

7111

Т1

8A61K38/21

8A61K38/15

7071

Т1

8C07D409/12

8C07D409/12

7113

Т1

8A61K45/08

8A61K38/15

7071

Т1

8C07D487/04

8C07D471/04

6993

Т1

8A61K45/06

8A61K31/427

6976

Т1

Патенти

157 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

8A61P9/04

8A61K9/20

7075

Т1

8C07D231/40

8C07D401/14

7076

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

6998

Т1

8A61P11/00

8C07D409/14

7082

Т1

8C07D311/22

8A61K31/352

7077

Т1

8C07D409/14

8C07D409/14

7082

Т1

8A61P29/00

8C07D311/58

6987

Т1

8C07D215/14

8C07D215/14

7093

Т1

8E04B1/18

8E04B1/18

7078

Т1

8C07D417/04

8C07D413/14

7095

Т1

8E04B2/72

8E04B1/18

7078

Т1

8C07D471/04

8C07D413/14

7095

Т1

8B09B3/00

8A61K9/16

7079

Т1

8A61P11/06

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K31/4545

8A61K45/06

7080

Т1

8C07D261/12

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K38/06

8A61P19/08

7020

Т1

8A61Q17/04

8A61K8/27

7104

Т1

8A61P19/08

8A61P19/08

7020

Т1

8A61K31/4738

8C07D471/04

7109

Т1

8C07D301/03

8A61P19/08

7020

Т1

8H04N19/96

8H04N19/176

7110

Т1

8A61P35/00

8C07D471/04

7021

Т1

8C07K16/22

8C07K16/22

7111

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

7021

Т1

8A61K31/395

8C07D471/04

6993

Т1

8A61P29/00

8C07D285/08

7024

Т1

8A61K35/14

8C12N5/078

6994

Т1

8C07D285/08

8C07D285/08

7024

Т1

8C12N5/078

8C12N5/078

6994

Т1

8C12N5/00

8C12N5/00

7084

Т1

8C07D519/00

8C07D471/04

6995

Т1

8A61P35/00

8C07D213/82

7026

Т1

8A61K31/4985

8C07D471/04

6996

Т1

8A61P43/00

8C07D213/82

7026

Т1

8A61K31/44

8A61K9/16

7068

Т1

8A61K33/30

8A61K31/122

7053

Т1

8C10L1/185

8C10L1/185

6980

Т1

8H04W52/24

8H04W52/24

7055

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

6981

Т1

8G11C11/16

8G11C11/16

7056

Т1

8A61K45/06

8A61K38/08

7044

Т1

8A61P3/00

8C07D309/10

7057

Т1

8C07D251/18

8C07D251/18

7045

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7058

Т1

8C07D401/04

8C07D251/18

7045

Т1

8B65B65/02

8B65B51/04

7090

Т1

8C07D403/04

8C07D251/18

7045

Т1

8B65B67/06

8B65B51/04

7090

Т1

8A23L2/04

8A23L2/04

7007

Т1

8A63H33/00

8A63H27/00

7042

Т1

8A23L27/30

8A23L2/04

7007

Т1

8C12N15/12

8C07K14/71

7060

Т1

8A23L5/20

8A23L2/04

7007

Т1

8C02F1/28

8B01J20/04

7106

Т1

8C23C18/42

8C23C18/42

7008

Т1

8C02F1/66

8B01J20/04

7106

Т1

8C23C18/54

8C23C18/42

7008

Т1

8C07D409/12

8C07D403/12

7030

Т1

8C12N15/80

8C12M1/04

7098

Т1

8C07D401/04

8C07D213/60

7031

Т1

8A61K48/00

8C12N15/113

7101

Т1

8A61K35/74

8A61K35/74

7107

Т1

8A61K31/282

8A61K31/282

6983

Т1

8F23B90/04

8F23B60/02

7108

Т1

8C07D241/20

8A61K31/4965

6984

Т1

8A61P29/00

8C07D491/22

7032

Т1

8B65D85/804

8B65D85/804

6985

Т1

8C12P19/14

8C12N9/42

7041

Т1

8C07K16/00

8A01K67/027

6986

Т1

8A61K31/437

8C07D401/14

7073

Т1

8C12N15/85

8A01K67/027

6986

Т1

8C07D403/14

8C07D401/14

7073

Т1

8C07D471/04

8C07D401/04

6988

Т1

8A61K31/4155

8C07D401/14

7076

Т1

8A61F9/007

8A61F9/007

6989

Т1
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8A61K31/497

8C07D241/26

6990

Т1

8C07D487/04

8C07D213/60

7031

Т1

8A61P35/00

8C07D241/26

6990

Т1

8A61P37/00

8A61K35/74

7107

Т1

8C07D491/113

8C07D241/26

6990

Т1

8F23B90/06

8F23B60/02

7108

Т1

8B66B9/187

8F03D1/00

6992

Т1

8A61K31/404

8C07D491/22

7032

Т1

8B66C1/10

8F03D1/00

6992

Т1

8C07D491/22

8C07D491/22

7032

Т1

8E04H12/12

8F03D1/00

6992

Т1

8C08J11/28

8C08C19/08

7040

Т1

8A61P15/08

8A61K33/24

6973

Т1

8C12N9/42

8C12N9/42

7041

Т1

8C07D453/02

8C07D453/02

6997

Т1

8A61K31/4178

8C07D401/14

7073

Т1

8A61P17/00

8A61K31/427

6976

Т1

8A61K31/422

8C07D401/14

7073

Т1

8F01N3/022

8B01J35/04

7074

Т1

8A61P37/06

8C07D401/14

7073

Т1

8A61K31/4045

8A61K9/20

7075

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

7073

Т1

8A61P25/00

8A61K31/352

7077

Т1

8A61P25/00

8C07D401/14

7076

Т1

8E04B1/24

8E04B1/18

7078

Т1

8C07D403/14

8C07D401/14

7076

Т1

8E04C3/04

8E04B1/18

7078

Т1

8C07D405/12

8C07D401/14

7076

Т1

8A61K31/416

8A61K31/415

7022

Т1

8C07D413/12

8C07D401/14

7076

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

7028

Т1

8C07D453/02

8C07D401/14

7076

Т1

8C07D403/12

8C07D285/08

7024

Т1

8C07D413/04

8C07D215/14

7093

Т1

8B65D51/00

8A61J1/14

7085

Т1

8A61K38/04

8C07D413/14

7095

Т1

8H04W28/06

8H04W28/06

7037

Т1

8C07D409/14

8C07D413/14

7095

Т1

8A61P9/00

8C07C215/42

7025

Т1

8A61P17/06

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K31/444

8C07D213/82

7026

Т1

8C07D413/14

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K31/5377

8C07D213/82

7026

Т1

8C21B13/08

8F27B7/33

7103

Т1

8C01F11/18

8C02F1/52

7054

Т1

8A61K8/27

8A61K8/27

7104

Т1

8C02F1/52

8C02F1/52

7054

Т1

8A61K8/73

8A61K8/27

7104

Т1

8C02F1/68

8C02F1/52

7054

Т1

8A61K31/496

8C07D471/04

7109

Т1

8C02F103/08

8C02F1/52

7054

Т1

8A61P13/02

8C07D471/04

7109

Т1

8H04W52/14

8H04W52/24

7055

Т1

8C07D519/00

8C07D471/04

7109

Т1

8H04W52/28

8H04W52/24

7055

Т1

8H04N19/186

8H04N19/176

7110

Т1

8A61K31/353

8C07D309/10

7057

Т1

8A61K45/06

8C07K16/22

7111

Т1

8C07D309/10

8C07D309/10

7057

Т1

8A61P25/00

8C07D409/12

7113

Т1

8C07K14/435

8C07K14/435

7059

Т1

8A61P7/04

8C12N5/078

6994

Т1

8A63H17/00

8A63H27/00

7042

Т1

8A61K31/437

8C07D471/04

6995

Т1

8H04N19/157

8H04N19/117

7096

Т1

8C07D403/12

8C07D471/04

6995

Т1

8H04N19/176

8H04N19/117

7096

Т1

8B65G59/02

8B65G59/02

7047

Т1

8H04N19/593

8H04N19/117

7096

Т1

8B01J19/10

8C10G15/08

7049

Т1

8A61P9/10

8A61K35/36

7010

Т1

8C10G15/08

8C10G15/08

7049

Т1

8A61P29/00

8C07D403/12

7011

Т1

8A61K39/395

8C07K16/24

6981

Т1

8A61P35/00

8C07D403/12

7011

Т1

8A61K9/08

8A61K9/00

7003

Т1
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8C07D417/12

8A61K9/00

7003

Т1

8C07D401/14

8C07D401/04

7086

Т1

8C07D417/14

8A61K9/00

7003

Т1

8A61P11/00

8A61P11/00

7039

Т1

8A61P43/00

8A61K31/197

7006

Т1

8A61K31/133

8C07C215/42

7025

Т1

8A61P3/06

8C07D487/04

7013

Т1

8C07K16/28

8A61K39/395

7004

Т1

8A61P17/00

8C07D471/04

7017

Т1

8A61K31/122

8A61K31/122

7053

Т1

8A01K67/027

8A01K67/027

7019

Т1

8A61K33/06

8A61K31/122

7053

Т1

8A61P35/00

8C07J9/00

7023

Т1

8C02F1/44

8C02F1/52

7054

Т1

8C07J9/00

8C07J9/00

7023

Т1

8A61K31/4985

8C07D487/04

7058

Т1

8C07D401/12

8C07D253/07

7027

Т1

8C07D498/18

8C07D498/22

7062

Т1

8C07D417/12

8C07D253/07

7027

Т1

8C07K16/24

8C07K16/24

7087

Т1

8C07D487/04

8C07D253/07

7027

Т1

8C12N9/16

8A61K38/46

7069

Т1

8A61H1/00

8A61H1/00

7009

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

7091

Т1

8A61K38/18

8A61K38/18

7097

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

7091

Т1

8C12P19/12

8C12M1/04

7098

Т1

8A61P25/00

8A61K31/495

7092

Т1

8A61P27/06

8C07D217/22

7065

Т1

8A63H27/00

8A63H27/00

7042

Т1

8A61P35/00

8C07K16/28

6982

Т1

8C07D401/04

8C07D403/12

7011

Т1

8C07K14/705

8C07K16/28

6982

Т1

8A61P35/00

8C07K14/71

7060

Т1

8A61P35/00

8A61K31/282

6983

Т1

8C02F1/56

8B01J20/04

7106

Т1

8H04N19/44

8H04N19/593

6991

Т1

8C02F11/14

8B01J20/04

7106

Т1

8F03D13/20

8F03D1/00

6992

Т1

8A61K31/4709

8C07D403/12

7030

Т1

8A61K31/00

8A61K38/15

7071

Т1

8C07D405/12

8C07D213/60

7031

Т1

8C12N15/85

8C12N15/85

7072

Т1

8C07D417/12

8C07D213/60

7031

Т1

8C07K16/24

8A61K39/395

6978

Т1

8C08L19/00

8C08C19/08

7040

Т1

8B01J37/02

8B01J35/04

7074

Т1

8C12P19/02

8C12N9/42

7041

Т1

8A61K31/4025

8A61K31/4025

6999

Т1

8A61P5/00

8A61K38/08

7081

Т1

8C07D207/333

8A61K31/4025

6999

Т1

8C07K7/06

8A61K38/08

7081

Т1

8A61P3/00

8A61P3/00

7000

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

7073

Т1

8H01M2/38

8H01M2/38

6979

Т1

8C07D417/04

8C07D215/14

7093

Т1

8A61K31/485

8A61K9/16

7079

Т1

8C07D413/14

8C07D413/14

7095

Т1

8A61K31/445

8A61K45/06

7080

Т1

8A61P29/00

8C07D261/12

7102

Т1

8A61K45/06

8A61K45/06

7080

Т1

8F27D15/00

8F27B7/33

7103

Т1

8A61P9/00

8A61K45/06

7080

Т1

8A61P35/00

8C07K16/22

7111

Т1

8C07D211/22

8A61K45/06

7080

Т1

8C12M3/00

8C12N5/078

6994

Т1

8C07D303/36

8A61P19/08

7020

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6995

Т1

8A61K31/395

8C07D471/04

7021

Т1

8B65G61/00

8B65G59/02

7047

Т1

8A61K39/395

8C07K16/24

7028

Т1

8C02F1/36

8C10G15/08

7049

Т1

8F24H9/12

8F24H9/12

7035

Т1

8B65D47/42

8A61M35/00

7070

Т1

8A61K31/433

8C07D285/08

7024

Т1

8A62C35/62

8A62C37/50

7050

Т1
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8A62C37/50

8A62C37/50

7050

Т1

8C07D409/14

8A61K31/4025

6999

Т1

8C07C43/205

8C10L1/185

6980

Т1

8A61K31/40

8A61P3/00

7000

Т1

8A61K31/403

8C07D209/42

7002

Т1

8A61K31/352

8A61K31/352

7077

Т1

8A61F2/04

8A61F2/04

7005

Т1

8A61K31/352

8C07D311/58

6987

Т1

8A61K38/08

8A61K39/00

7012

Т1

8C07D211/46

8A61K45/06

7080

Т1

8A61K31/5025

8C07D487/04

7013

Т1

8A61P33/00

8A61P19/08

7020

Т1

8G01N33/574

8G01N33/574

7015

Т1

8A61P37/00

8A61P19/08

7020

Т1

8A61K31/395

8C07D471/04

7017

Т1

8C07D301/00

8A61P19/08

7020

Т1

8C07D405/10

8C07D253/07

7027

Т1

8A61K31/427

8C07D285/08

7024

Т1

8A61K31/519

8C07D471/04

7043

Т1

8B65D23/08

8A61J1/14

7085

Т1

8A61K38/08

8A61K38/08

7044

Т1

8A61K31/444

8C07D401/04

7086

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

7046

Т1

8C07D241/26

8C07D401/04

7086

Т1

8A23L2/78

8A23L2/04

7007

Т1

8H04W4/06

8H04W4/06

7036

Т1

8C23C18/08

8C23C18/42

7008

Т1

8A61P37/00

8C07C215/42

7025

Т1

8C23C26/00

8C23C18/42

7008

Т1

8C07C215/42

8C07C215/42

7025

Т1

8A61M11/00

8A61H1/00

7009

Т1

8C07D405/14

8C07D213/82

7026

Т1

8A61M15/00

8A61H1/00

7009

Т1

8B32B17/10

8B32B17/10

7051

Т1

8C07D417/12

8C07D217/22

7065

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

7004

Т1

8A61K39/395

8C07K16/28

6982

Т1

8A61K31/525

8A61K31/122

7053

Т1

8C07F15/00

8A61K31/282

6983

Т1

8A61K31/714

8A61K31/122

7053

Т1

8A61P1/04

8A61K31/4965

6984

Т1

8A61K31/424

8C07D498/22

7062

Т1

8A61K38/00

8C07K14/705

7034

Т1

8C07K14/655

8C07D498/22

7062

Т1

8A61P35/00

8C07D401/04

6988

Т1

8A61K31/42

8C07D405/06

7063

Т1

8E04B1/04

8F03D1/00

6992

Т1

8C07D405/06

8C07D405/06

7063

Т1

8E04G3/28

8F03D1/00

6992

Т1

8C07K16/46

8C12N15/85

7064

Т1

8E04H12/34

8F03D1/00

6992

Т1

8C12N15/10

8C12N15/85

7064

Т1

8F16B1/00

8F03D1/00

6992

Т1

8B60F5/02

8A63H27/00

7042

Т1

8A61K38/05

8A61K31/427

6976

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

6978

Т1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00

7107

Т1

7066

Т1

Abbvie Inc.

A 01N 43/38, A 01N 43/40, A 01N 43/42, C
07D 471/04, A 61K 31/18, A 61K 31/44

AbbVie Ireland Unlimited Company

A 61K 31/496, A 61P 37/00

7061

Т1

Academisch Ziekenhuis Leiden

C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K 48/00

7101

Т1

7068

Т1

7062

Т1

7063

Т1

7082

Т1

7030

Т1

7097

Т1

7076

Т1

6994

Т1

7109

Т1

6990

Т1

A 61K 31/196, A 61K 31/44, A 61K 31/4439,
Aenova IP GmbH

A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K
9/16

Æterna Zentaris GmbH
AiCuris GmbH & Co. KG
Almirall S.A.

C 07D 498/18, C 07D 498/22, C 07K 14/655,
C 07K 14/59, A 61K 31/424, A 61P 35/00
C 07D 413/06, C 07D 405/06, C 07D 417/06,
A 61K 31/42, A 61K 31/41, A 61K 31/425
C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00
C 07D 409/12, C 07D 413/14, C 07D 403/12,

Almirall, S.A.

C 07D 417/1, C 07D 409/14, A 61K 31/4709,
A 61P 11/00

Ares Trading S.A.

A 61K 38/18
C 07D 401/14, C 07D 413/12, C 07D 405/14,
C 07D 405/12, C 07D 231/40, C 07D 231/54,

Array Biopharma, Inc.

C 07D 401/12, C 07D 453/02, C 07D 403/02,
C 07D 403/04, C 07D 403/14, A 61K
31/4162, A 61K 31/416, A 61K 31/4155, A
61P 25/00

Assistance Publique Hôpitaux De
Paris; INSERM (Institut National de
la Santé et de la Recherche

C 12M 3/00, C 12N 5/078, A 61K 35/14, A

Médicale); UNIVERSITE PARIS

61P 7/04

DESCARTES and l'Universite de
Versailles Saint Quentin en Yvelines
C 07D 471/04, C 07D 519/00, A 61K
Astellas Pharma Inc.

31/4985, A 61K 31/496, A 61K 31/4738, A
61K 31/5377, A 61P 13/00, A 61P 13/02

Astellas Pharma Inc.
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491/113, C 07D 401/14, A 61K 31/5377, A
61K 31/497, A 61P 43/00, A 61P 35/00
Aumann GmbH

B 05D 7/20, C 23C 26/00, C 23C 18/42, C

7008

Т1

7085

Т1

7003

Т1

7095

Т1

7031

Т1

7046

Т1

7023

Т1

A 61K 9/00

6998

Т1

C 07K 16/28, A 61K 39/395

7091

Т1

7080

Т1

7108

Т1

7087

Т1

7104

Т1

7025

Т1

7042

Т1

23C 18/54, C 23C 18/08, C 23C 18/16
G 21F 5/08, G 21F 5/015, G 21F 5/12, A 61J

Bayer AS

1/05, A 61J 1/14, B 65B 3/00, B 65D 51/00,
B 65D 23/08, B 65D 25/24
C 07D 413/12, C 07D 417/12, C 07D 417/14,

Bayer Intellectual Property GmbH

A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 31/4439, A
61K 31/4427, A 61K 9/08, A 61P 27/06
C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 403/04,

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D 413/14,
C 07D 417/04, A 61K 38/04

BeiGene, Ltd.
Mourant Ozannes Corporate
Services
(Cayman) Limited
BERLIN-CHEMIE AG
Beta Innov
BioDelivery Sciences International,
Inc.
Biogen MA Inc.

C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 417/12,
C 07D 413/12, C 07D 405/12, C 07D 213/60,
C 07D 487/04, C 07D 401/12, A 61K 31/519,
A 61K 31/506, A 61K 31/4427, A 61K
31/4353, A 61P 35/00
C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00, A 61K
31/575, A 61P 35/00

C 07D 211/46, C 07D 211/22, C 07D 401/12,
BIOPROJET

A 61K 45/06, A 61K 31/445, A 61K 31/4545,
A 61P 9/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00

Blank, Thomas
Boehringer Ingelheim International
GmbH

F 23B 60/02, F 23B 90/02, F 23B 90/04, F
23B 90/06, F 24B 1/02, F 24B 5/02
C 07K 16/24

Braguti, Lodovico Gianluca and

A 61K 8/27, A 61K 8/35, A 61K 8/49, A 61K

Varani, Loretta

8/67, A 61K 8/73, A 61Q 17/04

Bristol-Myers Squibb Company
B-Technology Spólka z o.o.

C 07C 215/42, A 61K 31/133, A 61P 9/00, A
61P 37/00
B 60F 5/02, A 63H 17/26, A 63H 33/00, A
63H 17/00, A 63H 27/00

Cadila Healthcare Limited

A 61K 31/40, A 61P 3/00

7000

Т1

Celgene International Sarl

C 07D 251/10, C 07H 19/12

7100

Т1
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Celgene International Sarl

7088

Т1

6995

Т1

A 61P 11/00

7039

Т1

C 12N 9/42, C 12P 19/14, C 12P 19/02

7041

Т1

7006

Т1

7090

Т1

7065

Т1

7067

Т1

7026

Т1

7024

Т1

C 07C 43/205, C 10L 1/185

6980

Т1

C 07C 237/22, C 07C 231/02

7033

Т1

Eli Lilly and Company

C 07K 16/24, A 61K 39/395

6978

Т1

Ellex iScience, Inc.

A 61F 9/008, A 61F 9/007

6989

Т1

Enel Green Power S.p.A.

F 03D 1/06

7029

Т1

ENI S.p.A.

G 01K 11/20, G 01S 15/89

6974

Т1

7079

Т1

7053

Т1

6997

Т1

6981

Т1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH
Clinical Research Associates, LLC
Comi Pak Engineering S.r.l.
Unipersonale

C 07H 19/12
C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 519/00,
C 07D 403/12, A 61K 31/437, A 61P 11/00

A 61K 31/195, A 61K 31/197, A 61K 31/215,
A 61K 31/428, A 61P 25/00, A 61P 43/00
B 65B 51/04, B 65B 67/06, B 65B 65/02
C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 217/22,

D. Western Therapeutics Institute,

C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 61K

Inc.

31/4725, A 61K 31/496, A 61K 31/472, A
61P 27/06, A 61P 9/00

D.M.G. Italia Srl

A 61K 35/74, A 61P 11/00
C 07D 213/82, C 07D 451/02, C 07D 413/14,
C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 401/12,

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 471/08, A 61K 31/5377, A 61K
31/501, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A
61P 43/00, A 61P 35/00
C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 285/08,

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 401/12, A 61K 31/433, A 61K 31/506,
A 61K 31/427, A 61P 25/00, A 61P 29/00

Dow Global Technologies LLC and
Rohm and Haas Company
E. I. du Pont de Nemours and
Company

EURO-CELTIQUE S.A.

B 09B 3/00, A 61K 9/70, A 61K 31/485, A
61K 9/16
A 61K 31/122, A 61K 31/4415, A 61K

Fit For Me B.V.

31/525, A 61K 33/30, A 61K 33/06, A 61K
33/26, A 61K 31/714

Forum Pharmaceuticals Inc.

C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00

Fundació Privada Institució

G 01N 33/574, G 01N 33/68, C 07K 16/24, A

Catalana De Recerca I Estudis

61K 39/00, A 61K 39/395
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Avançants and Fundacio Privada
Institut d'Investigacio Oncologica
de Vall D'Hebron (VHIO)
G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 16/28, C
Genmab A/S

12N 5/10, A 61K 39/395, A 61P 37/00, A

6982

Т1

7059

Т1

7069

Т1

6987

Т1

7007

Т1

61P 35/00
Glycotope GmbH

C 07K 14/435, A 61K 38/24

Green Cross Corporation and

C 12N 9/16, A 61K 38/17, A 61K 38/46, A

Medigenebio Corporation

61P 31/12

Guangzhou Institute Of
Biomedicine And Health, Chinese
Academy Of Sciences
Guilin GFS Monk Fruit Corporation

C 07D 311/58, A 61K 31/352, A 61P 35/00, A
61P 29/00
A 23L 2/04, A 23L 5/20, A 23L 27/30, A 23L
2/78

H. Lundbeck A/S

C 07D 307/87

7001

Т1

H. Lundbeck A/S

C 07D 209/10, C 07D 209/16, C 07D 209/14

7018

Т1

A 61K 31/495, A 61P 25/00

7092

Т1

B 65D 85/804

6985

Т1

7027

Т1

7089

Т1

7012

Т1

7034

Т1

6993

Т1

7021

Т1

7017

Т1

H 01M 2/38

6979

Т1

G 01N 33/574

7015

Т1

7093

Т1

H. Lundbeck A/S and Takeda
Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
Hausbrandt Trieste 1892 SPA

C 07D 403/04, C 07D 253/07, C 07D 401/04,
Heptares Therapeutics Limited

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04,
C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D 405/10,
C 07D 413/04, C 07D 417/12, A 61K 31/53

Illumina, Inc.
Immatics Biotechnologies GmbH
Immunocore Ltd.
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation
IQ Power Licensing AG and Sullivan,
Charles Robert
Janssen Pharmaceutica N.V.
Janssen Pharmaceutica NV

Патенти

C 12Q 1/68
A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A
61P 35/00
C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A
61K 38/17
C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395,
A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00
C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395,
A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00
C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395,
A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00

C 07D 215/14, C 07D 413/04, C 07D 417/04,
C 07D 401/04, A 61K 31/496, A 61P 31/04
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C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14,
C 07D 405/14, A 61K 31/437, A 61K
31/4439, A 61K 31/454, A 61K 31/496, A
Japan Tobacco, Inc.

61K 31/5377, A 61K 31/55, A 61K 31/433, A

7073

Т1

7044

Т1

7081

Т1

7022

Т1

7002

Т1

7075

Т1

7050

Т1

7102

Т1

7096

Т1

7047

Т1

7011

Т1

C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 7/00

7058

Т1

B 01D 53/50, B 01D 53/34

7105

Т1

7086

Т1

61K 31/427, A 61K 31/422, A 61K 31/416, A
61K 31/4178, A 61P 43/00, A 61P 37/06, A
61P 37/02, A 61P 29/00, A 61P 37/08
Kai Pharmaceuticals, Inc.
Kai Pharmaceuticals, Inc.
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.
Les Laboratoires Servier
Les Laboratoires Servier
Luphi B.V.

C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61K 45/06, A
61P 13/12
C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A 61P
3/14, A 61P 5/00
A 61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K
31/4196, A 61P 29/00
C 07D 209/42, A 61K 31/403
A 61K 31/4045, A 61K 31/55, A 61K 45/06, A
61K 9/20, A 61P 9/04
A 62C 37/50, A 62C 35/62
C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D 261/12,

Lupin Limited

C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P 19/02, A
61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 29/00
H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N

M&K Holdings Inc.

19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N
19/593, H 04N 19/182

Mayr-Melnhof Karton AG

B 25J 15/12, B 65G 59/02, B 65G 61/00, B
65H 3/3
C 07D 401/12, C 07D 401/04, C 07D 403/12,

Merck Patent GmbH

C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 29/00, A
61P 25/00, A 61P 35/00

Merck Patent GmbH
Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe GmbH
MMV Medicines for Malaria

C 07D 241/26, C 07D 401/14, C 07D 401/10,

Venture and University Of Cape

C 07D 413/10, C 07D 401/04, A 61K 31/497,

Town

A 61K 31/444, A 61P 33/06

Molecor Tecnologia, S.L.

B 29B 13/02, B 29C 57/02

7112

Т1

Morphotek, Inc.

C 07K 16/28

6977

Т1

7009

Т1

7040

Т1

Nektar Therapeutics
New Rubber Technologies Holdings,
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Inc.
Nippon Shinyaku Co., Ltd.

C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 1/04

6984

Т1

6999

Т1

7028

Т1

6983

Т1

7106

Т1

7054

Т1

7020

Т1

7048

Т1

7070

Т1

C 07D 207/333, C 07D 403/10, C 07D
Nivalis Therapeutics, Inc.

409/14, C 07D 207/335, A 61K 31/4025, A
61P 11/06

Novartis AG
Ohio University
Omya International AG
Omya International AG

C 07K 16/24, A 61K 39/395
C 07F 15/00, A 61K 31/282, A 61K 33/24, A
61P 35/00
B 01J 20/32, B 01J 20/04, C 02F 1/66, C 02F
103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C 02F 1/56
C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C 02F
1/68, C 02F 103/08, C 02F 1/44, C 02F 1/52
C 07D 303/36, C 07D 301/03, C 07D 301/00,

Onyx Therapeutics, Inc.

C 07K 5/087, A 61K 38/06, A 61P 37/06, A
61P 37/00, A 61P 33/00, A 61P 31/00, A 61P
25/28, A 61P 19/08, A 61P 35/00

Onyx Therapeutics, Inc.
Otsuka America Pharmaceutical,
Inc.

C 07D 417/12, C 07K 5/08, A 61K 38/55
B 05B 11/04, A 45D 34/00, A 45D 37/00, A
61F 13/40, A 61M 35/00, B 65D 47/42, B
65D 83/00

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P 25/00

7113

Т1

OXOLIFE, S.L.

A 61K 33/24, A 61P 15/08

6973

Т1

7078

Т1

6996

Т1

6988

Т1

7071

Т1

6975

Т1

7049

Т1

7098

Т1

E 04B 1/18, E 04B 1/19, E 04B 1/24, E 04B
Patco LLC

1/38, E 04B 2/72, E 04C 3/04, E 04C 3/08, E
04C 3/32

Pfizer Inc.

C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/28
C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 409/14,

Pfizer Inc.

C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 471/04,
C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14,
A 61K 31/4439, A 61K 31/4433, A 61P 35/00
A 61K 31/00, A 61K 38/00, A 61K 38/15, A

Pharma Mar S.A.

61K 45/08, A 61K 38/21, A 61K 45/06, A 61K
38/20

Polichem SA
Pristec Ag
Proterro, Inc.

Патенти

A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06, A
61P 17/00
B 01F 7/00, B 01J 19/10, C 02F 1/36, C 10G
15/08
C 12M 1/00, C 12M 1/04, C 12M 1/12, C
12N 15/74, C 12N 15/80, C 12P 19/02, C 12P
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19/12
Qualcomm Incorporated

G 06F 12/08, G 11C 15/00, G 11C 11/16

7056

Т1

7055

Т1

H 04W 52/14, H 04W 52/20, H 04W 52/24,
Qualcomm Incorporated

H 04W 52/48, H 04W 52/36, H 04W 52/40,
H 04W 52/28

Qualcomm Incorporated

H 04W 28/06

7037

Т1

Qualcomm Incorporated

H 04W 88/06, H 04W 4/06

7036

Т1

7111

Т1

7072

Т1

7064

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22, A 61K 38/18, A 61K 45/06, A
61K 31/513, A 61K 39/395, A 61P 35/00
A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C
07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85
A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C
07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22

7083

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85

6986

Т1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85

7019

Т1

7043

Т1

B 32B 17/10

7051

Т1

A 61F 2/04

7005

Т1

7110

Т1

6991

Т1

7038

Т1

RSPR Pharma AB
Saint-Gobain Glass France
Sambusseti, Antonio and Cancarini,
Gianni

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A
61P 29/00

H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/122,
Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593,
H 04N 19/176

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/11, H 04N 19/176, H 04N 19/593,
H 04N 19/46, H 04N 19/44

Sanofi Pasteur
Sanofi SA

A 61K 9/72, A 61K 9/14

7052

Т1

Sewon Cellontech Co., Ltd.

C 12N 5/00

7084

Т1

SIGMA-TAU Industrie

C 07K 14/71, C 12N 15/12, A 61K 38/18, A

Farmaceutiche Riunite S.p.A.

61P 35/00

7060

Т1

Summit Therapeutics plc

C 07D 235/18, C 07D 401/14, A 61K 31/444

7014

Т1

Tecnofilm S.p.A.

C 08K 5/00

7016

Т1

Tesy Ood

F 24H 9/12, F 28D 20/00

7035

Т1

The University of Melbourne

C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 19/02

7004

Т1

7057

Т1

7103

Т1

Theracos Sub, LLC
ThyssenKrupp Industrial Solutions
AG
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C 07D 309/08, C 07D 309/10, A 61K 31/353,
A 61P 3/00, A 61P 3/10
C 21B 13/08, F 27B 7/33, F 27D 15/00

Патенти
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Toyama Chemical Co., Ltd.
Umicore AG & Co. KG
University of Basel
Vanworld Pharmaceutical (Rugao)
Co., Ltd.
Variomed AG
Vitae Pharmaceuticals, Inc.

30 Јуни 2017

C 07D 311/24, C 07D 311/30, C 07D 311/22,
A 61K 31/352, A 61P 25/00, A 61P 43/00
B 01D 46/24, B 01J 35/04, B 01J 37/02, F
01N 3/022
C 07D 251/18, C 07D 401/04, C 07D 413/04,
C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 401/12
A 61K 35/36, A 61P 9/10
A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06, A
61P 17/00
C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 3/06

7077

Т1

7074

Т1

7045

Т1

7010

Т1

6976

Т1

7013

Т1

6992

Т1

7032

Т1

F 02C 6/18, F 03D 13/20, F 03D 1/00, E 04B
1/04, E 04G 21/14, E 04G 5/00, E 04G 3/28,
Wobben Properties GmbH

E 04H 12/12, E 04H 12/34, F 16B 35/06, F
16B 1/00, F 24H 3/02, B 66B 19/00, B 66B
9/187, B 66C 1/10

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Патенти

C 07D 491/22, A 61K 31/404, A 61P 29/00
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2014/205

(220) 28/02/2014

(442) 30/06/2017
(731) ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ
ул.Булевар Гевгелија бр.12, 1480
Гевгелија, MK

(442) 30/06/2017
(731) Hard Rock Limited
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD
Jersey, Channel Islands , ZB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ROCK SHOP
(551) индивидуална
(591) црна и портокоалова
(531) 02.09.10;24.09.02;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 35 трговија на мало со предмети за
подароци

кл. 44 медицински услуги

(210) TM 2014/636

(210) TM 2014/209

(442) 30/06/2017
(731) БОЈАН КОСТАДИНОВ

(220) 28/02/2014

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 -

(220) 05/06/2014

бул. Партизански одреди бр. 5/46, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

Маџари, 1000 Скопје, MK

Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)

(540)

(531) 25.01.19;27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, сива, црвена

кл. 3 средства за белење и други супстанции

(531) 26.01.18;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

(510, 511)
кл. 30 сладолед

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на заби

(210) TM 2014/1078

(210) TM 2014/212

(442) 30/06/2017
(731) Ќебапчилница ТП Сити Грилл

Трговски марки

(220) 28/02/2014

(220) 09/10/2014
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ул.Самоилова бр. 106 Скопје - Центар, MK

бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црна, црвена и бела
(531) 07.01.24;27.05.13
(551) индивидуална

(591) бела, портокалова, темно сина
(531) 27.05.10;27.05.17

(510, 511)

(554)

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/129

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(220) 02/02/2015

(442) 30/06/2017
(731) ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ

работи
кл. 39

с. Старо Коњарево, Ново Село Струмица,

складирање

MK

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;

(540)

транспортни услуги; пакување и

(210) TM 2015/131

стока;

(220) 03/02/2015

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, MK
(540)

(591) виолетова, темно виолетова, зелена,
крамаста,бела
CMYK + panton > 386 C , 155 C, 150 C, 259 C
(531) 05.03.11;05.07.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 сок од аронија

(531) 27.05.10;27.05.17

(210) TM 2015/130

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/02/2015

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија ХДФС Скопје

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

ДООЕЛ увоз извоз Скопје

работи
кл. 39
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складирање
кл. 43

стока

услуги на обезбедување храна и

пијалаци

(210) TM 2015/453

(220) 20/04/2015

(442) 30/06/2017
(731) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

(210) TM 2015/146

(220) 05/02/2015

(442) 30/06/2017
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

OTVETSTVENNOSTYU Nauchno
proizvodstvennoe predpriyatie "BIONOKS"
ul.Vladimirskaya 1-ya,d.34,korp.1,ofis VI,
pom.1-169,RU-111123 Moskva, RU

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

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

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)

(540)

ИМУНОФАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

ветеринарни

производи;
хигиенски
производи
за
медицинска употреба, диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
(591) бела, светло и темно кафеана, зелена,
виолетова, црна
(531) 03.05.05;19.03.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
униптување
штетници; фунгициди, хербициди

кл. 30 снек (snack) храна, грицки, соленки
(210) TM 2015/502
(210) TM 2015/450

(220) 17/04/2015
(442) 30/06/2017

(220) 04/05/2015

(442) 30/06/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a

4002 Basel, CH

Delaware Company
300 Park Avenue, New York, New York,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

10022, US

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

(731) Novartis AG

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

(540)

FLOXIMOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

Трговски марки
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(591) црна, бела, златна
(531) 26.04.10;27.05.09;29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 услуги поврзани со недвижен имот,
изнајмување на станови
(210) TM 2015/589
(591) црвена, бела, сребрена, светло сива,
црна, пурпур
(531) 10.05.01;19.03.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 04/06/2015

(442) 30/06/2017
(731) ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани
ул. Индустриска бр. 1, Кочани, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

кл. 21 четки за заби

(540)
(210) TM 2015/538

(220) 18/05/2015

(442) 30/06/2017
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

LEVIDIA

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушени

(540)

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

AUSTERID
(551) индивидуална

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

саго, замена за кафе; брашно и производи од

(210) TM 2015/570

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви
(зачини);
мирудии;
мраз

(220) 27/05/2015

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ЛСА

житарици, леб ,колачи, слатки; бомбони;
сладолед; мед, сируп од меласа; квасец,

РЕНТ ДООЕЛ Скопје

кл. 31 земјоделска, градинарски и шумски
продукти и зрна кои не се вклучени во други

ул. 1737 бр. 32/1 лок. 11, Скопје, MK

класи; живи животни; свежо овошје и свеж

(540)

зеленчук; храна за животни и адитиви на
храна за животни; сипина коска; коски и
работи за жвакање кои се јадат; легла за
животни
(210) TM 2015/921

(220) 15/09/2015
(442) 30/06/2017

(731) All Star C.V.
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One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,

заштитни

Oregon, US

заштитни очила за сите намени, оптички

футроли

за

очила;

спортски

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

рамки и додатоци за, футроли за очила и
додатоци; футроли за мобилни телефони и

(540)

преносни компјутерски уреди; футроли за
носење, држачи и заштитни футроли за
мобилни телефони и преносни компјутерски
уреди
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; торби; багаж; паричници;
торби за прибор за лична хигиена; торбички;
спортски
торби;
рачни
торби;
патни
(531) 01.01.02;01.01.10;26.03.23
(551) индивидуална

цилиндрични торби; торби за на грб; женски

(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; магнетни носачи на
податоци; дискови за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар;

ташни, курирски торби, торби за спортување
[кои не се обликувани да содржат
специфични апарати кои се користат во
спортување] и џебни паричници; торби за на
рамо; торби за пазарење, спортски торби за
сите намени
(210) TM 2015/922

(220) 15/09/2015
(442) 30/06/2017

(731) All Star C.V.
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

оптички производи вклучени во оваа класа,
вклучително очила, очила за сонце, спортски
заштитни очила за сите намени, ланчиња за
очила, футроли за очила, рамки за очила,
леќи, додатоци и компоненти за очила:
диоптерски очила, очила за сонце, очила,
рамки и леќи за диоптерски очила и очила за
сонце; додатоци за очила, имено, ремени,
врвки за на врат и ремени за на глава;
футроли за диоптерски очила и очила за
сонце;

футроли

за

Трговски марки

носење,

држачи

и

(531) 27.05.13
(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
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инструменти за спроведување, вклучување,

кл. 25

трансформирање, акумулирање, регулирање

облека; чевли, спортски обувки; атлетски

или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција

обувки; кошаркарски обувки; обувки за
скејтбординг; обувки за трчање, класични

на звук или слика; магнетни носачи на
податоци; дискови за снимање; механизми за

чевли; чевли со крампони; сандали; чизми;
маици; кошули; горни тренерки; долни

апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање,

тренерки; панталони; класични панталони;
шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер;

опрема

капути;

за

обработка

на

податоци

и

облека за глава, обувки и облека;

анораци;

пуловери;

тиролки;

компјутери; апарати за гаснење пожар;
оптички производи вклучени во оваа класа,

џемпери; женски подкошули; дресови;
чорапи; поло маички; ракавици; шалови;

вклучително очила, очила за сонце, спортски
заштитни очила за сите намени, ланчиња за

костими за пливање; фустани, здолништа,
стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб,

очила, футроли за очила, рамки за очила,
леќи, додатоци и компоненти за очила:

елеци; палта, вратоврски, тренерки, атлетски
униформи; ремени; капи; долна облека;

диоптерски очила, очила за сонце, очила,

капчиња;

рамки и леќи за диоптерски очила и очила за
сонце; додатоци за очила, имено, ремени,

стегачи за на глава; прслуци

врвки за на врат и ремени за на глава;
футроли за диоптерски очила и очила за

(210) TM 2015/951

шапки;

заштитници

за

сонце;

(220) 25/09/2015

сонце; футроли за носење, држачи и
заштитни футроли за очила; спортски

(442) 30/06/2017
(731) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box

заштитни очила за сите намени, оптички

1409, Limassol, CY

рамки и додатоци за, футроли за очила и
додатоци; футроли за мобилни телефони и

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

преносни компјутерски уреди; футроли за
носење, држачи и заштитни футроли за

(540)

мобилни телефони и преносни компјутерски
уреди
кл. 18

кожа и имитација на кожа и

SNIP
(551) индивидуална

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

(510, 511)
кл. 5

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење; торби; багаж; паричници;

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

торби за прибор за лична хигиена; торбички;
спортски
торби;
рачни
торби;
патни

се користат во медицината, храна за бебиња,

фармацевтски

и

ветеринарни

цилиндрични торби; торби за на грб; женски

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

ташни, курирски торби, торби за спортување
[кои не се обликувани да содржат

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

специфични апарати кои се користат во
спортување] и џебни паричници; торби за на

хербициди

рамо; торби за пазарење, спортски торби за
сите
намени

(210) TM 2015/965
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(731) НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Фазанерија бр. 96, Гостивар, MK

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, црвена, жолта, сива
(531) 24.17.04;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, замена за кафе
кл. 32 енергетски безалкохолни пијалоци
кл. 35 рекламирање (огласување)
(210) TM 2015/967

(220) 30/09/2015
(442) 30/06/2017

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SURF

(591) бела, жолта, златна и сите нијанси на
сина
(531) 03.13.01;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергенти за перење; препарати и
супстанции, сите за перење; препарати за
кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
ткаенини; средства за белење при перење
облека; средства за чистење дамки; сапуни
за осветлување на текстил; препарати за
перење облека и текстил на рака; штирак
(210) TM 2015/969

(220) 30/09/2015
(442) 30/06/2017

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергенти за перење; препарати и
супстанции, сите за перење; препарати за

(540)

кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
ткаенини; средства за белење при перење
облека; средства за чистење дамки; сапуни
за осветлување на текстил; препарати за
перење облека и текстил на рака; штирак
(210) TM 2015/968

(220) 30/09/2015
(442) 30/06/2017

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
Трговски марки
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(510, 511)
кл. 3

детергенти; препарати и супстанции,

(210) TM 2015/1006

(220) 09/10/2015

сите
за
перење;
препарати
за
кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на

(731) Toto Limited

ткаенини; средства за белење; средства за
чистење дамки; препарати за деодорирање и

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

освежување на облека и текстил; сапуни;
сапуни
за
осветлување
на
текстил;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

препарати за перење облека и текстил на

(540)

(442) 30/06/2017

рака; штиркање; чистење; полирање; триење
и
нагризување
кл. 28 игри, играчки плишани играчки, кукли,
предмети за играње
(210) TM 2015/984

(220) 05/10/2015

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,

(591) црна, бела, сива, црвена, жолта

Скопје, MK

(531) 26.04.18;27.05.17;29.01.14
(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

(540)

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2015/1014

(220) 09/10/2015

(442) 30/06/2017
(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,

ШУНКА
(591) бела, светло и темно црвена, кафеава,
жолта, зелена, светло и темно розева
(531) 08.05.02;25.01.19

TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, месни преработки, живина,
сувомесни производи, шунка, конзерва од
месо во парчиња
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(210) TM 2015/1015

(220) 09/10/2015

Exagyn

(442) 30/06/2017
(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI

(551) индивидуална

TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR

(210) TM 2015/1029

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 13/10/2015

(442) 30/06/2017
(731) The Coca-Cola Company, a corporation
organized under the laws od Delaware
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US

Munderm

(740) Друштво за застапување од областа на

(551) индивидуална
(510, 511)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/1016 (220) 09/10/2015

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

(442) 30/06/2017
(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI

ТОА Е ТОА ЧУВСТВО

TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,

(551) индивидуална
(510, 511)

TR

кл.
30
кафе,
чај
и
какао
кл. 32 безалкохолни пијалоци вклучувајќи

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

сокови, вода и освежителни пијалаци
(210) TM 2015/1030

Clinoper
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/10/2015

(442) 30/06/2017
(300) 201532085 15/04/2015 AZ
(731) Yunnan Tobacco International Co., Ltd
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN

кл. 5 фармацевтски производи

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(210) TM 2015/1017

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(220) 09/10/2015

(442) 30/06/2017
(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI

(540)

TICARET LIMITED SIRKETI
Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR

JADE
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 34
тутун,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

производи од тутун; замени за тутун, кои не
се користат во медицински или куративни

Трговски марки
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цели;

цигари;

цигарилоси;

пури;

рачни

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,

машинки за правење на цигари; туби за

сосови

цигари; филтери за цигари; хартија за
цигари; електронски цигари; течности за

алкохолни пијалоци (освен пиво)

електронски цигари; кибрити и артикли за
пушачи

(210) TM 2015/1168

(210) TM 2015/1039

(220) 15/10/2015

(како

мирудии);

мирудии,

мраз,

(220) 13/11/2015

(442) 30/06/2017
(731) Здружение за ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје

(442) 30/06/2017
(731) ДПТУ „ВИВАКС“ ДОО Скопје
Трета Македонска Бригада бр. 92, 1000,

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

Скопје, MK

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000,
Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

28, Скопје-Центар, MK
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

(591) темно сина, црна и бела
(531) 27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, црвена и зелена

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(531) 01.15.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; услуги при увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: ладен чај, минерална и
сода-вода, безалкохолни пијалаци; пијалаци
од овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци,
пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво,
месо,

роба,

живина

и

дивеч;

месни

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2016/133

(220) 08/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД
Скопје
ул. Дрезденска бр. 52, Скопје, MK
(540)

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе;
брашно и производи од жито, леб, производи
од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

180 | С т р а н а

Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

(591) сива, бордо, црвена, темно црвена,
светло црвена, бела
(531) 27.05.08;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
37

бунари

градежни
работи);

работи

ископување
копање
надзор

(надзор

на

градежни
руда);

градежни

бунари;
работи

42

геолошки
геолошки

бунари);

(ископување
на

кл.
геолошки

(копање

архитектура;
испитувања;
истражувања;
на
терен;

истражувања

градежни планови (изработка на градежни
планови);
градежно

советување;

заштита
на
инженерство;

животна

испитувања
испитувања

(геолошки

истражувања

(геолошки

истражувања
животната

на

истражувања
истражувања
калибрирање
проучување

полето
на

на

средина;
испитувања);
материјали;
истражувања);

за

зажтита на
средина;

терен
на

(геолошки
терен)

технички

(мерење);
проекти;

(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
компоти;

овошје кори од овошје (пире);

овошје-конзервирано;
овошје
овошни

варено;
желеа;

овошни
овошје-чипс

каши;
овошје;

овошни
овошје

од

конзервирано

овошје-мали

парчиња

овошје
замрзнато

салати;
алкохол;

во
храна

во

од

овошје;
конзерви;
овошје;

џемови;
мармалад
кл.
сок

32
од

безалкохолни
пијалоци;
јаболка,
безалкохолен;

безалкохолни

овошни

екстракти;

безалкохолни
сокови-овошни

овошни

пијалоци;
сокови

сирупи, овошни сирупи,
сирупи за пијалоци

безалкохолни;

урбанистичко планирање
(210) TM 2016/141

(210) TM 2016/143

советување
технички
проекти);

за

проекти

заштеда

на

енергија;

(проучување

технички

(220) 10/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје
бул. Илинден бр. 47-1/2, 1000, Скопје, MK

(220) 10/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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FRAMSYL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2016/151

(442) 30/06/2017

(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена
(531) 03.09.24;08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 30 кроасани
(210) TM 2016/144

(220) 15/02/2016

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
(220) 10/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

URGENTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2016/158

(220) 18/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, MK

(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена
(531) 08.01.08;25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална

(540)

SPAZMOL

(510, 511)
кл. 30 кроасани
(210) TM 2016/150

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(220) 15/02/2016

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(442) 30/06/2017
(731) 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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(210) TM 2016/159

(220) 18/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

TOPIRIN
(551) индивидуална
(510, 511)

OPDIVO

кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална

(210) TM 2016/170

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

(220) 19/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A

употреба

Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE

(210) TM 2016/198

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

(442) 30/06/2017
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

(540)

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

(220) 24/02/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

EXQUALT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини за чoвечка употреба
(210) TM 2016/172

(591) бела, црвена, зелена
(531) 27.05.03;27.05.10
(551) индивидуална

(220) 19/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохони пијалаци; води за пиење
[пијалаци], газирана вода; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

(540)

препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ROPUIDO

управување со работата; канцелариски
работи; услуги при увоз-извоз и продажба на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за третман на
хиперхолестеролемија и превенција
кардиоваскуларни нарушувања
(210) TM 2016/181

(220) 23/02/2016

(442) 30/06/2017
(731) Bristol-Myers Squibb Company, (а
Delaware Corporation)
345 Park Avenue, New York, New York
10154, US
Трговски марки

на

големо и мало со: пиво; минерална и содавода и други безалкохолни пијалаци; води за
пиење [пијалаци], газирана вода; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2016/201

(220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) NOVARTIS AG
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4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2016/205

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(731) NOVARTIS AG

(540)

4002 BASEL, CH

(220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

QUETIMAX
(551) индивидуална

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

DETINE

употреба

(551) индивидуална
(210) TM 2016/203

(220) 25/02/2016

(510, 511)

(442) 30/06/2017

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2016/222

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(731) NOVARTIS AG

(540)

4002 BASEL, CH

ZARIPAX
(551) индивидуална

(220) 01/03/2016
(442) 30/06/2017

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка

AEROBREATH

употреба
(210) TM 2016/204

(220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) NOVARTIS AG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2016/227

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги НЕПТУН

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DUALOXY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
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(220) 01/03/2016

ДООЕЛ експорт-импорт с.ЖеровјанеБоговиње
с.Жеровјане, Општина Боговиње, Тетово,
MK
(740) Адвокатско друштво Даути и
Симјаноски
ул. Струшка бр. 25/1, Тетово
Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

STARPARTS
(551) индивидуална
(591) плава и бела
(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.01

(510, 511)
кл. 12 структурни делови за автомобили

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/245

кл. 4

(731) Зонел Софтвер
ул. Васил Ѓоргов 34/1-3, 1000, Скопје, MK

(442) 30/06/2017

индустрски масла и масти, мазива,

соединенија за
навлажнување

(220) 08/03/2016

собирање прашина со
и
врзување,
горива

(540)

(вклучително и течните горива за мотори) и
материи
за
осветлување
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци; привремено сместување

(591) сина, зелена

(210) TM 2016/236

(531) 24.17.17;26.02.01;27.05.01
(551) индивидуална

(220) 03/03/2016

(442) 30/06/2017
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(510, 511)
кл. 9 апарати за вршење анализа на воздух;
апарати

за

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

апарати
апарати

за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RAPTEN
(551) индивидуална
(510, 511)

апарати
апарати
апарати
и
електрични
инструменти
компјутерски

(210) TM 2016/238

мерачи
мерни

(442) 30/06/2017

Трговски марки

управување;
на

мерење;
податоци;

прецизно
регулирање

мерење;
топлина;

машини
уреди

инструменти

компјутерски
мерач

(300) 302015 054913.4 02/10/2015 DE
(731) Daimler AG
Mercedesstrasse 137 , 70327, Stuttgart, DE

за
обработка

за
за

кл. 5 фармацевтски производи
(220) 04/03/2016

далечинско

за
за

сондирање;
мерење;

за
за

мерење;

мерење
програми,

температура;
снимени;

софтвер,
на

снимен;
густина;

на

капацитет;
инструменти;

софтвер

(комјутерски

уреди
кл. 35

за
мерење
компјутерски бази на податоци

(систематизација

на

софтвер),

снимен;

информации

во
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компјутерски

бази

на

податоци);

(531) 26.04.08;27.05.01

компјутерски бази на податоци (собирање

(551) индивидуална

информации
податоци);

на

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како и вештачко кафе; ориз,

статистички податоци (собирање статистички
податоци);

тапиока и саго; брашно и производи од жито;
леб; колачи и слаткарски
производи;

кл. 42 заштеда на енергија (советување за
заштеда
на
енергија);

сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

изработка

програми;

(како

прогарми;
мерење;

кл. 35 огалсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,

(изнајмување
прогарми);

услуги при трговија на големо и мало и увозизвоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе;

(изработка
на
програми);

ориз; тапиока и саго; брашно и производите
од жито; леб; колачи и слаткарски производи;

во

компјутерски

на

компјутерски

инсталирање
калибрирање

компјутерски

компјутерски
компјутерски

програми

компјутерски
компјутерски

бази

програми

компјутерски
компјутерски
компјутерски

програми

(инсталирање

мирудии),

сладолед,

шеќер,

мирудии,

мед,

меласа;

мраз

квасец,

програми);
(одржување

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
(како мируди), мирудии, мраз; спојување, за

компјутерски
програми);
компјутерски програми (осовременување на

доброто
на
другите,
на
производи
овозможувајќи им на корисниците полесно да

компјутерски
програми);
програми (осовремување на компјутерски

ги видат и купат тие стоки од продавници,
преку каталози, пошта или со помош на

програми);

електронски

програми

програмирање
советување за

компјутерски
заштеда на

системи;
енергија

медиуми,

(220) 13/04/2016
(442) 30/06/2017

веб-сајтови

кл. 39
транспортни услуги пакување и
складирање стока
(210) TM 2016/531

(210) TM 2016/402

преку

(220) 20/05/2016

(442) 30/06/2017
(731) Стојчевски Томислав

(731) КАМ ДОО

ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK

ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000,
Скопје, MK

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

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

(540)

(540)

(591) портокалова, бела, плава, жолта,
(591) бела, жолта, портокалова, црвена
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зелена, кафеава
(531) 05.07.02;05.07.11

Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

(551) индивидуална

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(510, 511)

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);
овошје
(чипс
од
овошје)

(540)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;
чоколадо; десертни барови врз база на
житарици и овошје, подготовки од житарици;
плочки од житарки; високопротеински плочки
од житарки; алва; желеа (овошни желеа);
овесни снегулки; пченкарни снегулки
(591) црвена, бела, плава, жолта, зелена,
(210) TM 2016/532

(220) 20/05/2016

(442) 30/06/2017
(731) Стојчевски Томислав
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK

кафеава
(531) 05.07.02;05.07.09
(551) индивидуална

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(510, 511)
кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

овошје
(чипс
од
овошје)
кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;
чоколадо; десертни барови врз база на
житарици и овошје, подготовки од житарици;
плочки од житарки; високопротеински плочки
од житарки; алва; желеа (овошни желеа);
овесни снегулки; пченкарни снегулки
(210) TM 2016/535

(591) црвена, бела, плава, жолта, зелена,
кафеава
(531) 05.07.02;05.07.08

(220) 18/05/2016

(442) 30/06/2017
(731) Лазарова Виолета
Ленинова бр. 14/2-12, Струмица, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);
овошје
(чипс
од
овошје)

(540)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;
чоколадо; десертни барови врз база на
житарици и овошје, подготовки од житарици;
плочки од житарки; високопротеински плочки
од житарки; алва; желеа (овошни желеа);

(531) 24.09.01
(551) индивидуална

овесни снегулки; пченкарни снегулки

(510, 511)
кл. 14

(210) TM 2016/533

кл. 35 услуги при продажба на накит од
сребро и злато

(220) 20/05/2016

(442) 30/06/2017
(731) Стојчевски Томислав
ул. Народни Херои бр. 21, Битола, MK

Трговски марки

накит
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од

злато

и
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(731) КАМ ДОО

големо со диететски супстанции (додатоци

ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000,

во исхраната)

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/853

(220) 02/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) Halil Irfan Bumin
Goztepe Mah. Bahariyeli Sk. no: 27 Ic Kapi
No:3, Kadikoiy, Istanbul, TR
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(531) 26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, кисела павлака
(210) TM 2016/844

(220) 30/08/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН ДОО увозизвоз Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 26
А, Скопје, MK
(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА,
АДВОКАТ
Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(531) 07.01.24;27.05.01;27.05.11
(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;
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;
инсталациски
услуги
кл. 42
научни и технолошки услуги и
исражување и планирањето поврзано со нив;
(591) црвена, бела, црна
(531) 19.07.12;27.05.17;27.05.22

индустриски анализи и истражувалки услуги

(551) индивидуална

(210) TM 2016/864

(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции (додатоци во

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство, трговија и

исхраната)
кл. 35 услуги при продажба на мало и

услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз
Велес
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ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, MK

кревети

(540)

кл.

28

и
игри

и

маси

играчки;

предмети

за

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
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
(591) црвена, сина, бела
(531) 26.04.10;26.05.08;26.05.17;27.07.24
(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. 4 соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; свеќи и фитили

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);
кл. 31

сенф; оцет, сосови
муридии;

(како
мраз

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 пијалаци; пијалаци од овошје и

за
осветлување
кл. 5
храна за бебиња; фластери
кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети
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;

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2016/865

(220) 12/09/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз
Велес
ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, MK
(540)

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
клишиња

класи);

печатарски

букви;

кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
Трговски марки
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(510, 511)

мирудии);

кл. 3 средства за белење и други материи за

кл. 31

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);

есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски

кл. 4 соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; свеќи и фитили

слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

за

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

осветлување
кл. 5
храна

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

за

бебиња;

фластери

муридии;

мраз

земјоделски, градинарски и шумски

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети

(210) TM 2016/868

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;

(442) 30/06/2017
(731) Dow AgroSciences LLC

печатени работи; книговезнички материјал;

(Delaware limited liability company)

фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

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

канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука и

(540)

настава

(освен

апарати);

пластични

(220) 13/09/2016

ELEVOR

материјали за пакување (што не се вклучени
во другите класи); печатарски букви;

(551) индивидуална

клишиња
кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење

(510, 511)
кл. 5 хербициди за употреба во земјоделство

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

(210) TM 2016/870

кревети

и

(220) 13/09/2016
(442) 30/06/2017

маси

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK

другите
класи;
украси
за
елки
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

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

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(540)

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
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ветерината, храна за бебиња, диететски

(591) розева,сина

суплементи

(531) 27.05.04;27.05.11

за

луѓето

и

животните;

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,

(551) индивидуална
(510, 511)

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

кл. 3 парфимерија, козметички производи,
лосиони за коса, пасти за заби, сапун

хербициди

кл. 11
кл. 20

апарати за осветлување, греење
мебел, огледала, рамки за слики

кл. 24

текстил и текстилни производи

(210) TM 2016/890

(220) 19/09/2016

(442) 30/06/2017
(731) Orexigen Therapeutics, Inc., a Delaware

кл. 25 облека, обувки и капи, маици, маици
со
кратки
ракави

corporation
3344 N. Torrey Pines Court, Suite 200 La

кл. 37
поправки

Jolla, CA 92037, US

кл. 43 хотели, мотели, ресторани, кафулиња,
услуги за обезбедување храна и пијалоци

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

градежни работи, конструкции,
и
инсталациски
работи

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(210) TM 2016/897

(540)

(220) 20/09/2016

(442) 30/06/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation

MYSIMBA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за употреба

300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

при третман за дебелина, вклучително и
губење
тежина

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

кл. 16 печатени материјали, имено брошури,
билтени и слично за регулирање на тежината

(540)

и

третман

за

дебелина

COLGATE NATURAL
EXTRACTS

кл. 44
провидирање на медицински
информации за регулирање на тежината и
третман за дебелина
(210) TM 2016/894

(220) 20/09/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија и услуги НУРОЛ
ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје
ул.СКУПИ Бр.10,КАРПОШ, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна празнина
(210) TM 2016/908

(220) 23/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) СУНА ТУРАН
ул. 16-ти Ноември бр. 336, 1230, Гостивар,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(591) сина, бела

(210) TM 2016/941

(531) 01.15.15;27.05.17
(551) индивидуална

(442) 30/06/2017

(510, 511)
кл. 3 шамичиња натопени со козметички
лосиони,

абразивна

(220) 03/10/2016

ткаенина,

абразивни

средства, производи за чистење, ткаенини
импрегнирани со детергент за чистење,

(731) Андреев Иван
ул.Франклин Рузвелт бр. 63А2/10, Скопје,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

козметички
производи,
парфимерија
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: шамивчиња натопени со козметички
лосиони, абразивна ткаенина, абразивни
средства, производи за чистење, ткаенини

(591) бела, црна, црвена, зелена
(531) 27.05.04;27.05.09;27.05.11

импрегнирани со деергенти за чистење,
козметички
производи,
парфимерија,

(551) индивидуална
(510, 511)

градежни
кл. 37

кл. 30
сладолед; прашок за сладолед;
замрзнат јогурт; средства за спојување

материјали
и
изградба, опрема за

зачини
градење

(изнајмување
опрема
за
градење),
хидроизолирање [градби], надзор (надзор на
градежни работи), поставување водоводни

смесиза

сладолед;

кл. 35 рекламирање

(монтирање врати и прозорци), ѕидарски
услуги, монтирање и поправање лифтови,

(210) TM 2016/1000

заштитување

чоколадо;

чоколаден мус; јаткасто овошје со чоколаден
прелив;
ванила

инсталации, малтерисување, поставување
асфалтна површина, врати и прозорци

изолирање
градби,
градење
фабрики,
ставање покривки на објекти, антикорозивно

вафли;

(220) 19/10/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 23, ТЦ
Рамстор/локал 34, Скопје, MK

(210) TM 2016/919

(220) 26/09/2016

(442) 30/06/2017
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o.

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,
Zagreb, HR

DEJA VU

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 41
водење

планирање забави; организирање и
концерти

ATREMIA
192 | С т р а н а

Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

кл.

43

ресторани;

ресторани

со

самопослужување; кафетерии
(210) TM 2016/1011

(220) 21/10/2016

(442) 30/06/2017
(731) NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

NEOGLUCOSAMINE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна
(531) 01.15.23;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата;

кл. 3 производи за чистење на лицето,
лосиони, навлажнувачи, креми, гелови,
серуми, тонери, производи за миење за
ексфолијација, лосиони за ексфолијација,

забава;

спортски

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

лице, производи за луштење на лицето,
серуми и креми против-стареење; производи

(210) TM 2016/1028

маски за очи; козметика, имено, основи и
маски
(210) TM 2016/1025

(220) 26/10/2016

(442) 30/06/2017
(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија

културни

активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и

тријачи, производи за сончање, маски за

за
чистење
на
телото,
лосиони,
навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи,

и

развој

на

(220) 27/10/2016

(442) 30/06/2017
(731) ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.
Factory No. 207, owned by Dubai Industrial
City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,
AE
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1,
1000, Скопје, MK
(540)
(531) 28.01.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
сите видови на кафе, ладно кафе, ледено
кафе
(210) TM 2016/1029
Трговски марки
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(442) 30/06/2017
(731) ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.

чадори, сонцебрани и стапови за одење;

Factory No. 207, owned by Dubai Industrial
City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,

кл. 21 средства за чистење, градинарски
ракавици, ракавици за полирање, ракавици

AE
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

за
употреба
во
домаќинствата
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

камшици,

узди

и

сарачки

производи

кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2016/1097

(220) 15/11/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство, трговија и
(531) 28.01.00
(551) индивидуална

услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
с. Негорци - Башут, MK

(510, 511)

(740) Димитар Атанасов

кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
сите видови на кафе, ладно кафе, ледено

ул. 16-та Македонска Бригада бр. 4
(540)

кафе
кл. 43

услуги за обезбедување храна и

пијалаци; киосци за продажба на готово кафе
(210) TM 2016/1078

(220) 10/11/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија и услуги
СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје
Булевар Србија 13 А, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, светло и темно зелена и
виолетова
(531) 05.09.15;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 ајвар

(591) портокалова, сина
(531) 26.01.16;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила, заштитни очила, очила (врвки за
очила), очила (кутии за очила), очила
(синџирчиња за очила), очила (оптика), очила

(210) TM 2016/1127

(220) 28/11/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за услуги и трговија
ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје
ул. Мариовска бр. 1, 1000, Скопје, MK

за сонце, очила за спорт, рамки за очила

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се

(540)

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери;
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вода за пиење (филтри за вода за пиење);
воздух (апарати за јонизирање на воздухот);
опрема
санитарни

за
апарати

седишта
за
стерилизатор

возила

(531) 11.03.02;26.02.05;26.03.23

кл.
ѕидни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 услуги во дејности на забава, спортски
и
културни
активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, кафе барови, ресторани
(210) TM 2016/1143

(220) 01/12/2016

(442) 30/06/2017
(731) ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ
ул. Визбегово бр. 39 Б, 1000, Скопје, MK
(540)

и

клозетски
на

стерилизатор
кл.
12

(591) црна, зелена, бела

бањи;
инсталации;

на

шољи;
вода;
возду;
велосипеди;

(електрични

возила)

рачни

часовници;
часовници;

14

контролни
кл.
15

часовници
инструменти;

музички

музички
кл.
18

мали

кутии;
торби;

патни

ранци;
ранци што
спортски

се

торби
торби
кл. 20
маси;

носат

на

за
за

едно

кампери;
патување;

излложбени

витрини(мебел);

работни
(531) 27.05.24

мебел;
мебел

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.
28
играчки;

кл.
кл.

игри;
машини

7
9

хидраулични машини и мотори
акустични (звучни)
аларми;

маси;
од
апарати

за

метал
за

вежбање;

физички

вежби;

скутери

аларми;
аларми
електрични

против
апарати за

кражба;
надгледување,

заштитни
знаци;

маскки;

светлечки
инструменти

или
за

механички;
мерење;

рамо;
торби;

(играчки);

фитнес апарати (растегнувачи);
(210) TM 2016/1188

(220) 14/12/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија и услуги ЛСА
РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје

кл. 11

апарати за филтрирање вода;

ул. 1737 бр. 32/1лок. 11, Центар, Скопје, MK

апарати
апарати

за
за

(540)

јонизирање
сушење

на
на

воздухот;
воздухот;

апарати и машини за за прочистување на
воздух;
апарати и машини за прочистување на вода;
апарати и уреди за омекнување на вода;
Трговски марки
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кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина
(210) TM 2017/1

(220) 03/01/2017
(442) 30/06/2017

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, MK
(531) 07.01.24;26.03.23

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

кл. 36 агенции за недвижности
(210) TM 2016/1209

(220) 14/12/2016

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ
експорт-импорт Беловиште Гостивар
ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,
Гостивар, MK
(540)

RINGER LACTATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(531) 26.02.01;26.11.06;26.11.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството
шумарството,

(210) TM 2016/1256

(220) 27/12/2016

(442) 30/06/2017
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

сурови

вештачки

за
и

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. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

(591) црвена, бела, темно сина, сина, зелена
(531) 01.15.19;26.01.13;26.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
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ветерината, храна за бебиња, диететски

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;

суплементи

петлици, закачки и окца, топуски и игли,

за

луѓето

и

животните;

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,

вештачко цвеќе

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(210) TM 2017/13

хербициди
кл. 44 медицински услуги; фармацевтски

(300) 015725633 05/08/2016 EM
(731) SIG Technology AG

услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am

нега на убавината на луѓето или животните;
услуги од областа на земјоделството,

Rheinfall, CH

градинарството и шумарството

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2017/5

(220) 04/01/2017
(442) 30/06/2017

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 03/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија ЛАЛИДЈА

combiGo

ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Кљусев бр. 5, Центар, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје, MK

кл. 20 елементи за затворање и отворање на
пакување за храна и пијалоци; елементи за

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

затворање и отварање на кутии и пакувања

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

од хартија, тврда хартија или картон, сите
горенаведени стоки вклучени во класа 20
(210) TM 2017/14

(442) 30/06/2017
(731) Amazon Europe Core S.à r.l.

(591) темно сина и бела
(531) 09.01.23;26.04.04;27.05.24

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

парфимерија, есенцијални масла,

козметички
кл.
8

прибор

производи
за
јадење

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
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. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси
кл.

25

облека,

Трговски марки

обувки

(220) 05/01/2017

и

капи

(540)

FIRE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, фотографски, кинематографски
и оптички апарати и инструменти, апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), како и
наставни апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување,
трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
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на електрична енергија; апарати за снимање,

компјутерски

софтвер

пренос или репродукција на звук или слика;

(пишување),

симнување,

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; компакт дискови, ДВД-а (DVD

споделување, примање, уредување, вадење,
кодирање,
декодирање,
прикажување,

дискови) и други медиуми за дигитално
снимање; опрема за обработка на податоци,

манипулирање, и трансфер на содржина,
текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-

компјутери; компјутерски софтвер; преносни
и рачни електронски уреди за пренесување,

визуелни дела, книжевни дела, податоци,
датотеки, документи и електронски дела,

складирање,

графика,

манипулација,

снимање

и

слики,

и

за

авторизација
пренесување,

електронски

изданија

преглед на текст, слики, аудио, видео и
податоци, вклучувајќи и преку глобалните

(публикации) преку преносни електронски
уреди и компјутери; претходно снимена

компјутерски мрежи, безжични мрежи
електронските комуникациски мрежи

и
и

аудио
и
аудио-визуелна
содржина,
информации, и коментари со можност за

електронски и механички делови и опрема за
истите; компјутери; таблет компјутери,

симнување (превземање); електронски книги,
магазини, периодични изданија, билтени,

електронски читачи на книга, аудио и видео

весници,

плеери, компјутерски периферни уреди;
компјутерски додатоци како и додатоци за

(публикации) со можност за симнување
(превземање); софтвер за управување на

преносни и рачни електронски уреди, имено,
монитори, дисплеи, тастатури, глувци, жици,

бази на податоци; софтвер за препознавање
на
знаци
(карактери);
софтвер
за

кабли, модеми, принтери, диск драјвови,
адаптери, адаптер картички, кабловски

препознавање
на
глас;
софтвер
за
електронска пошта и размена на пораки;

конектори,

компјутерски

приклучни

(plug-in)

конектори,

списанија,

и

софтвер

други

за

изданија

пристапување,

приклучоци (конектори) на електрична
енергија,
приклучни
(докинг)
станици,

разгледување
(прелистување)
и
пребарување на онлајн бази на податоци;

вклучувајќи ги и електронските приклучни
(докинг) станици, слушалки за на глава и

електронски огласни табли; софтвер за
синхронизација на податоци; софтвер за

слушалки за во уши и драјвови; станици за
полнење, полначи за батерии; батериски

развој на апликации; програми за апарати со
видео игри за широка потрошувачка;

пакувања (акумулаторни пакети); мемориски

електронски кола, магнетни дискови, оптички

картички и читачи на мемориски картички;
звучници, микрофони, и слушалки со

дискови, оптички магнетни дискови, магнетни
ленти,
ROM
картички,
ROM
касети

микрофон; футроли, навлаки, и држачи за
преносни и рачни електронски уреди и

(кертриџи), CD-ROM и DVD-ROM програми за
чување (складирање) за апарати со видео

компјутери; уреди за прикажување на
електронски објавените материјали, во вид

игри за широка потрошувачка; електронски
кола, магнетни дискови, оптички дискови,

на

магазини,

оптички магнетни дискови, магнетни ленти,

мултимедијални презентации, телевизиски
програми и филмови; слушалки за на глава и

ROM картички, ROM касети (кертриџи), CDROM и DVD-ROM компјутерски програми со

слушалки за во
уши; програми за
синхронизација на податоци, програми како

можност
за
симнување
(превземање);
програми за игри за компјутер; компјутерски

алактка за развој на апликации за лични
(персонални) компјутери и рачни компјутери;

програми; електронски кола, магнетни
дискови, оптички дискови, оптички магнетни

книги,

списанија,

198 | С т р а н а

весници,

Трговски марки

30 Јуни 2017

Гласник Бр. 3/2017

дискови, магнетни ленти, ROM картички,

филмови; осветлени слајд филмови; држачи

ROM касети (кертриџи), CD-ROM-ови и DVD-

за слајд филмови; датотеки со слики со

ROM-ови и програми за чување (складирање)
за медиуми за чување (складирање) за

можност
за
симнување
(превземање);
снимени видео дискови и видео ленти;

компјутери; преносни компјутери; монитори
за компјутери; далечински управувачи за

електронски изданија (публикации); камери;
фотографски
машини
и
апарати;

компјутери;
преносни
терминали
за
прикажување на електронски изданија

кинематографски машини и апарати; оптички
машини и апарати; батерии и ќелии; батерии

(публикации); глувче [опрема за обработка на

на полнење; АС адаптери за апарати со

податоци]; принтери за употреба со
компјутери; компјутерски периферни уреди;

видео игри за широка потрошувачка;
слушалки за во уши за апарати со видео игри

монитори [компјутерски хардвер]; скенери
[опрема за обработка на податоци];

за широка потрошувачка; микрофони за
апарати со видео игри за широка

електронски пенкала [единици за визуелен
приказ/дисплеј]; електронски агенди; флеш

потрошувачка; монитори за апарати со видео
игри за широка потрошувачка; мемориски

мемориски

модули;

картички за апарати со видео игри за широка

оптички дискови [празни], магнетни дискови
[празни], компакт дискови [празни], и

картички;

мемориски

потрошувачка; монитори за машини со
аркадни видео игри; заштитни филмови за

магнетни
плеери,

ДВД (DVD)
далечински

екрани со течен кристал за рачни апарати за
игри со екрани со течен кристал; апарати за

управувачи за DVD рекордери и плеери;
далечински управувачи за рекордери и

архивирање и визуелизација на слика и звук,
апарати
за
снимање,
пренос
или

плеери

далечински

репродукција на звук или слика; фитинзи

управувачи за уредите за снимање;
дигитални аудио плеери; аудио рекордери;

(делови/опрема)
и
софтвер
за
горенаведените апрати; снимки (записи) со

дигитални видео плеери; преносни апарати
за снимање и репродукција на музика;

податоци
вклучувајќи
аудио,
видео,
неподвижни слики (фотографии) и подвижни

преносни
апарати
за
снимање
и
репродукција на видео; други апарати за

слики и текст; компјутерски софтвер,
вклучувајќи софтвер за употреба при

снимање и репродукција на видео; монитори

симнување

за телевизиски приемник; телевизиски
приемници [ТВ сетови/уреди] и телевизиски

(складирање), умножување (репродукција) и
организирање на аудио, видео, неподвижни

предаватели; далечински управувачи за
телевизиски приемници [ТВ сетови/уреди];

слики (фотографии) и подвижни слики и
податоци; електронски изданија (публикации)

далечински
управувачи
за
радио
сетови/уреди; телекомуникациски машини и

со можност за симнување (превземање);
програми и опрема за компјутерски,

апарати;

електронски

картички [празни];
DVD
рекордери;

на

видео

снимени

дискови;

компакт

дискови;

(превземање),

и

видео

игри;

чување

електронски

фонографски
записи;
метрономи;
електронски кола и CD-ROM-ови снимени со

инструкциски
и
наставни
апарати
и
инструменти; предаватели и приемници за

програми за
автоматска
изведба
за
електронски музички инструменти; музички

телевизиски и радио сигнали; телевизори
(ТВ); телевизиски пребарувачи (тјунери);

датотеки
со
можност
за
симнување
(превземање); осветлени кинематографски

управувачи за игри; сет-топ боксови
(приемници); телевизиски приемници и
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предаватели;
електронски

електронски
управувачи

за

управувачи;

прирачници

пренос

(дистрибуирани)

на

кои
со

се

распоредени

истите;

компјутерски

сензорен
(сетилен)
фидбек
(повратна
информација), имено, звуци и вибрации кои

софтвер за употреба при генерирање,
прикажување и манипулирање со визуелни

се видливи за корисникот; единици за
далечинска контрола на интерактивни видео

медиуми, графички слики, фотографии,
илустрации, дигитална анимација, видео

игри кои се чувствителни на движење;
единици за далечинска контрола на

клипови, филмски материјал (снимки) и
аудио податоци; компјутерски софтверски

интерактивни видео игри; преносни и рачни

програми

електронски уреди за видео игри; видео игри;
компјутерски хардвер, софтвер и периферни

компјутерски софтвер за форматирање и
конвертирање на содржина, текст, визуелни

уреди за персонализирана, интерактивна
телевизиска (ТВ) програма и за употреба при

дела, аудио дела, аудио-визуелни дела,
книжевни
дела,
податоци,
датотеки,

генерирање, прикажување и манипулирање
со визуелни медиуми, графички слики, текст,

документи и електронски дела во формат кој
е компатибилен со преносните електронски

фотографии,

развој

на

апликации;

дигитална

уреди и компјутери; компјутерски софтвер кој

анимација,
видео
клипови,
филмски
материјал (снимки) и аудио податоци, како и

овозможува содржината, текстот, визуелните
дела, аудио делата, аудио-визуелните дела,

за
социјално вмрежување; безжични
управувачи за следење и контрола на

книжевните дела, податоците, датотеките,
документите и електронските дела да се

функционирањето на други електронски
уреди; далечински управувачи; џојстици

симнуваат (превземаат) на и да се дојде до
пристап на истите на компјутер или друг

(командни палки); компјутерски екрани на

преносен

допир; машини со видео игри за широка
потрошувачка опремени со функција на

потрошувачка, софтвер и машини за
компјутерски и електронски игри адаптирани

камера прилагодена за употреба со
надворешен диспреј екран или монитор;

за употреба со надворешен дисплеј екран
или монитор; софтвер со можност да се

машини со видео
игри за широка
потрошувачка прилагодени за употреба со

симне (превземе) во вид на мобилна
апликација за компјутери и други преносни

надворешен диспреј екран или монитор;

електронски уреди за широка потрошувачка;

аудио дела, вузелни дела, аудио-визуелни
дела и електронски изданија (публикации) со

далечински управувачи за преносни и рачни
електронски уреди и компјутери; софтвер за

можност
за
симнување
компјутерски софтвер за

(превземање);
употреба на

употреба во врска со електронски изданија
(публикации); софтверска алатка во вид на

електронски уреди, имено сет за развој на
компјутерски софтвер кој се состои од алатки

водич за истражување како публикација или
книга; компјутерски софтвер за пребарување,

за

лоцирање,

развој

илустрации,

за

на

компјутерски

софтвер

за

електронски

уред

составување

за

широка

(собирање),

развојот на испорака на содржина и услуга
преку
глобални
компјутерски
мрежи,

индексирање,
корелација,
навигација,
добивање,
симнување
(превземање),

безжични
мрежи,
и
електронски
комуникациски мрежи; компјутерски софтвер

примање, кодирање, декодирање, играње,
чување (складирање) и организирање на

за
персонализирано,
телевизиско програмирање

текст, податоци, слики, графика, аудио и
видео на глобална компјутерска мрежа;
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софтвер за интернет пребарувач; мобилни

компјутери

и

глобални

компјутери, и мобилни комуникациски уреди;

комуникациски

мрежи;

софтвер за компјутери и мобилни уреди за
подобрување
на
способностите
за

родителски надзор
односно
контрола;
конвертори (преобразувачи) на телевизиски

прикачување
(uplading)
и
симнување
(downloading) на компјутерите, мобилните

стандарди;
програма;

компјутери, како и мобилните комуникациски
уреди; компјутерски софтвер кој овозможува

интерактивна
интерактивни

содржината, текстот, визуелните дела, аудио

телевизори поврзани со интернет; сет-топ

делата, аудио-визуелните дела, книжевните
дела, податоците, датотеките, документите и

боксови (ТВ приемници) за интерактивна
телевизија со интернет врска; компјутерски

електронските дела да се симнуваат
(превземаат) на и да се дојде до пристап на

програми за интерактивни телевизори и за
интерактивни игри, квизови и сложувалки и

истите на компјутер или друг преносен
електронски уред за широка потрошувачка,

делови и фитинзи
горенаведени

софтвер за компјутерски и електронски игри,

кл. 38 телекомуникации; електронски пренос

софтвер за издавање; аудио дела, визуелни
дела, аудио-визуелни дела и електронски

на глас, податоци и слики преку глобална
комуникациска мрежа; комуникациски услуги

изданија (публикации) со можност за
симнување (превземање) кои содржат книги,

за
пренесување,
сокривање
(caching),
пристапување,
примање,
симнување

магазини, весници, периодични изданија,
билтени, водичи, квизови, тестови, списанија

(превземање), проследување (streaming),
емитување, споделување, прикажување,

и прирачници на различни теми вклучувајќи

форматирање, отсликување и пренос на

оние кои се од интерес за децата; софтвер
што може да се симне (превземе) во вид на

текст, слики, аудио, видео и податоци преку
телекомуникациски
мрежи,
безжични

мобилна апликација во областа на детското
образование и развојот за развивање на

комуникациски мрежи, како и преку интернет;
обезбедување
на
интернет
форум;

когнитивните вештини, вештините поврзани
со
броењето,
вештини
поврзани
со

обезбедување пристап до помошни уреди
или електронски уреди во вид на давање

одличните

способности,

услуги на телекомуникациска поврзаност за

имагинативна игра, јазик и креативно
изразување; видео игри со можност за

пренос на слики, пораки, аудио, визуелни,
аудио-визуелни и мултимедијални дела

симнување
(превземање),
програми
и
апликации за интерактивни игри за компјутер

помеѓу електронските читачи, рачните и
мобилните дигитални електронски уреди,

и друг преносен електронски уред за широка
потрошувачка; компјутерски софтвер за

преносните електронски уреди, преносните
дигитални уреди, таблети, или компјутери;

пренесување,

примање,

проследување (streaming) на аудио, визуелни

симнување (превземање), проследување
(стриминг), прикажување и трансфер на

и аудио-визуелни материјали преку интернет
или друг компјутер или комуникациска

содржина, текст, визуелни дела, аудио дела,
аудио-визуелни
дела,
книжевни
дела,

мрежа; обезбедување на онлајн виртуелни
простории за разговор (chat rooms), интернет

податоци, датотеки, документи и електронски
дела преку преносни електронски уреди и

форуми и онлајн заедници за пренос на
фотографии, видеа, текст, податоци, слики и

моторни

споделување,
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други електронски дела; пренос на објавени

што им дава на компјутерските корисници

дигитални медиумски датотеки (подкасти /

можност да пренесат, да сокријат (cache), да

podcasts); пренос на емисии (видеа или
настани преку интернет / webcasts);

примат, да симнат (превземат), да проследат
(stream), да емитуваат, да прикажат, да

обезбедување на онлајн мрежа која им
овозможува на корисниците да дојдат до

форматираат, да направат трансфер и да
споделат
фотографии,
видеа,
текст,

пристап и да споделуваат содржина, текст,
визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни

податоци, слики и други електронски дела;
обезбедување на онлајн портали за забава

дела, книжевни дела, податоци, датотеки,

во областа на филмовите, телевизијата,

документи
и
електронски
дела;
обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои

аудио-визуелните дела, музиката, аудио
делата, книгите, театарот, книжевните дела,

им овозможуваат на корисниците да
споделуваат содржина, фотографии, видеа,

спортските
активности,

текст, податоци, слики и други електронски
дела поврзани со забавата, вклучувајќи

турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите,
изложбите, спортските инструкции (настава),

филмови, телевизија, аудио-визуелни дела,

клубовите,

музика, аудио дела, книги, театар, книжевни
дела,
спортски
настани,
рекреативни

натпреварите, визуелните дела, игрите,
играњето, фестивалите, музеите, парковите,

активности, слободни активности, турнири,
уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски

културните
издаваштвото,

инструкции (настава),
комедија,
натпревари,

настани,
модните
ревии,
како
и
мултимедијалните презентации; емитување;

клубови,
радио,
визуелни
дела;

настани,
слободните

рекреативните
активности,

радиото,

комедијата,

настани,
анимацијата,

обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои

комуникации

им овозможуваат
споделуваат

на корисниците да
игри,
играње

емитување,
прием
и
друго
ширење
(дисеминација / распространување) на аудио,

(коцкање/натпреварување),
фестивали,
музеи, паркови, културни настани, концерти,

видео, неподвижни слики (фотографии) и
подвижни слики, текст и податоци без оглед

издаваштво, анимација, тековни настани,
мода,
мултимедијални
презентации,

дали е во реално или одложено време;
услуги на електронска пошта; услуги на

историја,

(слободни)

интерактивно емитување; изнајмување на

уметности, математика, бизнис, наука,
технологија, хобија, култура, спортови,

простории
за
радио
и
телевизиско
емитување; обезбедување на пристап до и

уметности, психологија, и филозофија;
обезбедување на пристап до веб-сајт кој им

лизинг (закуп) на време за пристап до
компјутерска
база
на
податоци;

дава на компјутерските корисници можност
да пренесат, да сокријат (cache), да примат,

обезбедување
на
информациски
и
советодавни услуги поврзани со било која од

да

горенаведените

јазик,

симнат

либерални

(превземат),

да

проследат

и

концертите,
тековните

телекомуникации;

услуги;

пренос,

комуникациски

(stream), да емитуваат, да прикажат, да
форматираат, да направат трансфер и да

услуги, имено, пренесување, примање,
симнување (превземање), проследување

споделат содржина, текст, визуелни дела,
аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни

(streaming), емитување, текст, слики, аудио,
видео и податоци преку телекомуникациски

дела, податоци, датотеки, документи и
електронски дела; обезбедување на веб-сајт

мрежи, безжични комуникациски мрежи, како
и преку интернет;
онлајн виртуелни
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простории за разговор (chat rooms) и онлајн

кл. 41

заедници

помеѓу

обезбедување на обука; забава; спортски и

компјутерските корисници во врска со теми
од општ интерес; обезбедување на пристап

културни активности; издавање на книги,
магазини, периодични списанија, книжевни

до онлајн именици, бази на податоци, вебсајтови и блогови за тековни настани, како и

дела, визуелни дела, аудио дела и аудиовизуелни дела; oбезбедување на претходно

онлајн помошни (референтни) материјали;
обезбедување на пристап до електронски

снимени аудио, визуелни и аудио-визуелни
дела без можност да се симнат (превземат)

уреди во вид на обезбедување на услуги на

преку

телекомуникациска поврзаност за трансфер
на слики, пораки, аудио, визуелни, аудио-

различни
теми
од
општ
интерес;
обезбедување на онлајн компјутерски игри и

визуелни и мултимедијални дела помеѓу
електронските читачи, рачните и мобилните

онлајн интерактивни приказни; обезбедување
на електронски билтени и блогови без

дигитални електронски уреди, мобилните
уреди, паметните (smart) уреди, преносните

можност да се симнат (превземат) кои
содржат забава, филмови, телевизија, аудио-

електронски уреди, преносните дигитални

визуелни дела, музика, аудио дела, книги,

уреди,
таблетите
или
компјутерите;
проследување на аудио, визуелни и аудио-

театар, книжевни дела, спортски настани,
рекреативни
активности,
слободни

визуелни материјали преку интернет или
друга компјутерска или комуникациска

активности,
турнири,
уметност,
танц,
мјузикли, изложби, спортски инструкции

мрежа;
комуникациски
услуги
за
пренесување,
сокривање
(caching),

(настава),
клубови,
радио,
комедија,
натпревари, визуелни дела, игри, играње,

пристапување,

фестивали,

за

пренос

на

примање,

пораки

симнување

образование (образовни услуги);

жични

или

музеи,

безжични

паркови,

мрежи

на

културни

(превземање) проследување (streaming),
емитување, споделување, прикажување,

настани, концерти, издаваштво, анимација,
тековни настани, модни ревии, како и

форматирање, отсликување и пренос на
текст, слики, аудио, видео и податоци преку

мултимедијални презентации; објавување на
извадоци од книги, периодични списанија и

телекомуникациски
мрежи,
безжични
комуникациски мрежи, како и преку интернет;

литературни дела, како и обезбедување на
виртуелни средини во кои корисниците

обезбедување на интернет форум, онлајн

можат да комуницираат (или да имаат

виртуелни простории за разговор (chat
rooms) и онлајн заедници за пренос на

интеракција) за рекреативни, слободни или
забавни
цели;
обезбедување
на

пораки помеѓу компјутерските корисници;
обезбедување на пристап до помошни уреди

информации, вести, статии (написи) и
коментари
во
областа
на
забавата,

или електронски
уреди во вид на
обезбедување услуги на телекомуникациска

вклучувајќи филмови, телевизија, аудиовизуелни дела, музика, аудио дела, книги,

поврзаност за трансфер на слики, пораки,

театар, книжевни дела, спортски настани,

аудио,
визуелни,
аудио-визуелни
и
мултимедијални дела помеѓу електронските

рекреативни
активности,

читачи, мобилните уреди, паметните (smart)
уреди, преносните електронски уреди,

мјузикли, изложби, спортски инструкции
(настава); обезбедување на информации,

преносните дигитални уреди, таблетите, или
компјутерите

вести, статии (написи) и коментари во
областа на забавата, вклучувајќи клубови,
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радио, комедија, натпревари, визуелни дела,

областа на музеите, парковите, културните

игри, играње, фестивали, музеи, паркови,

настани,

културни настани, концерти, издаваштво,
анимација, тековни настани, модни ревии и

анимацијата, тековните настани, модата и
мултимедијалните презентации до кои може

мултимедијални презентации; обезбедување
на информации, вести, статии (написи) и

да се пристапи преку интернет или други
компјутерски или комуникациски мрежи;

коментари во областа на образованието и
образовните
установи
(институции);

обезбедување на претходно снимени аудио,
аудио-визуелни и мултимедијални дела кои

образовни услуги во вид на настава во

содржат забава, филмови, телевизија, аудио-

училница како и онлајн учење од далечина
на теми од тековни настани, образование,

визуелни дела, музика, аудио дела, книги,
театар, книжевни дела, спортски настани,

историја,
јазик,
либерални
(слободни)
уметности, математика, бизнис, наука,

рекреативни
активности,

хобија, технологија, култура, спортови,
уметности, психологија и филозофија;

мјузикли, изложби, спортски инструкции
(настава),
клубови,
радио,
комедија,

интерактивни образовни услуги во вид на

натпревари, визуелни дела, игри, играње

настава
базирана
на
компјутер
или
потпомогната од компјутер на теми од

преку интернет или други компјутерски или
комуникациски мрежи; обезбедување на

тековни настани,
јазик, либерални

образование, историја,
(слободни) уметности,

претходно снимени аудио, аудио-визуелни и
мултимедијални
дела
кои
содржат

книжевност, математика, бизнис, наука,
хобија, технологија, култура, спортови,

фестивали,
музеи,
паркови,
културни
настани, концерти, издаваштво, анимација,

уметности,

тековни

психологија

и

филозофија;

концертите,

издаваштвото,

активности,
слободни
турнири,
уметност,
танц,

настани,

модни

ревии

и

образовни и забавни услуги во вид на
објавени дигитални медиумски датотеки

мултимедијални презентации преку интернет
или други компјутерски или комуникациски

(подкасти / podcasts) и континуирани
програми кои содржат вести и коментари во

мрежи;
услуги
на
електронски
игри
обезбедени преку интернет или глобална

областа на филмовите, телевизиските
програми, аудио-визуелните дела, музиката,

компјутерска мрежа; обезбедување на
забава, образование, рекреација, инструкции

аудио делата, книгите, театарот, книжевните

(настава), школарина и обука; производство,

дела, спортските настани, рекреативните
активности,
слободните
активности,

презентација и дистрибуција на аудио, видео
подвижни слики (фотографии) и неподвижни

турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите,
изложбите, спортските инструцкии (настава),

слики и податоци; услуги на издаваштво
(вклучувајќи
услуги
на
електронско

клубовите,
натпреварите,

комедијата,
дела, игрите,

издаваштво); обезбедување на форуми за
дискусија; електронски изданија (публикации)

играњето, фестивалите до кои може да се

без можност да се симнат (превземат);

пристапи
преку
компјутерски или

интернет
или
други
комуникациски мрежи;

организација, производство и презентација
на претстави, натпревари, игри, концерти,

образовни и забавни услуги во вид на
објавени дигитални медиумски датотеки

изложби и настани; обезбедување на
информациски
и
советодавни
услуги

(подкасти / podcasts) како и континуирани
програми кои содржат вести и коментари во

поврзани со било која од горенаведените
услуги; образовни и забавни услуги, имено,
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обезбедување на претходно снимени аудио,

електронски

дела

аудио-визуелни и мултимедијални дела на

обезбедување

на

различни
интернет

обезбедување на пребарувачки платформи
за да им се овозможи на корисниците да

теми од општ интерес преку
или други компјутерски или

на

трети

пребарувачки

лица;
машини;

комуникациски мрежи; образовни и забавни
услуги, имено, обезбедување на онлајн

бараат и
податоци,

портали и веб-сајт со образовна и забавна
содржина, имено, филмови, телевизиски

интерактивни
овозможуваат

емисии, аудио-визуелни дела, музика, аудио

објавуваат

дела, книги, театарски дела, книжевни дела,
спортски настани, рекреативни активности;

фотографии, видеа, текст, податоци, слики
онлајн;
компјутерски
услуги,
имено,

образовни и забавни услуги, имено,
обезбедување на онлајн портали и веб-сајт

создавање
виртуелни
заедници
за
корисниците да учествуваат во дискусии, да

со образовна и забавна содржина, имено,
слободни активности во вид на хобија,

добијат повратна информација (фидбек), да
формираат виртуелни заедници и да се

турнири, уметност, танц, мјузикли, култура,

вклучат во социјално мрежно поврзување;

спортски
спортски

и културни настани, изложби,
инструкции (настава), клубови,

одржување и ажурирање на софтвер поврзан
со компјутерска безбедност, безбедност на

радио
програми,
комедија,
драма,
натпревари, визуелни уметнички дела, игри,

лозинката како и спречување (превенција) на
компјутерски ризици, интернет ризици и

играње, фестивали, музеи, паркови, културни
настани, концерти, десктоп издаваштво,

ризици
поврзани
со
лозинката;
обезбедување на информации во областа на

анимација, тековни настани, модни ревии;

астрономијата,

образовни и забавни услуги, имено,
обезбедување на онлајн портали и веб-сајт

средината, внатрешниот дизајн (уредување),
технологијата,
компјутерите,
софтверот,

со образовна и забавна содржина, имено,
мултимедијални
презентации
како
и

компјутерските
компјутерскиот

интерактивни
образовни
квизови;
обезбедување на филмови и друга аудио-

инженерството, архитектурата, медицинските
истражувања, како и истражување и

визуелна содржина без можност да се симне

тестирање на производи преку интернет или

(превземе) преку услугата видео-на-барање
(video-on-demand); телевизиски распоред;

други компјутерски или комуникациски
мрежи; изработка и развој на компјутерски

забавни услуги обезбедени од страна на
телевизијата; услуги на телевизиска забава;

софтвер; инсталација и одржување на
компјутерски софтвер; обезбедување на веб-

услуги за производство на забава во вид на
телевизија

сајт кој содржи технички информации
поврзани со компјутерски софтвер и хардвер,

кл. 42

телевизори

научни и технолошки услуги и

примаат слики, видеа,
слики и електронски

текст,
дела;

хостинг
услуги кои
на корисниците да

и

и

споделуваат

времето,

им
ги

сопствените

животната

периферни
уреди,
хардвер,
геологијата,

електроника

за

широка

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

потрошувачка; обезбедување на техничка
помош при решавање или отстранување на

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер; одржување (hosting) на

проблеми
за
компјутерски
хардвер;
компјутерско програмирање; пренос на

содржина,
податоци,

податоци на документ од еден компјутерски
формат на друг; хостирање (одржување) на

фотографии,
видеа,
слики, веб-сајтови и
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дигитална

содржина

компјутерски

мрежи,

на

глобални

безжични

мрежи

и

софтвер

за

симнување,

авторизација
пренесување,

(пишување),
примање,

електронски
комуникациски
мрежи;
обезбедување на пребарувачки платформи

уредување, вадење, кодирање, декодирање,
прикажување,
чување
(складирање)
и

за да им се овозможи на корисниците да
бараат и примаат содржина, текст, визуелни

организирање на текст, графика, слики и
електронски изданија (публикации), услуга за

дела, аудио дела, аудио-визуелни дела,
книжевни
дела,
податоци,
датотеки,

претплата на онлајн музика, софтвер што им
овозможува на корисниците да играат и

документи

дела;

програмираат музика и аудио, видео, текст и

обезбедување на привремено користење на
компјутерски софтвер и онлајн простор без

мултимедијална содржина поврзана со
забавата, како и софтвер кој содржи музички

можност за симнување (превземање) за да
им се овозможи на корисниците да дојдат до

аудио снимки/записи; услуги на провајдер за
апликациски услуги (ASP) кои содржат

пристап
и
да
симнат
(превземат)
компјутерски софтвер, фотографии, видео,

софтвер за аудио,
видео, текст
и
мултимедијална содржина поврзана со

аудио

забавата;

и

електронски

содржина,

аудио-визуелни

дела,

обезбедување

на

привремен

податоци, слики, дигитална содржина и други
електронски
дела;
обезбедување
на

интернет пристап за употреба на онлајн
софтвер без можност да се симне (превземе)

привремено
компјутерски

на
онлајн
можност за

за да им се овозможи на корисниците да
програмираат аудио, видео, текст и друга

симнување (превземање) кој произведува
(генерира)
прилагодени
(кориснички,

мултимедијална
содржина,
вклучувајќи
музика, концерти, видеа, радио, телевизија,

индивидуални)

софтвер

вести, спортови, игри, културни настани како

апликации врз основа на параметрите
(желбите) на корисникот; следење на

и
програми
поврзани
со
забавата;
обезбедување на пребарувачки машини за

компјутеризирани податоци и компјутерски
системи и мрежи за безбедносни цели;

добивање
податоци
на
глобална
компјутерска мрежа; услуги за компјутерски

услуги на поддршка и консултација за развој
на компјутерски системи, бази на податоци и

консалтинг и поддршка за скенирање на
информации во компјутерски дискови; дизајн

апликации; графички дизајн за составување

односно изработка на огласи (реклами) и

(собирање) на веб страни на интернет;
информации поврзани со компјутерски

рекламни
материјали
за
другите;
консултантски (советодавни) услуги за

хардвер и софтвер обезбедени онлајн од
глобална компјутерска мрежа или интернет;

компјутерски хардвер, софтвер, апликации и
мрежи; компјутерско советување во областа

создавање и одржување на веб-сајтови;
развој на мултимедијални веб-сајтови;

на конфигурацијата
преносни и рачни

хостирање (одржување) на веб-сајтови на

техничка поддршка во вид на решавање

другите;
машини

обезбедување на пребарувачки
за добивање податоци преку

(отстранување)
на
проблеми,
имено
дијагностицирање
на
проблеми
со

комуникациски мрежи; услуги на провајдер за
апликациски услуги (ASP) кои содржат

компјутерски
хардвер
и
софтвер;
обезбедување на привремена употреба на

компјутерски софтвер; услуги на провајдер за
апликациски услуги (ASP) кои содржат

онлајн софтвер без можност за симнување
(превземање) што му овозможува на
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корисникот да назначи одредена содржина за

настани,

подоцнежно гледање на медиумски уред за

слободните

проследување (streaming); создавање на
онлајн
заедница
за
регистрираните

уметноста, танцот, мјузиклите, изложбите,
спортските инструкции (настава), клубовите,

корисници да комуницираат и да имаат
интеракција со други, да учествуваат во

радиото,
комедијата,
натпреварите,
визуелните дела; обезбедување на услуги за

дискусии, да добиваат повратни информации
(фидбек) од своите виртуелни пријатели

онлајн мрежи кои им овозможуваат на
корисниците да споделуваат игри, играње,

(врсници / peers), да формираат виртуелни

фестивали,

заедници како и да се вклучуваат во
социјално мрежно поврзување во областа на

настани, концерти, издаваштво, анимација,
тековни настани, мода, мултимедијални

општиот
интерес;
обезбедување
на
привремено користење на онлајн софтвер

презентации, историја, јазик, либерални
(слободни) уметности, математика, бизнис,

без можност да се симне (превземе), имено,
софтвер за родителски надзор односно

наука, технологија, хобија, култура, спортови,
уметности, психологија и филозофија;

контрола на пристап кон непристојни и

Софтвер како Услуга (Software as a Servia /

несоодветни веб-сајтови; обезбедување на
привремено користење на онлајн софтвер

SaaS) што содржи софтвер за употреба во
врска со претплатнички услуги за аудио,

без можност да се симне (превземе), имено,
софтвер за филтрирање на интернет

видео и дигитална содржина како и
еднократно купување на аудио, видео и

пребарувања кое ги одвојува саканите
резултати од несаканите и несоодветни веб-

дигитална содржина, имено, дозволувајќи им
на корисниците да платат за и креираат

сајтови, како и софтвер кој овозможува

содржина на продавач; обезбедување на

родителски надзор односно контрола на
непристојни и несоодветни веб-сајтови и

веб-сајт што им дава на компјутерските
корисници можност да пренесат, да сокријат

електронски пораки; создавање на онлајн
заедница за корисниците да учествуваат во

(cache), да примат, да симнат (превземат), да
проследат (stream), да емитуваат, да

дискусии, да добиваат повратни информации
(фидбек),
да
формираат
виртуелни

прикажат, да форматираат, да направат
трансфер и да споделат фотографии, видеа,

заедници, и да учествуваат во социјално

текст, податоци, слики и други електронски

вмрежување; одржување и ажурирање на
софтвер поврзан со безбедноста на

дела; услуги на провајдер за апликациски
услуги (ASP), имено, хостирање (одржување)

компјутерот,
интернетот
и
лозинката;
консултатнски
услуги
за
компјутерски

на компјутерски софтверски апликации на
другите

софтвер, апликации и мрежи; обезбедување
на услуги за онлајн мрежи кои им

(210) TM 2017/19

овозможуваат

на

корисниците

да

рекреативните

активности,

активности,

турнирите,

музеи,

паркови,

културни

(220) 09/01/2017

споделуваат содржина, фотографии, видеа,
текст, податоци, слики и други електронски

(442) 30/06/2017
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

дела поврзани со забавата, вклучувајќи ги
филмовите, телевизијата, аудио-визуелните

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

дела, музиката, аудио делата, книгите,
театарот, книжевните дела, спортските

(540)
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MASSIDO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

производи,

блокатор,
селективен,
хронична срцева слабост
(210) TM 2017/21

бета

хипертензија,

(220) 11/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за туризам и угостителство
АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Влахов бр. 18, Струмица, MK
(540)

(591) сина и бела
(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.08;26.11.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

малопродажба

земјоделски
производи,
прехрамбени

во

врска

со

производи,

градинарски

шумарски
производи,

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
(591) бела, сина, магента
(531) 26.04.04;27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања
кл. 41 семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни
активности
кл. 42 хотелски услуги, хотелски резервации,
агенции за сместување (хотели, пансиони)
(210) TM 2017/22

(220) 12/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) ALDI GmbH & Co. KG
Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr,
DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
208 | С т р а н а

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
производи за домаќинство,

за
истиот,
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,
прехрамбени

шумарски
производи,

производи,
препарати

за
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перење, препарати за чистење, артикли

домаќинство

наменети

производи

за

чистење,

средства

за

за

и

додатоци

за

домаќинство,

истиот,

покривки

за

дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,

кревет, вклучително перници, постелнина,
текстил за домаќинство, облека, капи, чевли,

додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и

производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени

додатоци
за
истите,
компјутери
и
компјутерски додатоци, компакт дискови,

производи за животни, растенија, производи
од
тутун;
раководење
супермаркети,

компјутерски хардвер и софтвер, светлосни

малопродажни

уреди, алати, градинарски апарати и
додатоци за истите, велосипеди и додатоци

малопродажни дисконт аутлет продавници;
рекламирање; рекламирање на интернет, за

за истите, додатоци за автомобили, саати,
часовници и накит, канцелариски материјал и

други;
обезбедување
информации
на
интернет, имено информации за производите

канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и другa покуќнина,

за потрошувачите, советодавни информации
за потрошувачите и информации за

мебел

за

градина,

кујнски

продавници

и

за

кориснички услуги; подготвување на трговски

за
истиот,
покривки за

транскации за трети лица, исто така на
интернет; обезбедување на договори за

кревет, вклучително перници, постелнина,
текстил за домаќинство, облека, капи, чевли,

мобилна телефонија за други; водење на
работење; организациско планирање и

производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени

надзор на развојот на бизнисот; вработување
на персонал; консултантски услуги за бизнис

производи за животни, растенија, производи

организација; асистирање во трговско и

од тутун; услуги за големопродажба во врска
со земјоделски производи, градинарски

индустриско
управување;
обезбедување
услуги за други [купување производи и услуги

производи,
прехрамбени

производи,
препарати за

за други бизниси]

перење, препарати за чистење, артикли
наменети
за
чистење,
средства
за

(210) TM 2017/24

домаќинство
и
додатоци
производи за домаќинство,

шумарски
производи,

прибор

аутлет

дезинфекција, козметика, санитарни артикли,

(220) 12/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Емилија Вељановска

медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични

ул. Партизанска бр. Ф5-1, 6000, Охрид, MK

апарати и додатоци, електронски апарати и
додатоци
за
истите,
компјутери
и

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

компјутерски додатоци, компакт дискови,
компјутерски хардвер и софтвер, светлосни

1000, Скопје
(540)

уреди,

алати,

градинарски

апарати

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

и

додатоци за истите, велосипеди и додатоци
за истите, додатоци за автомобили, саати,

SARAVITA

часовници и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други

(551) индивидуална
(510, 511)

печатени работи, мебел и другa покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за

кл. 5
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кл. 30 ѓумбир, екстракти и слад за употреба

(531) 27.05.07

во исхраната, жита (приправки од матична

(551) индивидуална

млеч за исхрана на луѓето /не е за
медицинска употреба/, мед, медени слатки,

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

мирудии ароматични, пијалаци (ароми за
пијалаци) различни од етеричните масла,

метални градежни метеријали; метални
преносни конструкции; метални материјали

природни засладувачи, прополис /производ
на пчела/ за употреба на луѓето, чај

за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали

кл. 31

свежо овошје и зеленчук, семиња,

метални предмети; железарија за прозорци и

билки, корени за употреба во исхраната,
растенија,
цветен
прав

врати; метални цевки; метални врати,
прозорци, ролетни, комарници, гаражни

кл. 35
објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
пазар

врати, тенди и нивни делови; метални рамки
за прозорци и нивни делови; каси; сефови;

/побарувачка на пазарот/, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на

производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи;
руди

телевизија, рекламни огласи (ширење на

кл. 19

рекламни
огласи),
ширење
рекламен
материјал; трговски дејности, услуги при

цврсти неметални цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни

продажба на големо и мало и увоз - извоз со
витамински препарати, диететски намирници,

конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
врати,
прозорци,
ролетни,

лековити треви, лековити чаеви, ѓумбир,
екстракти и слад за употреба во исхраната,

комарници,
гаражни
врати,
тенди
кл. 37
градежни конструкции; градење

жита (приправки од матична млеч за исхрана

згради, куќи и други градби од траен или

на луѓето /не е за медицинска употреба/,
мед, медени слатки, мирудии ароматични,

времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или

пијалаци (ароми за пијалаци) различни од
етеричните масла, природни засладувачи,

градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби

прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, чај, свежо овошје и зеленчук,

од траен или времен карактер; реставрација
на врати, прозорци, ролетни, комарници,

семиња, билки, корени

засенувачи,

за

употреба во

неметални градежни материјали;

гаражни

врати,

тенди,

ПВЦ

исхраната, растенија, цветен прав

столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување

(210) TM 2017/29

на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
услуги;
инсталација,

(220) 13/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за производство,трговија и
услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје

монтирање и демонтирање на врати,
прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,

ул. Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, 1000 Скопје,

гаражни

MK

алуминиумска столарија, стаклени фасади

врати,

тенди,

ПВЦ

столарија,

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, црна
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ул. Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, 1000 Скопје,

гаражни

MK

алуминиумска столарија, стаклени фасади

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(210) TM 2017/31

(540)

тенди,

ПВЦ

столарија,

(220) 13/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO.,
LTD
No. 1, Tengsen Road, Weihai Economic and

(591) портокалова, црна
(531) 27.05.07

Technological Development Zone, Shandong

(551) индивидуална
(510, 511)

Province, CN

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни метеријали; метални
преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; железарија за прозорци и
врати; метални цевки; метални врати,
прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивни делови; метални рамки
за прозорци и нивни делови; каси; сефови;
производи од обичен метал што не се
вклучени

во

другите

класи;

руди

кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
комарници,
кл. 37

врати,

врати,
прозорци,
ролетни,
гаражни
врати,
тенди

градежни конструкции; градење

згради, куќи и други градби од траен или
времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или
градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби
од траен или времен карактер; реставрација
на врати, прозорци, ролетни, комарници,
засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ
столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување
на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
монтирање и

услуги;
инсталација,
демонтирање на врати,

прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,
Трговски марки

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) зелена, жолта, црна и бела
(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 велосипедски гуми (гуми); внатрешни
гуми за пневматски гуми (гуми); синџири за
моторцикли; заштитни обвивки за пневматски
гуми (гуми); пневматски гуми (гуми);
моторцикли; гуми за тркала за автомобили;
автомобилски гуми (гуми); возила за
движење по копно, воздух, вода или шини;
калници
(210) TM 2017/32

(220) 16/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Друштво за трговија и услуги
ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бр. 99/2-10,
Скопје, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(531) 27.05.07
(551) индивидуална
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(510, 511)

нарушувања

кл. 3 средства за белење и други супстанции

фармацевтски препарати што се користат за

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

зголемување на густината на коските,
формирањето на коските и растот на коските

етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) TM 2017/35

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

и

скелетни

заболувања;

(220) 17/01/2017

медицинска употреба; диететски супстанции

(442) 30/06/2017
(300) 87/108,839 19/07/2016 US
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)

прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за

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

преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони

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

средства;
штетници;

(540)

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

(210) TM 2017/34

канцелариски

(220) 17/01/2017

(442) 30/06/2017
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)

(591) жолта и сива
(531) 26.11.11;27.05.17

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(551) индивидуална
(510, 511)

California 91320-1799, US

кл.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

фармацевтски препарати што се користат во
третманот
за
остеопороза,
коскени

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

5

фармацевтски

препарати;

нарушувања, коскени заболувања, скелетни
нарушувања
и
скелетни
заболувања;
фармацевтски препарати што се користат за
зголемување на густината на коските,

EVENITY
(551) индивидуална
(510, 511)

формирањето на коските и растот на коските

кл.
5
фармацевтски
препарати;
фармацевтски препарати што се користат во
третманот

за

остеопороза,

коскени

нарушувања, коскени заболувања, скелетни
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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)

5

1

TM
2017/0001

TM
2015/0453

5

TM
2015/0538

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TM

TM
2016/0844

8

5

TM

TM
2017/0005

2016/0864

9

TM
2016/0865

TM
2015/0921

9

TM
2016/0868

TM
2015/0922

9

TM
2016/0870

TM
2016/0245

9

TM
2016/0890

TM
2016/1078

9

TM
2016/1143

2016/0919

9

TM
2017/0014

TM
2015/0967

TM
2015/0951

5

TM
2015/0968

TM
2015/1014

5

TM
2015/0969

TM
2015/1015

5

TM
2016/0864

TM
2015/1016

5

TM
2015/1017

2016/0865

5

TM
2016/0894

TM
2016/0150

5

5

TM
2016/0151

TM
2016/1209

11

5

TM
2017/0001

TM
2016/0894

11

TM
2017/0019

TM
2016/1143

12

TM
2017/0024

TM
2016/0238

12

TM
2016/1143

2017/0032

12

TM
2017/0034

TM
2017/0031

14

TM
2017/0035

TM
2016/0535

14

TM

TM

TM
2016/0897

5

TM
2016/0908

TM
2016/0158

5

TM
2016/1011

TM
2016/0159

5

TM
2016/0170

2016/1256

5

TM
2017/0001

TM
2016/0172

5

TM
2017/0005

TM
2016/0181

5

TM

TM

4

TM
2016/0227

5

5

TM
2016/0865

5

TM
2017/0032

4

8

2014/0209

3

4

2016/0236

5

5
5
5

5
5
5
5
5

TM

TM

6

TM
2016/0203

TM
2016/0853

15

6

TM
2017/0029

TM
2016/1143

16

TM
2016/0864

2017/0030

16

TM
2016/1143

TM
2016/0865

16

TM
2016/0864

TM
2016/0890

18

TM

TM
2016/0204

2016/0864

5

TM
2016/0865

TM
2016/0205

5

TM
2015/0450

TM
2016/0222

5

TM

Трговски марки

5

2016/0201

5

TM

5

6
7
8

2016/1143

TM
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18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25

2015/0921

26

TM
2015/0922

TM
2017/0005

28

TM
2016/1078

TM
2015/0969

28

TM
2016/1143

TM
2016/0864

28

TM
2016/0853

TM
2016/0865

28

TM
2017/0029

TM
2016/1143

29

TM
2017/0030

TM
2015/0589

29

TM
2015/0984

2016/0531

35

TM
2016/0532

TM
2015/0131

35

TM
2016/0533

TM
2015/0965

35

TM
2016/0864

TM
2015/1039

35

TM
2016/0865

TM
2015/1168

35

TM
2016/0941

TM
2016/0198

35

30

TM
2016/1028

TM
2016/0245

35

30

TM
2016/1029

TM
2016/0402

35

TM
2017/0024

TM
2016/0535

35

TM
2015/0589

TM
2016/0844

35

TM
2016/0864

TM
2016/0908

35

TM
2016/0865

TM
2016/0941

35

TM
2017/0024

TM
2017/0022

35

TM
2017/0024

30
30
30
30
30

TM
2016/0894

29

TM
2016/1143

TM
2016/0141

29

TM
2017/0013

TM
2016/0531

29

TM
2015/0502

TM
2016/0532

29

TM
2016/0864

TM
2016/0533

29

TM
2016/0865

TM
2016/0638

29

TM
2016/1078

TM
2016/0864

32

29

TM
2016/0865

TM
2015/0129

35

32

TM
2015/0965

TM
2017/0032

36

TM
2015/1006

TM
2015/0570

36

TM
2015/1029

TM
2016/0853

36

TM
2016/0141

TM
2016/1188

37

TM
2016/0198

TM
2016/0133

37

TM
2016/0864

TM
2016/0853

37

TM
2016/0894

30
31
31
31
31

TM
2017/0005

29

TM
2016/0864

TM
2016/1097

30

TM
2016/0865

TM
2014/0636

30

TM
2016/0894

TM
2015/0146

30

TM
2016/1078

TM
2015/0589

30

TM
2017/0005

TM
2015/0965

30

TM
2015/0922

TM
2015/1029

32

30

TM
2016/0143

TM
2016/0865

37

34

TM
2015/1030

TM
2016/0908

37

TM
2014/0212

TM
2017/0029

37

TM
2017/0030

38

TM

TM
2016/0894

30

TM
2016/1078

TM
2016/0144

30

TM
2016/0402

30

TM

TM
2017/0005
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32
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32

35
35

TM
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38
38
39
39
39
39
39
41

2015/0130

41

TM
2015/0131

TM
2016/1025

41

TM
2017/0014

TM
2016/1127

41

TM
2015/0130

TM
2017/0014

41

TM
2015/0131

TM
2017/0021

42

TM
2016/0198

TM
2016/0133

43

42

TM
2016/0227

TM
2016/0402

TM
2016/0245

43

42

TM
2016/0894

TM
2017/0021

TM
2016/0853

43

42

TM
2016/1000

TM
2016/1000

TM
2016/1025

43

42

TM

TM
2016/1029

42
43
43
43

2017/0014

43

TM
2017/0021

TM
2016/1127

44

TM
2014/1078

TM
2014/0205

44

TM
2015/0130

TM
2016/0890

44

TM
2015/0131

TM
2017/0001

45

TM
2015/1168

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

Hard Rock Limited

MK/T/ 2014/212

ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ

MK/T/ 2014/205

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО

MK/T/ 2014/209

БОЈАН КОСТАДИНОВ

MK/T/ 2014/636

Ќебапчилница ТП Сити Грилл

MK/T/ 2014/1078

ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ

MK/T/ 2015/129

Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје

MK/T/ 2015/130

Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје

MK/T/ 2015/131

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

MK/T/ 2015/146

Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје

MK/T/ 2016/133

Друштво за производство, трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје

MK/T/ 2016/141

Небојша Златевски

MK/T/ 2016/143

Небојша Златевски

MK/T/ 2016/144

Novartis AG

MK/T/ 2016/150

Novartis AG

MK/T/ 2016/151

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/158

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/159

GlaxoSmithKline Biologicals S.A

MK/T/ 2016/170

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/172

Трговски марки
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Bristol-Myers Squibb Company, (а Delaware Corporation)

MK/T/ 2016/181

КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/ 2016/198

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/201

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/203

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/204

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/205

NOVARTIS AG

MK/T/ 2016/222

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги НЕПТУН
ДООЕЛ експорт-импорт с.Жеровјане-Боговиње

MK/T/ 2016/227

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2016/236

Daimler AG

MK/T/ 2016/238

Зонел Софтвер

MK/T/ 2016/245

КАМ ДОО

MK/T/ 2016/402

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2016/531

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2016/532

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2016/533

Лазарова Виолета

MK/T/ 2016/535

КАМ ДОО

MK/T/ 2016/638

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН
ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/844

Halil Irfan Bumin

MK/T/ 2016/853

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ
извоз-увоз Велес

MK/T/ 2016/864

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ

MK/T/ 2016/865

извоз-увоз Велес
Dow AgroSciences LLC

MK/T/ 2016/868

(Delaware limited liability company)
ФИТОФАРМ

MK/T/ 2016/870

Orexigen Therapeutics, Inc., a Delaware corporation

MK/T/ 2016/890

Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/894

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation

MK/T/ 2016/897

СУНА ТУРАН

MK/T/ 2016/908

PLIVA Hrvatska d.o.o.

MK/T/ 2016/919

Андреев Иван

MK/T/ 2016/941

Друштво за угостителство, трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увозизвоз Скопје

MK/T/ 2016/1000

NEOSTRATA COMPANY, INC.

MK/T/ 2016/1011

Сојуз на стопански комори на Македонија

MK/T/ 2016/1025

ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.

MK/T/ 2016/1028

ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.

MK/T/ 2016/1029

Друштво за трговија и услуги СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/1078

Друштво за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија

MK/T/ 2016/1097
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Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје

MK/T/ 2016/1127

ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2016/1143

Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/1188

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ
ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар

MK/T/ 2016/1209

Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2016/1256

ФИТОФАРМ

MK/T/ 2017/1

Друштво за трговија ЛАЛИДЈА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/5

SIG Technology AG

MK/T/ 2017/13

Amazon Europe Core S.à r.l.

MK/T/ 2017/14

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2017/19

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

MK/T/ 2017/21

ALDI GmbH & Co. KG

MK/T/ 2017/22

Емилија Вељановска

MK/T/ 2017/24

Друштво за производство,трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2017/29

Друштво за производство,трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2017/30

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD

MK/T/ 2017/31

Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2017/32

Amgen Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2017/34

Amgen Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2017/35

Novartis AG

MK/T/ 2015/450

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU Nauchno
proizvodstvennoe predpriyatie "BIONOKS"

MK/T/ 2015/453

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Company

MK/T/ 2015/502

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2015/538

Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/570

ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани

MK/T/ 2015/589

All Star C.V.

MK/T/ 2015/921

All Star C.V.

MK/T/ 2015/922

MEDOCHEMIE Ltd.

MK/T/ 2015/951

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша

MK/T/ 2015/965

Unilever N.V.

MK/T/ 2015/967

Unilever N.V.

MK/T/ 2015/968

Unilever N.V.

MK/T/ 2015/969

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД

MK/T/ 2015/984

Toto Limited

MK/T/ 2015/1006

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

MK/T/ 2015/1014

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

MK/T/ 2015/1015

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

MK/T/ 2015/1016

Трговски марки
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HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

MK/T/ 2015/1017

The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws od

MK/T/ 2015/1029

Delaware
Yunnan Tobacco International Co., Ltd

MK/T/ 2015/1030

ДПТУ „ВИВАКС“ ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1039

Здружение за ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје

MK/T/ 2015/1168
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Гласник Бр. 3/2017

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 24715

(151) 31/05/2017

(210) TM 2004/942

(220) 29/11/2004

(181) 26/10/2019

(181) 29/11/2024
(450) 30/06/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac

(450) 30/06/2017
(732) МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ

(210) TM 2009/1027

(220) 26/10/2009

УЛ. ПЕРО НАКОВ ББ 1000 СКОПЈЕ, MK

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) сива и жолта

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги и продажба на мало и големо
на гуми

FLUNISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски,

ветеринарни

и

санитарни препарати, диететски супстанци
прилагодени за употреба во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за
превивање, материјали за пломбирање заби,
забарска смола, средства за дезинфекција,
препарати
за
уништување
фунгициди, хербициди

штетници,

(111) 24853

(151) 06/06/2017

(210) TM 2007/1036

(220) 30/10/2007

(181) 30/10/2017
(450) 30/06/2017
(732) McDonalds Corporation
One McDonalds Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје
(540)

MCCAFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
(111) 24619
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(111) 24684

(151) 31/05/2017

(210) TM 2010/1154

(220) 13/10/2010

(181) 13/10/2020
(450) 30/06/2017
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

(591) жолта, сина и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
производство на суви и водени
електрични греачи за бојлери, ТА печки,
електрични шпорети, разни видови на фурни,
парни котли, радијатори, машини за перење,
скари, фенови, тостери, кафемати, пегли,
калорифери, термо печки, греачи за печки за
пица, бурек, гиро, патронски греачи,
флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други типови на

(151) 08/05/2017

греачи по
порачка,
за
апарати за
домаќинството и индустријата. производство
на

калорифери-тајфуни
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

кл. 17

30 Јуни 2017

производство на гумени производи:

конектори,

графитни

лежишта

и

затки,

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева

четкички за сува и влажна околина, магнетни

и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови

гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на
валјаци и гумени производи за индустриска

машини за перење, диктони за сите видови
на електрични греачи, мембрани, гумирање

употреба
кл. 21 четки за домаќинството, четки за

на валјаци
индустриска

индустријата, четки и валци со различни

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

големини, четки за дрвната индустрија,
прибор за чистење оружје и алати,

(111) 24567

(151) 05/05/2017

индустриски четки за специјална примена,
четки за фино полирање, специјални четки,

(210) TM 2011/64

(220) 31/01/2011
(181) 31/01/2021

метална галантерија, рачни жичани-челични
четки, жичани-челични четки за чистење

(450) 30/06/2017
(732) Златевски Љубиша

оџаци и цевки, машински жичани-челични

ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, MK

четки, четкички за сите видови апарати за
домаќинството и четкички за разни потреби

(540)

и

гумени

производи за
употреба

во индустријата, графитни четкички, држачи
за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки
конектори,
четкички
кл. 35
големо

прстени,
графитни
за

сува

бакарни
лежишта
и

влажна

електро
и затки,
околина

услуги при продажба на мало и
со
сите
видови
греачи
за

домаќинство и индустрија, VRV системи за
вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни
завеси, клима уреди, професионална опрема
за кујни, ресторани и хотели, четки за
домаќинството, четки за индустријата, четки
и валци со различни големини, четки за
дрвната индустрија, прибор за чистење
оружје и алати, индустриски четки за
специјална
примена,
четки за
фино
полирање,
специјални
четки,
метална
галантерија, рачни жичани-челични четки,
жичани-челични четки за чистење оџаци и
цевки, машински жичани-челични четки,
четкички за сите видови на апарати за
домаќинството и четкиички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи
за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки
прстени,
бакарни
електро
Трговски марки

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пиалоци
(111) 24669

(151) 31/05/2017

(210) TM 2011/343

(220) 12/04/2011
(181) 12/04/2021
(450) 30/06/2017

(300) 009678814 24/01/2011 EM
(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
221 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

образование од областа на менаџментот;
услуги на обука од областа на менаџментот;

PROSPETIMEA NATURII

производство на материјал за курсеви што се
дистрибуира на семинарите од областа на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за перење и белење и други
супстанции за употреба при перење,
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни, детергенти, препарати
за
декалцификација
и
отстранување
каменец; сите горенаведени стоки со и без
дезинфекциска

компонента

кл. 5
дезинфекциски, антибактериски,
стерилизирачки препарати за домашна
употреба
(111) 24580

(151) 08/05/2017

(210) TM 2012/979

(220) 19/09/2012

менаџментот; производство на видео касети
за заедничка употреба во образовната обука
од областа на менаџментот; одржување на
наставни курсеви од областа на општиот
менаџмент; објавување на работни учебници
од областа на деловниот менаџмент;
одржување на работилници и семинари на
тема самосвест; услуги на образование и
забава, имено, услуги на мотивациски и
образовни предавачи од областа на личното
усовршување; курсеви од областа на
личниот развој; обука од областа на личниот
развој; давање помош, лична обука и
консултации од областа на физичката

(181) 19/09/2022

кондиција за работодавачите за да им
помогнат на своите вработени да стекнат

(450) 30/06/2017
(732) Maharishi Vedic University Limited
54 Triq Marsamxett, VLT 1853 Valletta, MT
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

физичка кондиција, сила, увежбаност и да
воведуваат промени во секојдневниот живот;
давање помош, лична обука и консултации
од областа на физичката кондиција за
поединци за да стекнат физичка кондиција,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

сила, увежбаност и да воведат промени во
секојдневниот живот; одржување на наставни

(540)

курсеви од областа на организација на
времето на поединецот; курсеви од областа

TRANSCENDENTALNA
MEDITACIJA

на личниот развој; обуки од областа на

(551) индивидуална
(510, 511)

личниот развој; услуги на личен фитнес
тренинг со аеробик и аеробни активности во

кл. 41
образование; обучување; забава;
спортски и културни активности; школски

комбинација со вежбање на отпор и
флексибилност; лична обука во врска со

услуги; медитациски тренинг; услуги на
образование во врска со здравјето; услуги на

слабеење и програми за вежби; одржување
на наставни курсеви од областа на

здравствени и фитнес здруженија; услуги на

организација на времето на поединецот;

образование за возрасни од областа на
менаџментот;
обуки
од
областа
на

одржување на наставни курсеви од областа
на личниот развој; медитациски тренинг;

економијата и менаџментот; одржување на
курсеви од областа на деловниот менаџмент;

подучување за примена на медитација
кл. 44
медицински услуги; грижа за

одржување на наставни семинари
организација
на
времето;
услуги

хигиената и нега на убавината на луѓето или
на животните; услуги на масажа; услуги на
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што

се

однесуваат

на

(210) TM 2012/1159

масажата; услуги на диететичари; упатства

(220) 08/11/2012
(181) 08/11/2022

за диета и исхрана; амбулантни услуги;
медитациски услуги; услуги на подобрување

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на мало со

на енергијата, имено, советување за
управување со стресот и намалување на

мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експортимпорт Скопје

стресот за поединци со цел да се подобри
животот;
процена,
идентификување
и

, MK

однесување при дисфункција на движењата,

адвокат

во физикална терапија, со цел обнова,
одржување и унапредување на оптималните

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје

физички функции со што се спречува
појавата, симптомите и напредувањето на

(540)

оштетувањето,
функционалните
ограничувања и инвалидитетот после болест,
нарушувања, состојби или повреди; услуги на
управување со стресот; давање процена на
начинот на живот на поединецот и неговата
психофизичка состојба преку телефон или
лично [физички и ментални здравствени
услуги]; консултантски услуги во врска со
однесувањето на поединецот; консултации
во областа на здравјето и психофизичката
состојба со цел постигнување лична среќа;
лични тераписки услуги со цел ново учење за
управување со мускулите; лични тераписки
услуги што се однесуваат на подобрување на
циркулацијата; услуги на процена на
личноста; давање услуги во врска со здрав
начин на живот и исхрана, имено, процена за
поединци, одредување на лична рутина,
програми за одржување, и советување;
давање услуги во врска со психофизичката
состојба, имено, процена за поединци,

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамкки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали или од
пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство
кл.
27

sидни

тапети

кл. 35 услуги при продажба на мало со:
мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, сланова коска, китови
коски, школки, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали или од пластика,
куќни или кујнски апарати, садови за
домаќинство и sидни тапети.

одредување на лична рутина, програми за
одржување,
и
советување

(111) 24667

(151) 22/05/2017

кл.

(210) TM 2012/1321

(220) 11/12/2012
(181) 11/12/2022

45

правни

услуги;

услуги

на

обезбедување со цел заштита на имоти и
лица; лични и општествени услуги што ги
даваат други за да ги задоволат потребите
на поединецот
(111) 24563
Трговски марки

(151) 08/05/2017

(450) 30/06/2017
(732) ДПТУ Б.Б.Ф. Компани ЛТД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000
Скопје, MK
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(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
(591) црвена, црна, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

мало на Кирби систем за одржување на
хигиена, Кирби средства за одржување
хигиена и кирби резервни делови и потрошен

кл. 32 пиво, минералнa и сода вода и други

материјал
за
истите
кл. 37 одржување и поправка (сервисирање)

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати

на Кирби системи за одржување на хигиена

за производство на пијалоци

(111) 24558

(151) 03/05/2017

(210) TM 2013/961

(220) 10/10/2013

(111) 24668

(151) 22/05/2017

(181) 10/10/2023

(210) TM 2012/1322

(220) 11/12/2012

(450) 30/06/2017
(732) ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје

(181) 11/12/2022
(450) 30/06/2017
(732) ДПТУ Б.Б.Ф Компани ЛТД ДООЕЛ

ул.„Владимир Комаров“ бр.23/20, MK
(540)

увоз-извоз Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црвена, бела и темно жолта
(окер)
(551) индивидуална

(591) црвена, бела, зелена, сина и темно
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минералнa и сода вода

(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(111) 24695

(151) 25/05/2017

(210) TM 2014/534

(220) 14/05/2014
(181) 14/05/2024

(111) 24616

(151) 16/05/2017

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(210) TM 2013/745

(220) 07/08/2013

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(181) 07/08/2023
(450) 30/06/2017
(732) ДТУ ВИНКОМ ДООЕЛ увоз-извоз

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,

Скопје
ул.Париска бр.50, локал 1 и 2, Скопје, MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(540)
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(540)

(591) црвена, кафенацрна, бела и сина

(591) црвена, кафена, црна, бела и златна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго,

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго,

замена за кафе; брашно и производи од

замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосви (како

печење, сол,
мирудии);

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

производство
на
пијалоци
кл. 43
услуги за подготвување храна и

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

пијалоци; привремено сместување

(111) 24696

(151) 25/05/2017

(210) TM 2014/535

(220) 14/05/2014

сенф; оцет,
мирудии;

сосви

(111) 24694

(151) 25/05/2017

(210) TM 2014/536

(220) 14/05/2014

(како
мраз

(181) 14/05/2024

(181) 14/05/2024
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)

Трговски марки

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
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(450) 30/06/2017
(732) Willy Bogner GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sant-Veit-Str.4 81673 Munchen, DE
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, црвена, кафена, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, 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,
мирудии);

сенф; оцет,
мирудии;

сосви

(како
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. 43
услуги за подготвување храна и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 9
научни, наутички, геодетски,

пијалоци; привремено сместување

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

(111) 24774

(151) 30/05/2017

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),

(210) TM 2014/575

(220) 22/05/2014

апарати и инструменти за спасување и

(181) 22/05/2024

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,

(450) 30/06/2017
(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.
No: 5/1 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

LINOXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи, имено
цитостатици

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија;
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 жетони, регистар каси, машини
за сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар; очила, кутии за очила, рамки за очила
кл. 18
кожа и имитации на кожа и

(111) 24642

(151) 17/05/2017

производити направени од овие материјали,

(210) TM 2014/885

(220) 21/08/2014
(181) 21/08/2024

што не се вклучени во другите класи,
животинска кожа, торби и куфери; чадори,
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сонцебрани и стапови за одење, камшици,
узди

и

сарачки

производи

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; текстилни
ткаенини; плетени ткаенини; покривки за
кревети и маси; крпи за лице од текстил;
таписерии (за ѕидови) од текстил; салфети
од текстил за маса; чаршафи за кревети;
чаршафи
кл.
кл.

25
28

за

маси

облека,
обувки
и
капи
игри и играчки, предмети за

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите класи, украси за елка
(111) 24572

(151) 05/05/2017

(210) TM 2014/1121

(220) 22/10/2014

(181) 22/10/2024
(450) 30/06/2017
(732) Приватна здравствена установа Поликлиника на секундарно ниво СКОПЈЕ
ПОЛИКЛИНИК Скопје
ул.Огњен Прица бр.1, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, жолта, бела, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката,
фотографиите,
како
и
земјоделството,
градинарството

за
и

шумарството, сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња,
смеши
за
гаснење
пожар,
производи за калење и заварување, хемиски
материи

за

конзервирање

прехранбени

производи, материи за штавење, лепливи
материи што се користат во индустријата,
хемиски
заплаки
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

(111) 24617

(151) 31/05/2017

(210) TM 2014/1177

(220) 05/11/2014

(181) 05/11/2024
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство на друга
горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ

(591) сина и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје

кл. 44 медицински услуги

ул.Митрополит Теодосије Гологанов бр.59
локал 6, MK

(111) 24574

(151) 05/05/2017

(540)

(210) TM 2014/1133

(220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024

(450) 30/06/2017
(732) ИЉАЗ ЈАШАРИ
АХТОН ПОПОВ БР.1/11, СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ
БАБА, СКОПЈЕ, MK
(540)

Трговски марки
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(551) индивидуална

кл.

(510, 511)

кл. 39

37

технички

преглед

на

возила

кл. 25 текстилни производи

возила
кл. 42 инспекција и испитување на моторни

(111) 24575

(151) 05/05/2017

возила, хомологација на моторни возила

(210) TM 2014/1181

(220) 05/11/2014

услуги поврзани со проверка на

(181) 05/11/2024
(450) 30/06/2017
(732) ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ

(111) 24569

(151) 08/05/2017

(210) TM 2015/264

(220) 05/03/2015

УЛ.ЛЕРМОНТОВА бр.19, 1000 СКОПЈЕ, MK

(450) 30/06/2017
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i

(540)

(181) 05/03/2025

farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM COLORGEL
PURE ENERGY
(591) црвена, жолта, црна, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни

(111) 24582

(151) 08/05/2017

(111) 24565

(151) 08/05/2017

(210) TM 2015/250

(220) 03/03/2015
(181) 03/03/2025

(210) TM 2015/266

(220) 06/03/2015

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за тенничко испитување и
анализа на моторни возила САВА

(181) 06/03/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство на

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
ул. Загребска бр.28А, Скопје, MK

трикотажни чорапи и долна облека ИСТ
КОМЕРЦ ДОО Скопје

(540)

ул.Качанички пат бр.122, 1000, Скопје,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(591) зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
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чорапи, чораи (пети за чорапи),

(111) 24553

(151) 05/05/2017

чорапи (чорапи против потење), хулахопки,

(210) TM 2015/319

(220) 23/03/2015

долна облека, корсети (женска
облека), трикотажна облека

долна

(111) 24581

(151) 08/05/2017

(181) 23/03/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги „Тинекс-МТ„ ДОО експорт-

(210) TM 2015/269

(220) 06/03/2015
(181) 06/03/2025

импорт Скопје,
ул. „Првомајска„ б.б., 1000, Скопје, MK

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за посредување, трговија,
услуги АРОМАТИК БЈУТИ ИНСТИТУТ

(540)

ДООЕЛ Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.64А/2-1, Скопје, Скопје, MK
(740) Шујица Ивана

(591) зелена и кафеава
(551) индивидуална

ул.Париска бр.12Б-15, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(591) зелена, кафена и бела
(510, 511)
кл. 3 сапуни; есенцијални и етерични масла,
козметички
производи
и
пепарати,
козметички прибор, козметички креми, лак за
нокти, лепила за козметичка употреба.
лосиони и бои за коса; лосиони за козметичка
маски

за

(151) 05/06/2017

(210) TM 2015/494

(220) 30/04/2015
(181) 30/04/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за друга специјализирана

(551) индивидуална

употреба,

(111) 24849

разубавување,

трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

козметички производи за нега на кожата,
масла,
моливчиња,
производи
за
разубавување, тоалетна вода, вештачки
нокти, вештачки трепки, восок за деилација,
кармини,
шампони,
шминка
кл. 44 услуги на хигиена и разубавување на
луѓе,

козметички

и

фризерски

салони,

маникирање,
масажа,
услуги
на
ароматерапија, услуги со сауна, услуга со
солариум

(591) бела, црна, циклама, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката,
фотографиите
кл. 16 хартија, картон, печатени работи,
книговезнички

Трговски марки
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канцелариски материјал, печатарски букви,

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

клишиња

Адвокати

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

управување
работи

со

работата;

канцелариски
(591) бела, тегет, зелена

(111) 24851

(151) 05/06/2017

(210) TM 2015/495

(220) 30/04/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 30/04/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за друга специјализирана
трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката,
фотографиите

ДООЕЛ Скопје
бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK

канцелариски материјал, печатарски букви,

кл. 16 хартија, картон , печатени работи,
книговезнички
материјал,
фотографии,

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

клишиња
кл.
25

Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(540)

работи

облека,

обувки

и

капи

(111) 24600

(151) 11/05/2017

(591) бела, тегет, зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2015/524

(220) 12/05/2015
(181) 12/05/2025

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

науката,
фотографиите
кл. 16 хартија, картон , печатени работи,

и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИНМЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

книговезнички

ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, MK

материјал,

фотографии,

канцелариски материјал, печатарски букви,
клишиња

(540)

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

(111) 24848

(151) 05/06/2017

(210) TM 2015/496

(220) 30/04/2015

(181) 30/04/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за друга специјализирана
трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
бул.Јане САндански бр. 84-3/19, MK

(591) црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35
изнајмување

рекламен

рекламирање
простор

надворешно рекламирање
(111) 24601

(151) 11/05/2017

(210) TM 2015/525

(220) 12/05/2015
(181) 12/05/2025
(450) 30/06/2017
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(732) Друштво за производство, трговија

површините

и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-

контролни

МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, MK

инструменти
пренасочување,

(540)

акумулирање,
контролирање

за

потпора

единици,

на

сензори,

за

патниците;
апарати

и

спроведување,
трансформирање,

регулирање
електронски уреди,

и/или
имено

сензори со електричен контакт, сензори на
температура и апарати за контрола на
(591) црвена, бела, сива

температурата на површините за потпора на

(551) индивидуална
(510, 511)

патниците; електрични компоненти, имено,
електрични кабли, електрични снопови,

кл.
35
изнајмување

рекламирање
рекламен
простор

електрични
електрични

системи
на
конектори,

спроводници,
електрични

надворешно рекламирање

приклучоци и плочи на спроводници за
електрични цели; електрични контролни

(111) 24604

(151) 11/05/2017

единици и електрични сензори за мерење,

(210) TM 2015/581

(220) 01/06/2015
(181) 01/06/2025

следење и/или контролирање влажност,
температура, проток на струја и/или проток

(450) 30/06/2017
(732) Gentherm Incorporated

на воздух; електронски или рачно управувани
електрични контроли за користење на

21680 Haggerty Road,Suite 101 Northville,
MICHIGAN 48167, US

површини за потпора на патниците, седишта,
кревети, постелнина и/или автомобили, кои

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА

се продаваат како засебни компоненти на

АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

системи за електрично греење и/или ладење;
печатени плочи, диоди кои емитуваат

Скопје
(540)

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

(591) сина, портокалова, жолта, црвена

од

(551) индивидуална

спроводници за производи за широка
потрошувачка, имено, мебел, кревети,

(510, 511)
кл. 9
мерни

и

контролни

апарати

и

инструменти; имено, сензори со електричен
контакт, сензори на температура и апарати
за

контрола

на

Трговски марки

температурата

на

видот

на

системи

на

електронски

постелнина, канцелариски столови, колички
за инвалиди, болничка опрема, резервни
клима-прекривки и/или портабл-перници;
компоненти за копнени возила, имено, уреди
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за контрола на температурата, електрични и

росење, канали, водови, пена, разделни

електронски уреди за контрола, далечински

материјали,

управувачи, електрични и електронски уреди
за контрола со вградено копче и електрични

контролни уреди,
напојувачи
на

прекинувачи за работа на уреди за греење,
ладење, меморија, лумбална потпора,

кориснички
интерфејс,
далечински
управувачи за употреба на површини за

детекција на патник, систем седишта и/или за
греење, вентилација и клима во рамките на

потпора на патници; електронски и рачни
уреди за контрола за употреба на површини

компоненти

за потпора на патници, седишта, кревети,

на

системи

за

електрично

пренасочувачи,

клима-зони,

контролни алгоритми,
струја,
прекинувачи,

греење и ладење возила, имено, електрични
кабли, електрични жици, температурни

постелнина,
канцелариски

сензори, сензори на влажност, сензори на
точка на росење, електрични контроли и

перници, резервни клима- прекривки и
автомобили; компоненти на системи за

контролни алгоритми за системи за контрола
на температурата, напојувачи на електрична

електрично
електрични

енергија,

преносни

електрични

прекинувачи,

стадионски
столови, мебел,

седишта,
портабл-

греење и ладење, имено,
вентилатори,
вентилатори,
електрични

грејачи,

спроводни

кориснички
интерфејс
од
видот
на
електронски контролни панели за контрола

електрични топлотни подлоги, филтри,
канали, водови, пена, разделни материјали,

на температурата и влажноста, далечински
управувачи за системите за контрола на

пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат
како засебни делови на системи за

температурата
и
влажноста,
кои
продаваат како засебни компоненти

се
за

електрично греење и ладење; клима-уреди
за греење и ладење кои се користат за

употреба во производството на системи за

складишни контејнери, складишни простори,

електрично
греење
и
ладење
кл. 11
термоелектрични уреди, имено,

држачи за чаши и внатрешни складишни
единици во копнени возила, волани, панели

апарати за производство на струја, греење,
ладење и рекуперација на отпадна топлина,

на врати, менувачи на брзини, одморалишта
за раце, пораби, површини и/или подови,

имено топлотни пумпи и компоненти за
истите, имено електрични вентилатори и

преносни грејачи, имено грејачи со позитивен
коефициент (ГПК), електрични грејачи со

вентилатори за топол и ладен воздух; уреди

дебели мембрани, електрични грејачи со

за контрола на топлината, имено електрични
системи за греење и ладење кои целосно

спирали и компоненти за истите од видот на
кола за грејачи со спирали, електрични

или делумно се состојат од електрични
вентилатори, вентилатори за топол и ладен

грејачи со тенки мембрани и електрични
спирални отпорни грејачи со вентилатори;

воздух, преносни грејачи и спроводни
топлотни подлоги за употреба кај површини

уреди за контрола на топлината, имено,
електронски и рачни контролни уреди за

за

електрични

употреба во системи за електрично греење и

системи за греење и ладење кои целосно
или делумно се состојат од електрични

ладење на површини за потпора на патници,
седишта, мебел, кревети, постелнина,

вентилатори, вентилатори, преносни грејачи,
спроводни топлотни подлоги, електрични

инвалидски колички, болничка опрема и/или
возила; компоненти за возила и делови за

кабли, електрична инсталација, филтри,
температурни сензори, сензори за точка на

локални преносни клима-уреди за врат,
централно дотерување на климата на

потпора
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седиштето на патникот, греење и ладење на
прекривките, дотерување на климата на

(181) 04/06/2025

одредени места и на задните седишта,
имено апарати за греење и апарати за

(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

ладење на воздухот за возила за греење и
ладење на воланот, панелите на вратите,

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,,
1000, Скопје, Скопје, MK

менувачите на брзини, одморалиштата за
раце, порабите, површините и/или подовите;

(540)

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

(591) бела, темно и светло кафеава, црвена,
жолта

простори, држачи за чаши, волани, панели на
врати, менувачи на брзини, одморалишта за

(551) индивидуална
(510, 511)

раце, пораби, површини и/или подови
кл. 12 седишта за возила и компоненти и

кл. 3 политура за мебел

делови за истите

(111) 24714

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/614

(220) 11/06/2015
(181) 11/06/2025

(111) 24633

(151) 16/05/2017

(210) TM 2015/587

(220) 03/06/2015
(181) 03/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) Мурџева Маја

(450) 30/06/2017
(732) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје

ул. Никола Парапунов бр. 1/63, 1000,

50 Дивизија 26/3-3, 1000, Скопје, MK

(740) БЕРИН ДОО Скопје

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

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Скопје, MK

(540)

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 24636

(151) 31/05/2017

(210) TM 2015/600

(220) 04/06/2015

Трговски марки

(591) бела, зелена
(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,
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сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за

за

печење;

кл. 37 обновување н поправање паркетни и

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

подни

прекривки

мирудии); мирудии; термички необработени
прехранбени
производи

ламинатни подови

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; комуникациски

(111) 24852

(151) 06/06/2017

(210) TM 2015/648

(220) 22/06/2015

медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за малопродажба;
нарачки за купување; претставување на

(181) 22/06/2025
(450) 30/06/2017
(732) Diageo North America, Inc.

производите;
електронски

801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

рекламирање
медиуми;

по пат на
потрошувачи

(комерцијални информации и советување на
потрошувачи); јавно мислење (испитување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

на јавно мислење); претставување на
производите; трговски саеми (организирање

Скопје
(540)

трговски

саеми)

и

работилници

за

комерцијални или рекламни цели, ширење на
рекламни
огласи
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување; бистро;

(551) индивидуална
(510, 511)

кафетерии [експрес ресторани]; ресторани,
ресторани со самопослужување; служење

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

храна и пијалаци; снек-барови

(111) 24716

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/669

(220) 26/06/2015

(111) 24751

(151) 29/05/2017

(210) TM 2015/627

(220) 25/07/2015
(181) 25/07/2025

(450) 30/06/2017
(732) ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО
ул.Климент Охридски бр.172, Струмица,
MK
(540)

(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
паркетни подни штици, паркетни
материјали за прекривање на под, ламинати
кл. 27 килими, линолеум и други материјали
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(591) црна, бела, светло кафена, темно

(732) Друштво за производство, трговија

кафена и црвена

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(551) индивидуална
(510, 511)

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

за
кл. 32

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

кафе
безалкохолни пијалаци во база на

кафе
(111) 24717

(151) 26/05/2017

(591) црна, црвена, бела

(210) TM 2015/670

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

кл. 30

кафе, кафе (пијалаци што се на

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кафе

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на кафе, производи од кафе, екстракти

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

од
кафе
или
замена
за
кафе
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

пијалоци; привремено сместување

(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кл. 35

кафе
услуги при продажба на големо и

мало на кафе, производи од кафе, екстракти
од
кафе
или
замена
за
кафе

(111) 24719

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/672

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 24718

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/671

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(591) црна, бела, светло кафена, црвена,
сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе, кафе (пијалаци што се на

основа на кафе), екстракти од кафе, замена

Трговски марки
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за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со

(551) индивидуална

млеко, замена за млеко

(510, 511)

(111) 24721

(151) 26/05/2017

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена

(210) TM 2015/673

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

за кафе
(111) 24725

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/675

(220) 26/06/2015

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(181) 26/06/2025

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(591) црна, бела, светло кафена, црвена,
сива и портокалова

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе, кафе (пијалаци што се на

основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со
млеко, замена за млеко
(111) 24724

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/674

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(591) црна, бела, светло кафена, темно
кафена, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кл. 32

кафе
безалкохолни пијалоци во база на

кафе, чоколадо и какао

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(111) 24727

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/676

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
(591) црна, бела, светло кафена, црвена и
сива
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ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(111) 24730

(151) 26/05/2017

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(210) TM 2015/678

(220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025

(540)

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(591) црна, зелена, црвена, бела и кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за кафе
(111) 24728

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/677

(220) 26/06/2015

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, зелена, бела, светло кафена,
темно кафена, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кафе
кл. 32 безалкохони пијалоци, безалкохолни
пијалоци направени со кафе, пијалоци
(безалкохолни пијалоци) со чоколадо

(591) црна, зелена, бела, светло кафена,
темно кафена, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на

(111) 24731

(151) 26/05/2017

(210) TM 2015/679

(220) 26/06/2015

(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

основа на кафе), екстракти од кафе, замена

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

за
кафе
кл. 32 безалкохони пијалоци во база на кафе

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
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ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(181) 29/06/2025
(450) 30/06/2017
(732) New Balance Athletics, Inc.
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, 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, светло кафена, темно
кафена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за
кафе
кл. 32 безалкохони пијалоци во база на кафе
(111) 24621

(151) 15/05/2017

(210) TM 2015/685

(220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025

(450) 30/06/2017
(732) New Balance Athletics, Inc.
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, 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)

NEW BALANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки и облека
(111) 24630

(151) 16/05/2017

(210) TM 2015/699

(220) 02/07/2015

(181) 02/07/2025
(450) 30/06/2017
(732) „СТРМОШ" АД РУДНИЦИ ЗА
НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП
ул. Македонски Револуционери бр. 56,
Пробиштип, MK
(540)

(591) зелена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метали и нивните легури, руди
(111) 24637

(151) 16/05/2017

(210) TM 2015/779

(220) 30/07/2015
(181) 30/07/2025

(450) 30/06/2017
(732) NGK Insulators, Ltd.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки и облека
(111) 24620

(151) 15/05/2017

(210) TM 2015/686

(220) 29/06/2015

2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichiken 467-8530, JP
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)
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опрема; воздушни летала и нивните составни
делови и опрема; железнички возила и
нивните составни делови и опрема;
автомобили и нивните составни делови и
опрема; моторни превозни средства на две
тркала, велосипеди и нивните составни
делови и опрема
(111) 24638

(151) 16/05/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/780

(220) 30/07/2015
(181) 30/07/2025

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори
за прочистување или подобрување на

(450) 30/06/2017
(732) NGK Insulators, Ltd.

издувните гасови на моторите со внатрешно

2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichiken 467-8530, JP

согорување;
хемикалии

катализатор;

индистриски

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

кл. 7 керамички филтри за прочистување на
издувните гасови што ги емитираат дизел

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

моторите;
керамички
филтри
за
прочистување на издувните гасови што ги

(540)

имитираат

моторите

со

внатрешно

согорување;
керамички
носачи
на
катализатори за прочистување на издувните
гасови што ги емитираат моторите
внатрешно
согорување;
супстрати

со
за

каталитички конвертори; уреди за третирање
на издувни гасови кај моторите за внатрешно
согорување, и неговите составни делови и
опрема; регенератори за мотори со
внатрешно
согорување;
неелектрични
влекачи [за теренски возила]; делови за
неелектрични влекачи за копнени возила;
рударски машини и уреди; градежни машини
и уреди; машини и уреди за утовар-истовар;
машини и инструменти за риболов; машини и
уреди за хемиска обработка; земјоделски
машини, земјоделски алатки што не се за
рачна
употреба;
машински
[теренски возила]; косилки

елементи
за
трева

кл. 12 неелектрични влекачи за копнени
возила (не вклучивајќи ги нивните делови);
механички елементи за копнени возила;
бродови

и

нивните

Трговски марки

составни

делови

и

HONEYCERAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 катализатори и носачи на катализатори
за

прочистување

или

подобрување

на

издувните гасови на моторите со внатрешно
согорување;
катализтор;
индистриски
хемикалии
кл. 7 керамички филтри за прочистување на
издувните гасови што ги емитираат дизел
моторите;
керамички
филтри
за
прочистување на издувните гасови што ги
имитираат
согорување;

моторите
со
внатрешно
керамички
носачи
на

катализатори за прочистување на издувните
гасови што ги емитираат моторите со
внатрешно
согорување;
супстрати
за
каталитички конвертори; уреди за третирање
на издувни гасови кај моторите за внатрешно
согорување, и неговите составни делови и
опрема; регенератори за мотори со
внатрешно
согорување;
неелектрични
влекачи [за теренски возила]; делови за
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неелектрични влекачи за копнени возила;
рударски машини и уреди; градежни машини

(111) 24644

(151) 17/05/2017

и уреди; машини и уреди за утовар-истовар;
машини и инструменти за риболов; машини и

(210) TM 2015/792

(220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025

уреди за хемиска обработка; земјоделски
машини, земјоделски алатки што не се за

(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

рачна
употреба;
машински
[теренски возила]; косилки

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

кл. 12

елементи
за
трева

неелектрични влекачи за копнени

возила (не вклучивајќи ги нивните делови);
механички елементи за копнени возила;

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

бродови и нивните составни делови и
опрема; воздушни летала и нивните составни
делови и опрема; железнички возила и
нивните составни делови и опрема;
автомобили и нивните составни делови и
опрема; моторни превозни средства на две
тркала, велосипеди и нивните составни
делови и опрема
(111) 24643

(151) 17/05/2017

(210) TM 2015/786

(220) 31/07/2015
(181) 31/07/2025

(450) 30/06/2017
(732) Alvogen Pharma Trading Europe
EOOD
86, Bulgaria Blvd. Sofia 1680, BG
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл.
кл. 42

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
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) 24645

(151) 17/05/2017

(210) TM 2015/793

(220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025

KALMENTE

(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(591) црвена, црна, бела

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди
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(591) црвена, црна, бела

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

(551) индивидуална

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

Скопје
(540)

управување
работи
кл.
кл. 42

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

(111) 24646

(151) 17/05/2017

(210) TM 2015/794

(220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025

(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

кл.
кл. 42

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

(111) 24648

(151) 17/05/2017

(210) TM 2015/796

(220) 04/08/2015

(540)

(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

ЏаБест

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

работи
кл.

38

кл. 42

научни и технолошки услуги и

телекомуникации

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(551) индивидуална

(111) 24647

(151) 17/05/2017

(210) TM 2015/795

(220) 04/08/2015

управување
работи

(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
Трговски марки

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл.
кл. 42

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
241 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

услуги; изработка и развој на компјутерски

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

хардвер и софтвер

управување

(111) 24649

(151) 17/05/2017

работи
кл.

(210) TM 2015/797

(220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

хардвер и софтвер

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000

(111) 24652

(151) 18/05/2017

(210) TM 2015/799

(220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025

Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл.
кл. 42

работата;

38

канцелариски

телекомуникации

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(551) индивидуална
(510, 511)
со

работата;

(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

Dzabest

управување
работи

со

канцелариски

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

Dzabest
(551) индивидуална

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

услуги; изработка и развој на компјутерски

управување

хардвер и софтвер

работи
кл.

(111) 24650

(151) 18/05/2017

(210) TM 2015/798

(220) 04/08/2015

(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017
(732) Телеком Словенија д.д.

со

работата;

38

канцелариски

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

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

(111) 24639

(151) 16/05/2017

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

(210) TM 2015/803

(220) 05/08/2015
(181) 05/08/2025

(540)

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство на мало и
големо КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
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софтвер за компјутерски игри за гејмерски
машини; рачни дигитални електронски уреди
и софтвер поврзан со истите; рачни мобилни
дигитални електронски уреди способни за
обезбедување на пристап до интернет и за
праќање, примање и чување на телефонски
повици, факсови, електронска пошта, и други
дигитални податоци; електронски рачни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматен сок за готвење, доматно
пире, сокови од зеленчук за готвење
кл. 30

сокови (како мирудии); мирудии;

ароматични подготовки за исхрана, додатоци
на јадења, зачини, квасец, кечап (сос),
прашок за печење; сол, сенф; оцет,
прашкасти зачини, преливи за салати, релиш
сосови (додатоци на исхрана), сосови
(додатоци на храна), состојки за згуснување
при готвење

единици за безжичен прием, складирање и /
или пренос на податоци и пораки и
електронски уреди кои овозможуваат на
корисникот да ги прати или да управува со
личните информации; апарати за снимање и
репродукција на звук; аудио плеери за МП3 и
други дигитални формати; дигитални аудио
рекордери; дигитални видео рекордери и
плеери; аудио касетофони и плеери; Касетни
видео рекордери и плеери; компакт диск
рекордери
и
плеери;
дигитални
повеќенаменски диск рекордери и плеери;

(111) 24860

(151) 14/06/2017

(210) TM 2015/806

(220) 05/08/2015
(181) 05/08/2025

дигитален аудио касетен рекордер и плеери;
радија, радио предаватели и приемници;
аудио, видео и дигитални миксери; аудио

(450) 30/06/2017
(300) 66472 06/02/2015 JM
(732) Apple Inc.

засилувачи;
аудио
приемници;
аудио
декодери; аудио апарати за автомобили;

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

слушалки за во уво, слушалки; звучници;
микрофони; аудио компоненти и додатоци;
модеми; мрежни комуникациски апарати;
електронска
комуникациска
опрема
и
инструменти;

аудиовизуелни

технички

апарати; оптички апарати и инструменти;
телекомуникациски апарати и инструменти;

RESEARCHKIT

глобален систем за позиционирање (GPS)
уреди; телефони; безжични комуникациски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери; компјутерски периферни
уреди;
компјутерски
хардвер;
рачни

уреди за глас, податоци или пренос на слики;
кабли; апарати за чување на податоци; уреди
за магнетни податоци; чипови, дискови и

електронски софтвер за игри адаптирани за
употреба со надворешен дисплеј екран или

касети кои се користат за носење или за
снимање на компјутерски програми и

монитор;
рачни
компјутери; лични

софтвер; факс машини; камери; батерии;
телевизии;
телевизиски
приемници;

електронски
нотеси;

компјутери;
таблет
дигитални помагала;

организатори;

електронски

Трговски марки

читачи

електронски
на

книга;

телевизиски
компјутерски

монитори;
софтвер;

Set Top бокс;
компјутерски
и
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електронски

игри;

глобален

систем

за

електронско

издаваштво

компјутерски софтвер
туризам,
планирање

за патување и
на
патување,

публикации;
компјутерски
софтвер
за
управување со лични информации; можност

навигација, планирање на рути за патување,
географски, дестинациски, транспортни и

за превземање на претходно снимени аудио
и аудиовизуелни содржини, информации и

сообраќајни информации, насоки за возење и
пешачење, прилагодени мапи на локаци,

коментари;
електронски

информации за уличен атлас , дисплеј на

списанија, билтени, весници, списанија и

електронска карта, како и информации за
дестинации;
компјутерски
софтвер
за

други публикации; софтвер за управување на
бази на податоци; софтвер за препознавање

креирање, лиценцирање, дистрибуирање,
превземање,
пренесување,
примање,

на знаци; софтвер за препознавање на глас;
софтвер за електронска пошта и пораки;

репродуцирање, уредување, издвојување,
кодирање,
декодирање,
прикажување,

компјутерски софтвер за пристапување,
прелистување и пребарување на интернет

зачувување

бази

организирање

на

текст,

на

читач

на

софтвер;

софтвер

и

за

на

позиционирање (GPS) компјутерски софтвер;

електронски

можност
за
превземање
книги, списанија, месечни

податоци;

електронски

огласни

податоци, графика, слики, аудио, видео и
други
мултимедијални
содржини,

табли; софтвер за синхронизација на
податоците; софтвер за развој на апликации;

електронски публикации, и електронски игри;
компјутерски софтвер за употреба при

прирачници
во
електронски
читлив,
машински читлив или компјутерски читлив

снимање,
организирање,
пренесување,
манипулирање, и прегледување на текст,

облик, за употреба со, и се продаваат како
единица со сите претходно споменатите

податоци, аудио фајлови, видео фајлови и

стоки; електрични и електронски конектори,

електронски игри во врска со компјутери,
телевизори, телевизиски сет-топ боксови,

спојки, жици, кабли, полначи, приклучни
подлоги, станици на приклучни подлоги,

аудио плеери, видео плеери, медиа плеери,
телефони и рачни дигитални електронски

интерфејс, и адаптери за употреба во сите
од горенаведените стоки; компјутерска

уреди;
компјутерски
софтвер
кој
им
овозможува на корисниците да програмираат

опрема
за
употреба
со
сите
од
горенаведените стоки; електронски апарати

и дистрибуираат текст, податоци, графика,

со мултимедијални функции за употреба со

слики, аудио, видео и други мултимедијални
содржини преку глобалните комуникациски

сите горенаведени стоки; електронски апарат
со интерактивни функции за употреба со сите

мрежи и други компјутерски, електронски и
комуникациски мрежи; компјутерски софтвер

горенаведени стоки; додатоци, делови,
апарати за фитинзи и тестирање на сите од

за идентификување, лоцирање, групирање,
дистрибуција и управување со податоци и

горенаведените стоки; заштини облоги, торби
и куфери или прилагодени форми да ги

врски

содржат

помеѓу

компјутерски

сервери

и

сите

горенаведени

стоки;

корисниците приклучени на глобалната
комуникациски мрежи и други компјутерски,

инструменти за навигација; апарат за
проверка на жиг на пошта; каси; механизми

електронски
и
комуникациски
мрежи;
компјутерски софтвер за употреба на рачни

за апаратите што се активираат со жетони;
дактилографски
машини;
маркери
за

мобилни дигитални електронски уреди и
други
електронски
кориснички
уреди;

порабување;
машини
за
гласање;
електронски ознаки за стоки; машини за
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избор на награди; апарати и инструменти за

услуги за компјутерски хардвер и софтвер;

мерење;

услуги за консултација и

мерки;

електронски

табли

за

поддршка за

информирање; мерни уреди; силициумски
подлоги [силиконски парчиња]; интегрални

развиванње на компјутерски системи, бази
на податоци и апликации; обезбедување на

кола; флуоресцентни екрани; апарат за
далечинско управување; филаменти кои

компјутерски
информации

спроведуваат светлина [оптички влакна];
електрични инсталации за далечинска

креирање, дизајнирање, одржување на веб
страни; услуги за веб хостинг; провајдер за

контрола

работење;

апликациски услуги (ASP) хостинг услуги кои

громобрани; електролизатори; апарати за
гаснење пожар; радиолошки апарати за

нудат компјутерски софтверски апликации на
други лица; провајдер за апликациски услуги

индустриски цели; апарати и опрема за
спасување живот; свиречки аларми; очила за

(ASP) кој служи како софтвер за креирање,
лиценцирање, дистрибуирање, превземање,

сонце; анимирани цртани филмови; јајцесветилка; свирчиња за кучиња; украсни

пренесување,
уредување,

примање,
изделување,

магнети; електрифицирани огради; ;чорапи

декодирање,

прикажување,

со електрично загревање; аларми, аларм
сензори и системи за следење на аларми;

организирање на текст, графика, слики,
аудио, видео и мултимедијални содржини и

системи за станбена безбедност и надзор;
детектори за чад и јаглерод моноксид;

електронски публикации; провајдер на
апликациони услуги (ASP) кој служи како

термостати, монитори, сензори и контролни
уреди за климатизација, греење, вентилација

софтвер за употреба во врска со софтвер за
препознавање на глас и гласовно управувани

и уреди и системи; електрични и електронски

софтверски апликации; обезбедување на

врати и прозорци и брави и резиња;
далечински управувачи за отворање и

онлајн софтвер кој не се превзема;
обезбедување на пребарувачи за добивање

затворање на гаражни врати; механизми за
отворање завеса, драпера, ролетна, и

на податоци
електронски

вариолајт завеса; контроли за осветлување;
електрични
приклучоци;
електрични
и

создавање
на
индекси
на
онлајн
информации, сајтови и други ресурси на

електронски

компјутерски

располагање на глобалните компјутерски

управуван
системски
софтвер
кл. 42
научни и технолошки услуги и

мрежи за останатите; електронски услуги за
чување на податоци; услуги за онлајн

истражување и планирањето поврзано со
нив; услуги за индустриска анализа и

социјално вмрежување; обезбедување на
веб-сајт за социјално вмрежување; услуги на

истражување; компјутерско програмирање;
проектирање и развој на компјутерски

картографија и мапирање; информации,
советодавни и консултантски услуги кои се

хардвер

однесуваат на горенаведенето

на

и

индустриското

прекинувачи;

софтвер;

дизајн,

развој

и

одржување на комерцијален компјутерски
софтвер во областа на природниот јазик,
говор, говорник, јазик, препознавање на глас,
препознавање
на
гласовни
печати;
изнајмување на компјутерски хардвер и
софтвер апарати и опрема; консултантски
Трговски марки

хардвер
или
софтвер
на интернет; услуги за

емитување,
кодирање,
чување

преку интернет
комуникациски

и

и

други
мрежи;

(111) 24656

(151) 18/05/2017

(210) TM 2015/811

(220) 07/08/2015
(181) 07/08/2025
(450) 30/06/2017
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(732) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА

наставата;

КОСТОВСКА

активности

ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK
and ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје,

(111) 24861

(151) 14/06/2017

MK

(210) TM 2015/829

(220) 14/08/2015
(181) 14/08/2025

забава;

спортски

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

и

културни

(450) 30/06/2017
(732) Apple Inc.
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела

FORCE TOUCH

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи; ладно оружје;
оружје за боречки вештини; сабји, ножеви

кл. 9

компјутери; компјутерски периферни

мебел, огледала, рамки за слики;

уреди; компјутерски хардвер; компјутерски
машини за играње; рачни компјутери; таблет

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, рогозина, рогови;

компјутери; лични дигитални помагала;
електронски
организатори;
електронски

слонова коска, школки килибар, седеф,
морска пена и замена за овие материјали

нотеси; електронски читачи на книги; рачни
електронски играчки адаптирани за употреба

или
производи
од
пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

со надворешен дисплеј екран или монитор;

кл. 20

се опфатени со другите класи; покривки за

рачни дигитални електронски уреди и
софтвер поврзан со истите; рачни мобилни

кревети
кл.
25

маси
капи

дигитални електронски уреди способни за
обезбедување на пристап до интернет и за

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

праќање, примање и чување на телефонски
повици, факсови, електронска пошта и други

другите
класи,
украси
за
елки
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

дигитални

и
облека,

обувки

и

податоци;

електронски

рачни

саго, замена за кафе; брашно и производи од

единици за безжичен прием, складирање и /
или пренос на податоци и пораки и

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

електронски уреди кои им овозможуваат на
корисниците да ги следат или управуваат со

печење, сол,
мирудии);

(како
мраз

личните информации; апарати за снимање и
репродукција на звук; МП3 и други дигитални

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

формати на аудио плеери; дигитални аудио

сенф; оцет, сосови
мирудии;

работи; услуги при продажба на големо и

рекордери; дигитални видео рекордери и
плеери; аудио касетофони и плеери; касетни

мало на спортска и друга опрема и обувки
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

видео рекордери и плеери; компакт диск
рекордери
и
плеери;
дигитални
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повеќенаменски диск рекордери и плеери;

компјутерски

дигитален аудио касетен рекордер и плеери;

снимање,

радија, радио предаватели и приемници;
аудио, видео и дигитални миксети; аудио

манипулирање и прегледување на текст,
податоци, аудио фајлови, видео фајлови и

засилувачи;
аудио
приемници;
аудио
декодери; аудио апарати за автомобили;

електронски игри во врска со компјутери,
телевизори, телевизиски сет-топ боксови,

слушалки за во уво, слушалки; звучници;
микрофони; аудио компоненти и додатоци;

аудио плеери, видео плеери, медиа плеери,
телефони и рачни дигитални електронски

модеми;

уреди;

мрежни

електронска
инструменти;

комуникациски

опрема
апарати

за

компјутерски

употреба

при

пренесување,

софтвер

кој

им

и
за

овозможува на корисниците да програмираат
и дистрибуираат текст, податоци, графика,

настава; оптички апарати и инструменти;
телекомуникациски апарати и инструменти;

слики, аудио, видео и други мултимедијални
содржини преку глобалните комуникациски

уреди за глобален систем за позиционирање
(GPS); телефони; безжични комуникациски

мрежи и други компјутерски, електронски и
комуникациски мрежи; компјутерски софтвер

уреди за пренос на глас, податоци или слики;

за идентификување, лоцирање, групирање,

кабли; апарати за чување на податоци; уреди
за магнетни податоци; чипови, дискови и

дистрибуција и управување со податоци и
врски помеѓу компјутерски сервери и

касети кои се користат за носење или за
снимање на компјутерски програми и

корисниците приклучени на глобалните
комуникациски мрежи и други компјутерски,

софтвер; факс машини; камери; батерии;
телевизори;
телевизиски
приемници;

електронски
и
комуникациски
мрежи;
компјутерски софтвер за употреба на рачни

телевизиски монитори; сет топ кутии (set top

мобилни дигитални електронски уреди и

boxes); компјутерски софтвер; компјутерски и
електронски игри; компјутерски софтвер за

други
електронски
кориснички
уреди;
електронско
издаваштво
на
софтвер;

глобален систем за позиционирање (GPS);
компјутерски софтвер за патување и

софтвер
за
читач
на
електронски
публикации;
компјутерски
софтвер
за

туризам,
планирање
на
патување,
навигација, планирање на рути за патување,

управување
со
лични
информации;
претходно снимени аудио и аудиовизуелни

географски, дестинациски, транспортни и

содржини, информации и коментари кои

сообраќајни информации, насоки за возење и
пешачење, прилагодени мапи на локаци,

може да се превземаат; електронски книги,
списанија, месечни списанија, билтени,

информации за уличен атлас, дисплеј на
електронска карта, како и информации за

весници, списанија и други публикации кои
може да се превземаат; софтвер за

дестинации;
креирање,

управување на бази на податоци; софтвер за
препознавање на знаци; софтвер за

превземање,

комуникациска
аудиовизуелни

апарати;

софтвер

организирање,

компјутерски
софтвер
за
правење,
дистрибуирање,
пренесување,

примање,

препознавање

на

глас;

софтвер

за

репродуцирање, уредување, издвојување,
кодирање,
декодирање,
прикажување,

електронска пошта и пораки; компјутерски
софтвер за пристапување, прелистување и

зачувување и организирање на текст,
податоци, графика, слики, аудио, видео и

пребарување на он лајн бази на податоци;
електронски огласни табли; софтвер за

други
мултимедијални
содржини,
електронски публикации и електронски игри;

синхронизација на податоците; софтвер за
развој на апликации; прирачници во
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електронски читлив, машински читлив или

следење на аларми; системи за станбена

компјутерски

се

безбедност и надзор; детектори за чад и

употребуват и продаваат заедно со сите
претходно споменати стоки; електрични и

јаглерод моноксид; термостати, монитори,
сензори и контролни уреди за уреди и

електронски конектори, спојки, жици, кабли,
полначи, приклучни подлоги, станици на

системи
за
климатизација,
греење,
вентилација; електрични и електронски

приклучни подлоги, интерфејс и адаптери за
употреба во сите од горенаведените стоки;

брави и резиња за врати и прозорци;
отварачи за гаражни врати; механизми за

компјутерска опрема за употреба со сите од

отворање

горенаведените стоки; електронски апарати
со мултимедијални функции за употреба со

вариолајт завеси; контроли за осветлување
кл. 14
хоролошки и хронометриски

сите горенаведени стоки; електронски
апарати со интерактивни функции за

инструменти; рачни часовници; саати;
часовници; хронографи за користење како

употреба со сите горенаведени стоки;
додатоци, делови и опрема како и апарати за

часовници;
хронометри;
каивчиња
за
часовници; стегачи за часовници; кутии за

тестирање

часовници,

читлив

на

сите

облик,

кои

горенаведени

стоки;

завеси,

и

хоролошки

и

хронометриски инструменти; делови
часовници,
саати
и
хоролошки

за
и

горенаведени
стоки;
навигација;
апарати

хронометриски инструменти; накит

за
на

поштенски жигови; каси за пари; механизми
за апарати што се активираат со жетони;
машини

за

диктирање;

маркери

и

ролетни

заштини облоги, торби и куфери прилагодени
или обликувани за да ги содржат сите
инструменти
за
проверка

саати

драпери,

(111) 24703

(151) 31/05/2017

(210) TM 2015/842

(220) 24/08/2015

за

(181) 24/08/2025

порабување;
машини
за
гласање;
електронски ознаки за стоки; машини за

(450) 30/06/2017
(732) Занаетчија БУРЕКЏИЛНИЦА

избор на награди; апарати и инструменти за
мерење; мерки; електронски табли за

ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 42, , Скопје, MK

информирање;
мерни
уреди;
оптички
апарати и инструменти; подлоги [силиконски

(540)

парчиња]; интегрални кола; флуоресцентни
екрани; апарати за далечинско управување;
филаменти кои спроведуваат светлина
[оптички влакна]; електрични инсталации за
далечинска контрола на индустриското
работење; громобрани; електролизатори;
апарати за гаснење пожар; радиолошки
апарати за индустриски цели; апарати и
опрема за спасување живот; свиречки
аларми; очила за сонце; анимирани цртани

(591) бела, сива, жолта, црна
(551) индивидуална

филмови; светилки за јајца; свирчиња за
кучиња; украсни магнети; електрифицирани

(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и

огради; чорапи со електрично загревање;
аларми, аларм сензори и системи за

пијалаци
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(111) 24755

(151) 31/05/2017

(210) TM 2015/904

(220) 10/09/2015

(210) TM 2015/936

(220) 22/09/2015
(181) 22/09/2025

(181) 10/09/2025
(450) 30/06/2017
(732) Комфи Ангел ДОО
ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,

(450) 30/06/2017
(732) ASUSTEK COMPUTER

Прилеп, MK

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

(540)

INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TW

(540)

(591) зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за
кревети

и

маси

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(111) 24757

(151) 31/05/2017

(210) TM 2015/905

(220) 10/09/2015
(181) 10/09/2025

(450) 30/06/2017
(732) Комфи Ангел ДОО
ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
Прилеп, MK
(540)

кл. 9 флеш-светла (фотографски); флешсијалици
(фотографски);
диоди
што
емитираат

светлина

(LED);

камери

(фотографски); дигитални видео камери;
троножни стативи за камери; конектори (за
електрична енергија); полначи за батерии
(111) 24613

(151) 11/05/2017

(210) TM 2015/937

(220) 23/09/2015
(181) 23/09/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увозизвоз Куманово
ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) плава и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

(591) оранж сива, бела
(551) индивидуална

се опфатени со другите класи; покривки за

(510, 511)

кревети
и
маси
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на
основа на чоколадо; пијалаци што се на

управување
работи

основа на какао; пијалаци што се на основа
на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на

со

работата;

канцелариски

етерични масла; пијалаци што се на основа
(111) 24618
Трговски марки
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на

чај;

млеко

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

газирана вода; млеко од бадеми;

направени од овие материјали, што не се

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; чадори,

средства
јаболка

сок од
коктели

сонцебрани и стапови за одење; камшици,
узди
и
саачки
производи

безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни
екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови;

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

овошни

кревети и маси

кл. 32

пијалаци

за

од

какао

со

правење пијалаци;
безалкохолоен;

сирупи

безалкохолни;

лимонади;

минерална вода; сода вода; сок од домати
пијалаци;
сок
од
зеленчук
пијалаци

(111) 24635

(151) 16/05/2017

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на

(210) TM 2015/1049

(220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025

основа на чоколадо; пијалаци што се на
основа на какао; пијалаци што се на основа

(450) 30/06/2017
(732) MONTEI CONSULTING INC

на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на

Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG

етерични масла; пијалаци што се на основа
на чај; пијалаци од какао со млеко; газирана

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

вода;
млеко
од
бадеми;
аперитиви
безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци;

(540)

безалкохолни пијалаци со мед; средства за
правење
пијалаци;
сок
од
јаболка
безалкохолоен;

коктели

безалкохолни;

пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; минерална вода;
сода вода; сок од домати пијалаци; сок од
зеленчук пијалаци
(111) 24614

(151) 11/05/2017

(210) TM 2015/940

(220) 24/09/2015
(181) 24/09/2025
(450) 30/06/2017

(732) BONATTI D.O.O
Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd,
RS
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

BONATTI
(551) индивидуална
(510, 511)
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NATURLAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за избелување и други
супстанции

за

перење;

препарати

за

чистење,
полирање,
одмастување
и
абразивни препарати; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла; козметика; облека
импрегнирана со козметички препарати;
лосиони за коса; препарати за нега на коса;
препарати за бањање не за медицински
цели;

пасти

за

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

заби

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диетална храна и
супстанци адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња:
диетални додатоци во исхраната за луѓе и
животни; гипсови, материјали за преврски;
материјали за стопирање на забите, восок за
заби;
дезинфектанти;
препарати
за
уништување
хербициди

на

штетници;

фунгициди,

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

кл. 30

30 Јуни 2017

кафе; чај; какао; вештачко кафе;

(210) TM 2015/1091

брашно и преработки од житарки; мед; храна

(220) 29/10/2015
(181) 29/10/2025

на база на овес; ароматски препарати за
храна; мед; меласа; сол, сенф; оцет, сосови

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(мирудии); зачини

и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје
ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, MK

(111) 24767

(151) 20/06/2017

(210) TM 2015/1069

(220) 22/10/2015

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(181) 22/10/2025

(540)

(450) 30/06/2017
(732) Јуникс Доо Скопје-Друштво за
напредни маркетинг истражувања,
производство, промет и интелектуални
услуги
ул. Џон Кенеди 5/2/30, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) кафена, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кафе, чај, замена за кафе
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови,
(591) кафена, зелена, бела
(551) индивидуална

сирупи и други препарати за производство на
пијалоци

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување пијалоци

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,

(111) 24631

(151) 15/05/2017

компоти; млеко и млечни производи; масла и
масти
за
јадење

(210) TM 2015/1092

(220) 29/10/2015
(181) 29/10/2025

кл. 30 чај, какао, ориз, брашно и производи
од жито, леб, производи од тесто и слатки,

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

сладолед;

и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје
ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, MK

мед,

меласа,

сосови

кл. 31
свежо овошје и зеленчук
кл. 32 минерална и сода-вода и други без
алкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни
сокови;
сирупи

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање
стока
кл. 44 услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 24632

Трговски марки

(151) 16/05/2017
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(732) Елемент ПР дооел Скопје
ул. МИле Поп Јорданов бр. 13/1-1, Скопје,
MK
(540)

(591) кафена, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе,

чај,

замена

за

кафе

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови,

(551) индивидуална

сирупи и други препарати за производство на
пијалоци

(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и

кл. 43 услуги за подготвување пијалоци
(111) 24612
(151) 10/05/2017

производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со

(210) TM 2015/1094

(220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025

другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

(450) 30/06/2017
(732) ОКТА Рафинерија на нафта
Акционерско друштво - Скопје

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

ул. 1 бр. 25, Миладиновци, Илинден, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,

канцелариски

прибор

(освен

мебелот);

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(591) црвена и бела
(551) индивидуална

кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња

(510, 511)

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со

саго, замена за кафе; брашно и производи од

навлажнување, горива (вклучително и
течните горива за мотори) и материи за

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

осветлување, свеќи, фитили

печење, сол,
мирудии);

(111) 24778

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1128

(220) 04/11/2015
(181) 04/11/2025

кл. 35 реклмирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(450) 30/06/2017
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сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл.

38

кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

телекомуникации

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

спортски
кл. 42

30 Јуни 2017

и

културни

активности

кл. 35

рекламирање (огласување); водење

научни и технолошки услуги и

на работењето; управување со работата;

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

канцелариски
работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

активности

(111) 24798

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1130

(220) 06/11/2015

(111) 24797

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1131

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

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

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(591) жолта, зелена, светло портокалова,
(591) жолта, зелена, светло портокалова,

темно портокалова, светла виолетова, темна

темно портокалова, светла виолетова, темна
виолетова, црна, бела, светло сина, темно

виолетова, црна, бела, светло сина, темно
сина, светло розева, темно розева

сина, светло розева, темно розева
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, материјали што ги користат

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

шишиња;брошури;натписи од хартија или
картон;печатени

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

материјали;плакати;проспекти
кл.
25
облека,
обувки

кл.
кл.

25

облека,
32

Трговски марки

обувки

и

капи

кл.

пиво

кл. 35

32

и

капи
пиво

рекламирање (огласување); водење
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

на работењето; управување со работата;

на работењето; управување со работата;

канцелариски

канцелариски

работи

работи

кл. 41 oбука; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

(111) 24796

(151) 30/05/2017

(111) 24794

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1132

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

(210) TM 2015/1135

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, зелена, светло портокалова,
темно портокалова, светла виолетова, темна

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

виолетова, црна, бела, светло сина, темно

(510, 511)

сина, светло розева, темно розева
(554)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

(551) индивидуална
(510, 511)

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

печатени работи, материјали што ги користат

картон;печатени

уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за

материјали;плакати;проспекти
кл.
25
облека,
обувки

шишиња;брошури;натписи од хартија или
картон;печатени

кл.
кл. 35

материјали;плакати;проспекти
кл.
25
облека,
обувки

капи

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

пиво

кл. 41

кл.
кл. 35

32

и

рекламирање (огласување); водење
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и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

обука; забава; спортски и културни

активности
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(111) 24792

(151) 30/05/2017

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

(210) TM 2015/1136

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова,бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат

шишиња;брошури;натписи од хартија или
картон;печатени

уметниците;печатарски букви;амбалажа од

материјали;плакати;проспекти

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

кл.
кл.

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл. 35 рекламирање (огласување); водење
на работењето; управување со работата;

кл.
кл.

25

кл. 35

облека,
32

обувки

и

капи
пиво

рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

25

облека,
32

обувки

и

капи
пиво

канцелариски
работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24788

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1138

(220) 06/11/2015

(111) 24789

(151) 30/05/2017

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(210) TM 2015/1137

(220) 06/11/2015

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(181) 06/11/2025

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(591) портокалова, бела, црна, сива

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(551) индивидуална

кои не се опфатени со другите класи,

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

шишиња;брошури;натписи од хартија или

кл.

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл.
кл. 35

кл.
кл.

25

облека,
32

обувки

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

капи
пиво

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

кл. 35 рекламирање (огласување); водење
на работењето; управување со работата;

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

канцелариски

и

25

работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24787

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1139

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

(111) 24786

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1140

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кои не се опфатени со другите класи,

кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24784
(151) 30/05/2017

(111) 24785

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1142

(210) TM 2015/1141

(220) 06/11/2015

(220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(540)
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кои не се опфатени со другите класи,

кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

(111) 24783

(151) 30/05/2017

(111) 24799

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1143

(220) 06/11/2015

(210) TM 2015/1144

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или
картон;печатени
материјали;плакати;проспекти
кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24782

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1145

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(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)

Трговски марки

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од
картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или
картон;печатени
материјали;плакати;проспекти
кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24781

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1146

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(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)
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат

кои не се опфатени со другите класи,

уметниците;печатарски букви;амбалажа од

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл.
кл.

25

кл. 35

облека,
32

обувки

и

капи
пиво

рекламирање (огласување); водење

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

(111) 24780

(151) 30/05/2017

(111) 24790

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1147

(220) 06/11/2015

(210) TM 2015/1148

(220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кои не се опфатени со другите класи,

кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

печатени работи, материјали што ги користат
уметниците;печатарски букви;амбалажа од

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон
или
хартија
за
шишиња;брошури;натписи од хартија или

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

картон;печатени
материјали;плакати;проспекти

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

кл.

25

кл.
кл. 35

облека,

обувки

и

капи

32
пиво
рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

на работењето; управување со работата;
канцелариски
работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности
(111) 24777
(151) 30/05/2017

(111) 24779

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1165

(210) TM 2015/1149

(220) 06/11/2015

(220) 12/11/2015
(181) 12/11/2025

(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(450) 30/06/2017
(732) Aktsionerno Droujestvo

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

BULGARTABAC HOLDING
62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

кл. 31

свежо овошје и зеленчук; семиња,

билки и природно цвеќе; храна за животни
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци
(111) 24662

(151) 19/05/2017

(210) TM 2015/1214

(220) 25/11/2015
(181) 25/11/2025

(591) бела, плава, златна, окер, сива
(551) индивидуална

(450) 30/06/2017
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK

(510, 511)
кл. 34 тутун; пушачки артикли; кибрити:

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

цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки

(540)

за пушачи; сиров тутун, манипулиран или
преработен; тутунски производи; филтери за

CENTRAL MALL

цигари; хартија за цигари; пепелници за
пушачи

(551) индивидуална

(111) 24776

(151) 30/05/2017

(210) TM 2015/1196

(220) 23/11/2015

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работа; канцелариска работа;

(181) 23/11/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство,
градежништво, трговија и услуги МГПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица
ул. Климент Охридски бр. 240, Струмица,
MK
(540)

(510, 511)

анализа на цени, ажурирање на рекламен
материјал,
аутсорсинг
услуги,
бизнис
информации, бизнис истражување, бизнис
проценки,
вработување
персонал,
дистрибуција

на

примероци,

изложби

(организирање изложби) за комерцијални и
рекламни цели, изнајмување рекламен
материјал, изнајмување рекламен простор,
испитување
на
јавното
мислење,
компјутерски бази на податоци, компјутерско
рекламирање
по
пат
на
интернет,
комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми) за
малопродажба, консултации за раководење
со персонал, малопродажба (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми за

(591) бела, црвена, зелена, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, јајца, млеко и млечни производи
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малопродажба), маркетинг
надворечно
рекламирање,

истражување,
нарачки
з

акупување (адмнинситративна обработка на
нарачките за купување), односи со јавност,
организирање
трговски
саеми
за
комерцијални и рекламни цели, потрошувачи
(комерцијални информации и советуваењ на
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

потрошувачи), презентација на стоки преку

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

комуникациски медиуми, за малопродажба,

СКОПЈЕ

претставување
на
производите,
промовирање на продажбата за трети лица,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

цени (анализа на цените), советување на
потрошувачите )комерцијални информации и
советување на потрошувачите=, ширење на
рекламни
огласи
кл. 36

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот; изнајмување канцеларии
[недвижности],
иневстиции
(капитални
инвестиции), кирија (наплаќање кирија),
лизинг на недвижности, недвижен имот,
недвижности,
организирање
наплаќање,

(591) темно кафена, светло кафена, црна,
црвена, бела, жолта, окер и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо

посредници за недвижности, пренесување
средства
(електронско
пренесување
средства), проценување, разменување пари,
станови (изнајмување станови), управување
со недвижни имоти, управување со станбени
згради, царина, чекови (верификација на
чекови)
кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности, забави
(известување за забави), забави (планирање
на
забави),
казина,
(организирање натпревари)

натпревари
[образобание

или забава], натпревари (организирање
спортски
натпревари),
ноќни
клубови,
организирање

и

водење

(111) 24835

(151) 01/06/2017

(210) TM 2015/1248

(220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

конгреси

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување, хотели,
ресторани, кафетерии, спа и велнес центри

(591) темно кафена, светло кафена, црна,
црвена, бела, жолта, портокалова и сива

(111) 24834

(151) 01/06/2017

(210) TM 2015/1247

(220) 07/12/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 07/12/2025
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо
(111) 24836

(151) 01/06/2017

(210) TM 2015/1249

(220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025
(450) 30/06/2017
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(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(111) 24559

(151) 05/05/2017

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2015/1316

(220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/06/2017
(732) NOVARTIS AG,
CH - 4002 Basel, CH
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) темно кафена, светло кафена, црна,

TYVERB

црвена, бела, жолта, зелена и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо
(111) 24837

(151) 01/06/2017

(210) TM 2015/1250

(220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

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

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(111) 24615

(151) 10/05/2017

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2015/1348

(220) 29/12/2015
(181) 29/12/2025

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(450) 30/06/2017
(732) Kosova Tobacco

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Q.T. "Bregu I Diellit" Lok. 35, , 10000,
Pristina, Kosovo, ZB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) темно кафена, светло кафена, црна,
црвена, бела, жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо
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(591) црна, бела и сива

се опфатени со другите класи; покривки за

(551) индивидуална

кревети

(510, 511)
кл. 34 тутун; прибор за пушачи; кибрити

кл.
кл.

(111) 24556

(151) 02/05/2017

материјали
кл.
28

(210) TM 2015/1353

(220) 30/12/2015
(181) 30/12/2025

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

и

25
27

маси

облека,
обувки
килими, килимчиња,
за

подни
игри
и

и
и

капи
други

прекривки
играчки

(450) 30/06/2017
(732) ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во
Република Македонија

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

ул. Чаирска бр. 52, 1000, Скопје, MK

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(540)

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење;

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии);
муридии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје и
зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе;
храна
за
животни

(591) зелена, црна и бела
(551) индивидуална

кл. 32

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
сапуни; парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати

за

нега

кл. 5
фармацевтски
производи;
храна

на

забите

и ветеринарни
за
бебиња

кл. 10 очи и заби; хируршки материјали за
шиење
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки; материјали за
правење
четки;
прибор
за
чистење
кл.

23

предиво

и

конец

за

текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
Трговски марки

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
работи
кл. 39

со

работата;

канцелариски

транспортни услуги; пакување и

складирање стока; ораганизирање патувања
кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и
културни
активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;
привремено
сместување
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни
(111) 24566

(151) 10/05/2017

(210) TM 2016/20

(220) 11/01/2016
(181) 11/01/2026
(450) 30/06/2017
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(732) Трговско друштво Интернационал

(производи за сончање), спрејови за коса,

фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ

спрејови за освежување на здивот, средства

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

за белење при перење алишта, средства за
остранување на бигор што се користат во

(540)

домаќинството, средства за чистење на
забите, средства за чистење флеки,
средства
против
потење
(тоалетни
производи), стапчиња обложени со памук за

(591) бела, црвена, зелена, црна

козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
белило, бои за коса, восок за
депилација,
дезинфекција
дезинфекција),
дезодоранси

(сапун
за
за
лична

употреба, дезодорантни сапуни, екстракти од
цвеќе
(парфеми),
капење
(козметички
производи за капење), кожа (производи за
заштита на кожа - политури), колонска вода,
креми (козметички креми), креми за чевли,
лосиони што се користат по бричење,
медицински сапун, нега на кожа (козметички
производи за нега на кожата), памук за
козметичка употреба, парфеми, пасти за
полирање на чевли, политура за мебел и
подови, препарати за одстранување на лак,
производи за белење (перење на алишта),
производи за белење на кожа, производи за
бричење, производи за виткање на коса,
производи за депилација, производи за
заштита на кожа - политури, производи за
измазнување(штиркање),

производи

за

киснење алишта, производи за перење на
алишта, производи за постигнување на сјај политури,
производи

производи
за
за
сончање

производи),
производни

производи
за чистење

светнување,
(козметички

за
чистење,
одводни цевки,

производи за чистење тапети, разубавување
(маски за разубавување), раствори за
дезинфекција на устата, сапуни, сапуни
(деодорантни сапуни), сапуни за бричење,
сапуни
за
дезинфекција,
сапуни
за
освежување текстил, сапуни против потење,
сапуни против потење на стапала, сончање
266 | С т р а н а

употреба,

тоалетна

вода,

тоалетни производи, шампони, штирак за
алишта
кл. 29
грав (конзервиран), грашок
(конзервиран),доматен сос за готвење,
доматно пире, замрзнато овошје, зеленчук
(сушен),
јогурт,
каши
(овошни),кефир,
кикирики

(путер

од

кикирики),

колбаси,

компири (снегулки од компири), компири
(чипс од компири),корнишони, крем (шлаг
крем), маргарин, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани), маслиново масло
за исхрана, масло од сончоглед за исхрана,
месо во козерви, млеко, млеко од соја
(замена за млеко), млечни пијалаци во кои
преовладува млеко, овошје (кандирано),
павлака
(млечни
производи),
печурки
(конзервирани), производи за исхрана
направени од риба, производи од млеко,
путер, риба (филети од риба), риби во
конзерви, салати од зеленчук, сардини,
свинско месо, сирење, сланина, снегулки од
компир, сокови од заленчук за готвење,
состојки за правење супа од зеленчук, суво
грозје, супа (состојкиза правење супа), супи,
супи (концетрати за супи), сутутка, туна,
туршија, урда, урми, филети од риба,
харинги, чипс од компири, џемови, џигер,
шлаг

крем,

шунка

кл. 30 алва, бибер, бикорбонат на сода за
готвење(сода бикарбона), бисквити, бисквити
петит-бер, бонбони, брашно за исхрана,
ванила, варена пченка, вафли, гриз, двопек,
додатоци на јадења, доматен сос, ѓумбер,
желеа
(овошни
желеа)слаткарски
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производи, замрзнат јогурт (вид сладолед),

салата,

засладувачи, зачини, какао, какао (пијалаци

компири свежи, краставички, кромид (свеж

што
се
на
основа
на
какао),
карамели(бонбони), каранфилче (мирудија),

зеленчук),
лимони,
овошје
печурки(свежи),портокали,

кари (мирудија), кафе, квасец, квасец за
тесто, кечап (сос), колач, колач (арома за

праз,сусам,тиквички,
кл.
32

колач), колач (прашок за колач), колач (тесто
за колач), колач (украс за колач) што се за

пијалоци,вода(минерална вода), води за
пиење (пијалоци), газирана вода, минерална

јадење,

вода,

колачиња,

крем

пудинг,

зеленчук

овошни

свеж,

јаткасто

овошје,
(свежо),

цитруси
безалкохолни

пијалаци

(безалкохолни

кристализиран шеќер за исхрана, леб, лебни
трошки (презла)
леден чај, мајонез,

пијалоци), овошни сирупи, овошни сокови,
пиво, пијалаци (безалкохолни пијалоци),

макарони, мали кифли (печива), мед, мусли,
мушкатов орев, овесни снегулки, овесно

сирупи (овошни сирупи-безакохолни), сок од
јаболка (безалкохолен), сокови (овошни

брашно, ориз, оцет, палачинки, панцероти,
пепперминт бонбони, пијалаци од какао од

сокови)
кл. 33

млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци

вино,

што се на основа на какао, пијалаци што се
на основа на кафе, пијалаци што се на

(алкохолни освен пиво), ракија, рум, џин
кл. 34 запалки за пушачи, кутивчиња со

основа на чај, пијалаци што се на основа на
чоколадо, пипер (мирудии), пити, пити со

кибрит,цигари,
шкорки
(кибрит)
кл. 35 услуги при продажба на мало и

јајца, сирење и сланина, пити со месо, пици,
пралини, прашок за колач, прашок за

големо

печење, прашоци за сладоледи, преливи за

(111) 24548

(151) 05/05/2017

слатки, производи од какао, производи од
тесто, пудинзи, пуканки, пченично брашно,

(210) TM 2016/42

(220) 18/01/2016
(181) 18/01/2026

пченкарни снегулки, пченкарно брашно,
равиоли, резанки од тесто, салати (преливи

(450) 30/06/2017
(732) LRC Products Limited

за салати), сенф, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

слатки, снегулки (овесни снегулки), снегулки

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(пченкарни снегулки), соја-сос, сол за
готвење, сосови (додатоци на храна),

(540)

состојки за згуснување при готвење,
тестенини, тестенини за ихрана, тесто за
колач, торти, тортиљи, фиде (тестенини),
цимет (мирудија), чаеви (немедицински), чај,
чај (ладен чај), чај (пијалаци што се на
основа на
(производи

чај),
од

чајни колачиња, чипс
житарици),
чоколадни

пијалаци со млеко, чоколадо, чоколадо
(пијалаци што се на основа на чоколадо),
шафран
(мирудии),
шеќер,
шпагети
кл. 31 грав (свеж), грозје (свежо), зелена
Трговски марки

алкохолни пијалоци (освен пиво),
виски,

водка,

ликери,

пијалаци

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

LADDER LOCK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

компресивни

чорапи/трикотажа;

градирани компресивни чорапи/трикотажа:
медицински продажни чорапи/трикотажа:
компресивни чорапи: компресивни хулахопки;
ортопедски и терапевтски трикотажи/чорапи;
трикотажа/чорапи за медицинска, хируршка
и/или профилактички цели; медицински и
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хируршки

чорапи

кл. 25 трикотаж; хулахопки; чорапи; чорапи

кл.

16

хартија,

имено

хартија

за

фотокопирање и за ласерски, инкџет и офсет
печатачи; пликоа; хартија за плотери

(111) 24549

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/45

(220) 18/01/2016
(181) 18/01/2026

(450) 30/06/2017
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(111) 24547

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/104

(220) 01/02/2016

(181) 01/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Силвер Импекс дооел
ул. 14 бр. 33, с. Арачиново, Скопје, MK
(540)

(540)

SCHOLL LIGHT LEGS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

компресивни

чорапи/трикотажа;

(591) порокалова, црна и бела

градирани компресивни

чорапи/трикотажа:

(551) индивидуална
(510, 511)

медицински продажни чорапи/трикотажа:
компресивни чорапи: компресивни хулахопки;
ортопедски и терапевтски трикотажи/чорапи;
трикотажа/чорапи за медицинска, хируршка
и/или профилактички цели; медицински и
хируршки
чорапи
кл. 25 облека; обувки; трикотажа; хулахопки;
чорапи; чорапи

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со
вода
и
санитарни
намени
кл. 16 канцелариски материјали; лепила за
канцелариска

или

куќна

употреба

кл. 35 трговија на големо и мало со лепила и
сијалици

(111) 24551

(151) 05/05/2017

(111) 24659

(151) 20/06/2017

(210) TM 2016/82

(220) 27/01/2016

(210) TM 2016/105

(220) 01/02/2016
(181) 01/02/2026

(181) 27/01/2026
(450) 30/06/2017
(732) Soporcel - Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz,, PT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС
ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Главинов бр. 7 Б/1 , MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

SOPORSET
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, црвена, бела
268 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
41
забава;
казина
[коцкање]
(обезбедување опрема во казина), коцкање
[играње за пари]
(111) 24768

(151) 30/05/2017

(591) златна

(210) TM 2016/129

(220) 05/02/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 05/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

1000, Скопје, MK
(540)

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);
муридии;
мраз
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки

(111) 24697

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/145

(220) 11/02/2016
(181) 11/02/2026

кои помагаат за подобра циркулација

(450) 30/06/2017
(732) Приватно Средно Училиште ЈАХЈА

(111) 24850

(151) 05/06/2017

КЕМАЛ Скопје
ул. Лондонска бб, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2016/137

(220) 09/02/2016
(181) 09/02/2026

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за транспорт, шпедиција,
промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Скопје
ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел,

(591) сина боја, црвена и бела

Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брожури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава
(освен
апарати)
кл.

Трговски марки

25

облека,

обувки

и

капи
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кл. 41

образовни услуги; подготвување

(732) Друштво за трговија на

настава;

забава;

градежништво инвестиции и услуги

спортски

и

културни

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,

активности
(111) 24749

(151) 29/05/2017

MK

(210) TM 2016/160

(220) 18/02/2016

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(181) 18/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ
ул. Борис Бојаџиски бр. 12, 1060, Скопје,
MK
(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

MAA HANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи
безалкохолни, лимонади, сода вода

(591) црна, бела, сина, сива

(111) 24846

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/164

(220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на

(551) индивидуална
(510, 511)

градежништво инвестиции и услуги

кл. 6 метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, жици и кабли од

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,

обичен метал кои не се електрични,
железарија, мали предмети од железо,

MK

производи од метал, кои не се опфатени со

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

другите
класи
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини,
трансмисиски

машински

спојници и
елементи

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало: рачен и електричен алат, наменски
делови
(111) 24840

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/163

(220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017
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VINTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи
безалкохолни, лимонади, сода вода
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(111) 24847

(151) 05/06/2017

пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни

(210) TM 2016/165

(220) 19/02/2016

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи

(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на
градежништво инвестиции и услуги

безалкохолни, лимонади, сода вода

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK

(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

градежништво инвестиции и услуги
АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје

(540)

бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK

TABARAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална вода, газирана вода,

(111) 24842

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/167

(220) 19/02/2016

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

BUSHRA

сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни

(551) индивидуална
(510, 511)

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи
безалкохолни, лимонади, сода вода

кл. 32
минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалаци, средства за

(111) 24841

(151) 05/06/2017

правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни

(210) TM 2016/166

(220) 19/02/2016

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи

(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на
градежништво инвестиции и услуги

безалкохолни, лимонади, сода вода

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK

(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

градежништво инвестиции и услуги
АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје

(540)

бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK

MINA MOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,

Трговски марки

(111) 24844

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/168

(220) 19/02/2016

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

MON AMOUR
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 32

минерална вода, газирана вода,

сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи
безалкохолни, лимонади, сода вода
(111) 24845

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/169

(220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026

(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
зелена

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на

(551) индивидуална
(510, 511)

градежништво инвестиции и услуги
АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од

бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци;

MK

изотонични пијалаци

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(111) 24660

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/176

(220) 22/02/2016
(181) 22/02/2026

GERMINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32

минерална вода, газирана вода,

сокови, безалкохолни пијалаци, средства за
правење пијалаци, коктели безалкохолни,
пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи

(450) 30/06/2017
(732) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Hino Motors, LTD.), a
Japanese Corporation
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

безалкохолни, лимонади, сода вода
(111) 24634

(151) 16/05/2017

(210) TM 2016/174

(220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 1 течност против замрзнување; флуид за
кочници; флуод за серво волан (управувач);

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

долготрајно разладно средство (LLC - LONG
LIFE
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моторни масла; масло за менувач

(591) темно кафена, светло кафена, златна,

(преносен систем); масти за автомобили

сина бела

(111) 24661

(151) 31/05/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/177

(220) 22/02/2016
(181) 22/02/2026

кл. 32
средства

сокови, безалкохолни пијалаци,
за правење пијалаци, коктели

(450) 30/06/2017
(732) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни
пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи

(also trading as Hino Motors, LTD.), a

безалкохолни.

Japanese Corporation
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, JP

(111) 24641

(151) 31/05/2017

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

(210) TM 2016/208

(220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026

(540)

(450) 30/06/2017
(732) БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица
ул. Глигор Новаков бр. 41, 2400, Струмица,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течност против замрзнување; флуид за
кочници; флуод за серво волан (управувач);
долготрајно разладно средство (LLC - LONG
LIFE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

COOLANT)

кл. 4 моторни масла; масло за менувач
(преносен систем); масти за автомобили
(111) 24843

(151) 05/06/2017

(591) црвена, зелена, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2016/183

(220) 23/02/2016
(181) 23/02/2026

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија на
градежништво инвестиции и услуги

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз

MK

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

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

сладолед;

шеќер,

мед,

меласа;

квасец,

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 24826

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/212

(220) 29/02/2016
(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(732) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ

(732) МАКПРОГРЕС ДОО

Скопје

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK

ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба,
Скопје, MK

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

(540)

TWINGERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
брашно и производи од жито,
производи од тесто и слатки, бадемови

(551) индивидуална
(510, 511)

слатки [тестенини], бисквити, вафли, колачи

текстил и текстилни производи
облека,
обувки
и
капи

колачиња со путер и брашно, колачиња со
чоколаден прелив, колачиња со овошно

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со облека, обувки, капи, текстил и

полнење и крем, слаткарски производи,
слатки, слатки од бадем, чајни колачиња,

текстилни производи

чајни колачиња со вкус на ванила

кл. 24
кл.
25

(111) 24827
(210) TM 2016/213

(151) 31/05/2017

(111) 24670

(151) 31/05/2017

(220) 29/02/2016
(181) 01/03/2026

(210) TM 2016/225

(220) 01/03/2016
(181) 01/03/2026

(450) 30/06/2017
(732) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ

(450) 30/06/2017
(732) Стојчевски Томислав

Скопје

ул. Народни херои бр. 21, Битола, MK

ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба,
Скопје, MK

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(540)

(540)

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

VIVANOVA
(551) индивидуална
(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24
текстил и текстилни производи

(510, 511)
кл. 30
десертни барови врз база на
житарици и овошје, подготовки од житарици
(111) 24748

(151) 29/05/2017

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и

(210) TM 2016/226

(220) 02/03/2016
(181) 02/03/2026

големо со облека, обувки, капи, текстил и

(450) 30/06/2017
(732) Акционерско друштво за

текстилни производи
(111) 24653

(151) 31/05/2017

производство и промет на алкохолни и
безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица

(210) TM 2016/216

(220) 29/02/2016

Стадион б.б., 2400, Струмица, MK

(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(732) Бојаџиев Олег

(540)

ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK
(540)

(591) бела, црвена, сина, зелена, црна
(551) индивидуална

(591) жолта, кафеава, портокалова, бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32
минерална вода, природна не
газирана вода, сода вода

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа

(111) 24554

(151) 05/05/2017

(бизнис
менаџмент)
кл. 41 организирање и водење на концерти;

(210) TM 2016/261

(220) 11/03/2016
(181) 11/03/2026

продукција на музика; продукција на шоу
програми; продукција на радио и телевизиски

(450) 30/06/2017

програми;

забава;

планирање

забави;

(732) Бојаџиев Олег
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK

продавање на билети; информации за
образовни и забавни настани; услуги на

(540)

компонирање
издаваштво
(111) 24629

KALABALAK
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис

менаџмент)

кл. 41 организирање и водење на концерти;
продукција на музика; продукција на шоу
програми; продукција на радио и телевизиски
програми;
забава;
планирање
забави;

на

музика;

електронско

електронско

(220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026

(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

продавање на билети; информации за
образовни и забавни настани; услуги на
издаваштво

музика;

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/271

(551) индивидуална

компонирање

на

RELIKA plus
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 24555

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/262

(220) 11/03/2016

(111) 24625

(151) 15/05/2017

(181) 11/03/2026
(450) 30/06/2017

(210) TM 2016/272

(220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

кл. 3 млеко за сончање во спреј

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(111) 24628

(151) 16/05/2017

(210) TM 2016/274

(220) 14/03/2016

Скопје, MK

(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(540)

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, црвена, светло и темно
жолта, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко по сончање
(591) бела, црна, црвена, светло и темно
(111) 24627

(151) 16/05/2017

(210) TM 2016/273

(220) 14/03/2016

жолта, светло и темно сина
(551) индивидуална

(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање
(111) 24626

(151) 16/05/2017

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,

(210) TM 2016/275

(220) 14/03/2016

Скопје, MK

(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(540)

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, црвена, жолта, светло и
темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,
сосови

(како

мирудии);

муридии;

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) 24622

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/284

(220) 16/03/2016

(591) бела, црна, црвена, жолта, светло и
темно сина

(181) 16/03/2026
(450) 30/06/2017

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) Стојков Душко
Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,

кл. 3 крем за сончање

Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 24701

(151) 31/05/2017

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

(210) TM 2016/276

(220) 15/03/2016
(181) 15/03/2026

(540)

(450) 30/06/2017
(732) ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експортимпорт
ул. Илинденска бр. 160, 1200, Тетово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, бела, црна, портокалова,
кафена, зелена, тиркизна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки со џем од кајсија со какао крем
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

управување
работи

со

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго,
замена за кафе; сладолед; мед, меласа;
Трговски марки

канцелариски

(111) 24624

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/285

(220) 16/03/2016
(181) 16/03/2026
(450) 30/06/2017

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

работата;

(732) Стојков Душко
Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,
Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

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

на

(540)

/електрика/,

светлината,

дистрибуциони

апарати

за

ормари

полнење

на

електрични акумулатори, електрични брави,
електрични
водови,
идентификациони
обвивки за електрични жици, приклучоци за
електрични водови, електрични кабли,
кабелски спојки, електрични колектори,
електрични
кондензатори,
електрични

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

контакти, електрични отпорници, електрични

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, торти и
колачи, слатки, суви колачи, баклава,
тулумби,
алва,
бадем,
кондиторски
производи; бисквити, брашно за храна,
ванила (арома); желеа (овошни желеа)
(изработени
кондиторски
производи),
крекери, кристализиран шеќер за храна,
марципан, производи од мелено брашно;
ориз (колачи од ориз), палачинки, чоколадо,
какао, ролни, пролетни ролни, готови
кондиторски производи, слатки од кикиритки,
бонбони; слатки бадеми, тесто за колачиња,
торти,
фондан,
шербет,
шеќер
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

електрични спојки /квачила, електрични
трансформатори, ѕвончиња /електрични/ за
врата,
канали за
електрични
конектори, контактори /вклучни

кабли,
уреди/,

контрола (електрични контролни апарати),
копчиња
за
ѕвончиња,
покажувачи,
прекинувачи,

осигурувачи,
прекинувачи,

придушувачи (калеми за придушувачи),
приклучни кутии /електрика/, приклучни
плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни
ормани, разводни пултови, регулирачи на
светла,

светлечки

цевки

за

реклами,

светлометри, сигнализатори за пожар,
сигнални уреди, сончеви батерии, спојки за
електронски кабли, спојни кутии, струјни
исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на

(111) 24759

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/297

(220) 18/03/2016
(181) 18/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) Мухарем Тало
ул.„ Македонија “ бр. 27/2/22, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LAMBARIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 акумулатори, батерии, бакарни жици
/изолирани/, броила, варијатори /регулатори/
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прекинувачи,
електрични
претворувачи,
електрични приклучоци, електрични релеи,

струјни кругови), струјно преспојување (уреди
за струјно преспојување), транзистори,
трансформатори,

трансформатори

за

зголемување
на
струјата,
трепкачи,
флуоресцентни екрани, џепни светилки
(батерии
за
џепни
светилки)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
греење (уреди за греење) на тврдо или течно
гориво или гас, електрични светилки,
електрични светилки (грла за електрични
светилки), флуоросцентни светилки, лед
светилки, електрични свеќички, жарни нишки
за електрични светилки, заварување /ламби
за заварување/, замаглување (греачки уреди
против
возила,

замаглување /замрзнување/) за
замрзнувачи, лампиони, лачни
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

ламби,

30 Јуни 2017

согорувачи

со

жарна

нишка,

осветлување, греење, греење (уреди за

/пламеници/

греење) на тврдо или течно гориво или гас,

кл. 35 рекламирање, водење на работење;
управување со работата, групирање во

електрични светилки, електрични светилки
(грла
за
електрични
светилки),

корист
на
други,
овозможувајќи
потрошувачите соодветно да ги гледаат и

флуоросцентни светилки, лед светилки,
електрични свеќички, жарни нишки за

купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и
продажба на големо и мало со акумулатори,

електрични светилки, заварување /ламби за
заварување/, замаглување (греачки уреди

батерии, бакарни жици /изолирани/, броила,

против

замаглување

варијатори /регулатори/ на светлината,
дистрибуциони ормари /електрика/, апарати

возила,
ламби,

замрзнувачи, лампиони, лачни
согорувачи со жарна нишка,

за полнење на електрични акумулатори,
електрични брави, електрични водови,

согорувачи /пламеници/

идентификациони обвивки за електрични
жици, приклучоци за електрични водови,

(111) 24623

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/299

(220) 21/03/2016

согорувачи

електрични

кабли,

електрични
кондензатори,
електрични
прекинувачи,

кабелски

колектори,
електрични
отпорници,
електрични

/замрзнување/)

спојки,

(181) 21/03/2026

електрични
контакти,

(450) 30/06/2017

електрични
претворувачи,

за

(732) Novartis AG
4002 BASEL, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

електрични приклучоци електрични релеи,
електрични спојки /квачила/, електрични

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

трансформатори, ѕвончиња /електрични/ за

(540)

врата,
канали за
електрични
конектори, контактори /вклучни

кабли,
уреди/,

контрола (електрични контролни апарати),
копчиња
за
ѕвончиња,
осигурувачи,
покажувачи,
придушувачи
приклучни

прекинувачи,
(калеми за

кутии

прекинувачи,
придушувачи),

/електрика/,

приклучни

плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни
ормани, разводни пултови, регулирачи на
светла , светлечки цевки за реклами ,
светлометри, сигнализатори за пожар,
сигнални уреди, сончеви батерии, спојки за
електроски кабли, спојни кутии, струјни
исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на
струјни кругови), струјно преспојување (уреди
за струјно преспојување), транзистори,
трансформатори,
зголемување
на

трансформатори
за
струјата,
трепкачи,

DETROSTOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 24552

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/312

(220) 24/03/2016

(181) 24/03/2026
(450) 30/06/2017
(732) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)

флуоресцентни екрани , џепни светилки
(батерии за џепни светилки), апарати за
Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(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
(591) црвена, бела, жолта, црна
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи, бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за
жвакање, њелња, карамели (бонбони),
колачи, крекри, пудинг, палачинки, пралини,
слатки,
торти,
чоколадо
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со кондиторски производи, бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за
жвакање,

желеа,

карамели

(бонбони),

колачи, крекери, пудинг, палачинки, пралини,
слатки, торти, чоколадо
(111) 24738

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/361

(220) 04/04/2016
(181) 04/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

OXYDON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24740

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/363

(220) 04/04/2016

(181) 04/04/2026
(450) 30/06/2017
(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)

CORNEP

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DATUST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24739

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/362

(220) 04/04/2016
(181) 04/04/2026
(450) 30/06/2017
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(111) 24741

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/364

(220) 04/04/2016
(181) 04/04/2026

(450) 30/06/2017
(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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(450) 30/06/2017

VERTIGONA
(732) JOBS.BG EOOD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24742

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/366

(220) 04/04/2016
(181) 04/04/2026

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113,
Sofia, BG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

JOBS

(450) 30/06/2017
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(551) индивидуална

industrija Vrsac

(510, 511)

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 35 услуги за вработување; вработување
на персонал; консалтинг менаџмент за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

персонал; пишување на биографија за други;
психолошко тестирање на персонал; услуги

(540)

за давање информации во врска со работни
места и можности за кариера; обезбедување

DUTALFA
(551) индивидуална
(510, 511)

на

информации

за

вработување;

рекламирање; услуги за рекламирање на
агенцијата; организирање на изложби за

кл. 5 фармацевтски производи

комерцијални
или
рекламни
цели;
организирање на саеми за комерцијални или

(111) 24744

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/367

(220) 04/04/2016

рекламни цели; изработка на рекламен
материјал; пишување на јавни текстови;

(181) 04/04/2026
(450) 30/06/2017
(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)

TASTER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ажурирање на рекламен материјал; on-line
рекламирање; објавување на јавни текстови;
обезбедување на on-line пазар за купувачи и
продавачи на стоки и услуги; изнајмување на
рекламен простор; презентација на стоки на
комуникациски медиуми, за малопродажба;
промоција на продажба [за другите]; водење
на

програмата

за

лојалност

на

потрошувачите; административни работи
поврзни со нарачки; веб индексирање за
комерцијални
или
рекламни
цели;
оптимизација на пребарување за промоција
на продажба; оптимизација на посетеноста
на веб страната; систематизацијата на
информации

во

компјутерските

бази

на

(111) 24726

(151) 26/05/2017

податоци; компилација на информации во
компјутерски
бази
на
податоци;

(210) TM 2016/368

(220) 05/04/2016
(181) 05/04/2026

комјутеризиран менаџмент на досиеа;
пребарување на податоци во компјутерски
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датотеки [за други]; ажурирање и одржување

организирање

и

спроведување

на

работилници

[обука];

практична

податоци

во

компјутерски

податоци;
обезбедување
информации
преку

бази

на

на
обука

на
бизнис
веб-страна;

[демонстрација]; дописни курсеви; услуги за
упатување; организирање и спроведување на

обезбедување на комерцијални и деловни
информации
за
контакт;
услуги
за

семинари; подготовка и спроведување на
едукативни лични форуми; организацијата на

застапување
информации;

при давање на деловни
бизнис
менаџмент
и

натпревари [образовани или забавни];
продукција на емисии; планирање на забави

организација

на

услуги;

[забава]; презентација на настапи во живо;

управување со бизнисот за претприемачи;
аутсорсинг - административно управување за

превод; услуги на известување за вести,
услуги за преведување и толкување,

компании; аутсорсинг услуги [бизнис помош];
комерцијална
администрација
на

фотографско
известување;
гимнастичка
наставата;
услуги
на
игра
кои
се

лиценцирање на стоки и услуги на други
лица; маркетинг; маркетинг истражувања на

обезбедуваат он лајн [од компјутерска
мрежа];
организирање
на
спортски

пазарот;

консултантски

информации

натпревари; обезбедување на објекти за

кл. 38 пренос на пораки и слики; пренос на
пораки и слики на компјутер; стриминг на

спорт;
обезбедување
на
објекти
за
рекреација; спроведување тури со водичи;

податоци;
обезбедување
на
телекомуникациски врски со глобалната

услуги на спортски кампови; тренирање
[тренинг]

компјутерска мрежа; обезбедување на
пристап до бази на податоци; обезбедување

кл. 42 инженерство; анализа на компјутерски
систем; мониторинг на компјутерски системи

на

со

кориснички

бизнис

пристап

до

глобалната

далечински

пристап;

дизајн

на

компјутерска мрежа; пренос на електронска
пошта; видео услуги; огласна табла за

компјутерски
систем;
изнајмување
на
компјутер; софтвер како услуга [ЅааЅ];

електронски
услуги
[телекомуникациски
услуги]; безжичено емитување; телевизиски

компјутерско
компјутерски

пренос; обезбедување на онлајн форуми;
услуги
за
новини

обезбедување на пребарувачи за интернет;
креирање и одржување на веб-сајтови за

кл. 41 образование; обезбедување на обука;

другите; консултантски услуги за дизајн на

забава; спортски и културни активности;
обезбедување на он лајн електронски

веб страна; ажурирање на компјутерски
софтвер;
консултантски
услуги
за

публикации [кои не се за превземање], онлајн објавување на електронски книги и

компјутерски софтвер; консултантски услуги
за компјутерска технологија; консултантски

списанија; електронско десктоп издаваштво;
објавување на текстови [освен рекламни

услуги за информатичка технологија [ИТ];
хостирање на сервер; изнајмување на

текстови]; објавување на книги; организација

компјутерски

на изложби за културни или образовни цели;
организирање
и
спроведување
на

страници [веб-страни];
Консултантски
услуги

конференции;
образовни
информации;
обезбедување на он лајн информации и

Електронско чување на податоци; услуги за
заштита
од
компјутерски
вирус;

новости во врска
вработувањето;

обезбедување
на
информации
за
компјутерска технологија и програмирање
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со

образованието и
преквалификација;

програмирање;
софтвер; клуд

софтвер;

Хостинг

дизајн на
компјутинг;

компјутер

сервер хостинг;
за
безбедност;
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преку веб страна; дизајн на внатрешен декор;

рекламирање; услуги за рекламирање на

графички

ракопис

агенцијата; организирање на изложби за

[графологија]; дигитализација на документи
[скенирање]

комерцијални
или
рекламни
цели;
организирање на саеми за комерцијални или

кл. 45 он лајн услуги на социјални мрежи;
регистрација на домен имиња [правни

рекламни цели; изработка на рекламен
материјал; пишување на јавни текстови;

услуги]; лиценцирање на компјутерски
софтвер [правни услуги]; лиценцирање на

ажурирање на рекламен материјал; on-line
рекламирање; објавување на јавни текстови;

интелектуална

на

обезбедување на on-line пазар за купувачи и

правата на интелектуална сопственост за
правни
советодавни
цели;
правна

продавачи на стоки и услуги; изнајмување на
рекламен простор; презентација на стоки на

администрација на дозволи; проверки на
потекло на лица; консултантски услуги за

комуникациски медиуми, за малопродажба;
промоција на продажба [за другите]; водење

безбедност;
медијација;
услуги
за
алтернативно решавање на спорови; правни

на
програмата
за
лојалност
на
потрошувачите; административни работи

истражувања; детективски услуги

поврзни со нарачки; веб индексирање за

(111) 24729

(151) 30/05/2017

комерцијални
или
рекламни
цели;
оптимизација на пребарување за промоција

(210) TM 2016/369

(220) 05/04/2016
(181) 05/04/2026

на продажба; оптимизација на посетеноста
на веб страната; систематизацијата на

(450) 30/06/2017
(732) JOBS.BG EOOD

информации во компјутерските бази на
податоци; компилација на информации во

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113,

компјутерски

Sofia, BG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

комјутеризиран менаџмент на досиеа;
пребарување на податоци во компјутерски

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

датотеки [за други]; ажурирање и одржување
на податоци во компјутерски бази на

дизајн;

анализа

сопственост;

на

следење

бази

на

податоци;
обезбедување
информации
преку

податоци;

на
бизнис
веб-страна;

обезбедување на комерцијални и деловни
информации
застапување

за
при

контакт;
давање

услуги
за
на деловни

(591) виолетова, жолта

информации;
организација

бизнис
менаџмент
и
на консултантски услуги;

(551) индивидуална
(510, 511)

управување со бизнисот за претприемачи;
аутсорсинг - административно управување за

кл. 35 услуги за вработување; вработување
на персонал; консалтинг менаџмент за

компании; аутсорсинг услуги [бизнис помош];

персонал; пишување на биографија за други;

комерцијална
администрација
на
лиценцирање на стоки и услуги на други

психолошко тестирање на персонал; услуги
за давање информации во врска со работни

лица; маркетинг; маркетинг истражувања на
пазарот;
бизнис
информации

места и можности за кариера; обезбедување
на
информации
за
вработување;

кл. 38 пренос на пораки и слики; пренос на
пораки и слики на компјутер; стриминг на
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податоци;

обезбедување

телекомуникациски

врски

со

на
глобалната

услуги на спортски кампови; тренирање
[тренинг]

компјутерска мрежа; обезбедување на
пристап до бази на податоци; обезбедување

кл. 42 инженерство; анализа на компјутерски
систем; мониторинг на компјутерски системи

на кориснички пристап до глобалната
компјутерска мрежа; пренос на електронска

со
далечински
пристап;
дизајн
компјутерски
систем;
изнајмување

пошта; видео услуги; огласна табла за
електронски
услуги
[телекомуникациски

компјутер; софтвер како услуга [ЅааЅ];
компјутерско програмирање; дизајн на

услуги]; безжичено емитување; телевизиски

компјутерски

пренос; обезбедување на онлајн форуми;
услуги
за
новини

обезбедување на пребарувачи за интернет;
креирање и одржување на веб-сајтови за

кл. 41 образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;

другите; консултантски услуги за дизајн на
веб страна; ажурирање на компјутерски

обезбедување на он лајн електронски
публикации [кои не се за превземање], он-

софтвер;
консултантски
услуги
за
компјутерски софтвер; консултантски услуги

лајн објавување на електронски книги и

за компјутерска технологија; консултантски

списанија; електронско десктоп издаваштво;
објавување на текстови [освен рекламни

услуги за информатичка технологија [ИТ];
хостирање на сервер; изнајмување на

текстови]; објавување на книги; организација
на изложби за културни или образовни цели;

компјутерски софтвер; Хостинг компјутер
страници [веб-страни]; сервер хостинг;

организирање
конференции;

Консултантски
услуги
за
безбедност;
Електронско чување на податоци; услуги за

и
спроведување
на
образовни
информации;

софтвер;

компјутинг;

обезбедување на он лајн информации и

заштита

новости во врска
вработувањето;

образованието и
преквалификација;

обезбедување
на
информации
за
компјутерска технологија и програмирање

организирање
и
спроведување
на
работилници
[обука];
практична
обука

преку веб страна; дизајн на внатрешен декор;
графички дизајн; анализа на ракопис

[демонстрација]; дописни курсеви; услуги за
упатување; организирање и спроведување на

[графологија]; дигитализација на документи
[скенирање]

семинари; подготовка и спроведување на

кл. 45

едукативни лични форуми; организацијата на
натпревари [образовани или забавни];

регистрација на домен имиња [правни
услуги]; лиценцирање на компјутерски

продукција на емисии; планирање на забави
[забава]; презентација на настапи во живо;

софтвер [правни услуги]; лиценцирање на
интелектуална сопственост; следење на

превод; услуги на известување за вести,
услуги за преведување и толкување,

правата на интелектуална сопственост за
правни
советодавни
цели;
правна

фотографско

гимнастичка

администрација на дозволи; проверки на

наставата;
услуги
на
игра
кои
се
обезбедуваат он лајн [од компјутерска

потекло на лица; консултантски услуги за
безбедност;
медијација;
услуги
за

мрежа];
организирање
на
спортски
натпревари; обезбедување на објекти за

алтернативно решавање на спорови; правни
истражувања; детективски услуги

спорт;
обезбедување
на
објекти
за
рекреација; спроведување тури со водичи;

(111) 24732

284 | С т р а н а

со

известување;

од

клуд

на
на

компјутерски

вирус;

он лајн услуги на социјални мрежи;

(151) 26/05/2017
Трговски марки
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(220) 05/04/2016

оптимизација

(181) 05/04/2026

Систематизацијата

(450) 30/06/2017
(732) JOBS.BG EOOD

компјутерски бази на податоци; Компилација
на информации во компјутерски бази на

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113,
Sofia, BG

податоци; Компјутеризирани управување со
датотеки; пребарување на податоци во

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

компјутерски
датотеки
[за
другите];
Ажурирање и одржување на податоци во

(540)

компјутерски

(210) TM 2016/371

на
на

бази

сообраќај;
информации

на

во

податоци;

Обезбедување на бизнис информации преку
веб-сајт; Обезбедување на комерцијални и
(591) бела, жолта, темно и светло сина

деловни
информации
Комерцијални услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)

агенција; Бизнис менаџмент и организација
на консултантски услуги; управување со

кл. 35

Агенциски услуги за вработување;

бизнисот за даватели на хонорарни услуги;

Лично вработување; Консултантски услуги за
управување со персонал; пишување на

Аутсорсинг административно управување за
компании; Аутсорсинг услуги [бизнис помош];

биографија за други; Психолошко тестирање
за избор на персонал; Информациски услуги

Комерцијална
администрација
на
лиценцирање на стоки и услуги на други

поврзани со работни места и можности за
кариера; Обезбедување на информации за

лица; маркетинг; Маркетинг истражувања]
пазар;
Бизнис
информации

вработување; реклама; услуги за рекламна

кл.

агенција; Организирање на изложби за
комерцијални
или
рекламни
цели;

Потпомогнат компјутерски пренос на пораки
и слики; Проследување на податоци;

Организирање на саеми за комерцијални или
рекламни цели; Изработка на рекламен

Обезбедување на телекомуникациски врски
со
глобалната
компјутерска
мрежа;

материјал; Пишување на текстови за
објава/публикации; Ажурирање на рекламен

Обезбедување на пристап до бази на
податоци; Обезбедување на корисникот

материјал;

на

пристап до глобалната компјутерска мрежа;

компјутерска
мрежа;
Објавување
на
публикации; Обезбедување на On-line пазар

Пренос на електронска пошта; Видео
Конференции услуги; Електронски огласна

за купувачи и продавачи на стоки и услуги;
Изнајмување
на
рекламен
простор;

табла услуги [телекомуникациски услуги];
Безжично емитување; Телевизиски пренос;

Презентација на стоки преку комуникациски
медиуми, за целите на мало; унапредување

Обезбедување на онлајн форуми; услуги
новинска
агенција

на продажбата [за другите]; Администрација

кл. 41 образование; обезбедување на обука;

на
програмата
за
лојалност
на
потрошувачите; Административни обработка

забава; спортски и културни активности;
Обезбедување
на
on-line
електронски

на
нарачки;
комерцијални

Веб
или

публикации
[не
превземање],
он-лајн
објавување на електронски книги и списанија;

оптимизација

на

On-line

рекламирање

индексирање
за
рекламни
цели;
пребарување

за

унапредување на продажбата; Веб сајт за

Трговски марки

38

Пренос

на

за
контакт;
информативна

пораки

и

слики;

Електронско
десктоп
издаваштво;
Објавување на текстови [освен публикации];
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Објавување

на

Консултација за компјутерска безбедност;

изложби за културни или образовни цели;

на

Електронско чување на податоци; услуги за

Организирање
и
спроведување
на
конференции; Информации за Образование;

заштита
на
Обезбедување

Обезбедување на онлајн информации и
новости во врска со образованието и

компјутерска технологија и програмирање
преку веб-сајт; Дизајн на ентериер декор;

вработувањето;
Организирање

Преквалификација;
спроведување
на

Графички
дизајн;
Ракопис
анализа
[Графологија]; Дигитализација на документи

Практичен

[скенирање]

работилници

книги;

и

[обука];

Организација

тренинг

компјутерски
вирус;
на
информации
за

[демонстрација]; Дописни курсеви; Услуги за
инструкции/упатства;
Организирање
и

кл. 45 Онлајн услуги за друштвени мрежи;
Регистрација на домен имиња [правни

спроведување на семинари; Организирање и
спроведување на едукативни лични форуми;

услуги]; Лиценцирање на компјутерски
софтвер [правни услуги]; Лиценцирање на

Организација на натпревари [образование
или за забава]; Продукција на шоу/емисија;

интелектуална сопственост; Следење на
правата на интелектуална сопственост за

Планирање на забава [забава]; Презентација

правни

на настапи во живо; превод; Услуги за
новинарски вести, преведувачки услуги,

администрација за лиценци; Лични истраги
за позадина; консултантски услуги за

Фотографско
известување;
Гимнастичка
настава; Услуги на игра [од компјутерска

безбедност; медијација; Алтернативни услуги
за
решавање
на
спорови;
Правни

мрежа] on-line; Организирање на спортски
натпревари; Обезбедување на објекти за

истражувања; услуги за детективска агенција

спорт;

(111) 24689

(151) 30/05/2017

рекреација; Спроведување тури; Спорт камп
услуги;
Тренирање
[тренинг].

(210) TM 2016/377

(220) 06/04/2016
(181) 06/04/2026

кл. 42 инженеринг; анализа на компјутерски
систем; Мониторинг на компјутерски системи

(450) 30/06/2017
(732) АД ЈАКА 80 Радовиш

со
далечински
пристап;
дизајн
компјутерски
систем;
Компјутер

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK

Обезбедување

на

објекти

за

на
за

советодавни

цели;

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

изнајмување; Софтвер како услуга [ЅааЅ];

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Компјутерско
компјутерски

(540)

програмирање; дизајн на
софтвер; Облак - Клауд

компјутери; Обезбедување на пребарувачи
за интернет; Креирање и одржување на вебсајтови за другите; Веб консултантски сајт
дизајн; Ажурирање на компјутерски софтвер;
Консултантски услуги Компјутерски софтвер;
Консултантски
услуги
Компјутерска
технологија; Консултации за информатичка
технологија [ИТ консултации[; Изнајмување
на
веб
сервери;
Изнајмување
на
компјутерски софтвер; Хостинг компјутер
страници [веб-сајтови]; Сервер хостинг;
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Правна

DEFRI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати;
медицински

фармацевтски

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

средства за дезинфекција, препарати за

природно цвеќе; храна за животни; пивски

уништување

слад

штетници,

фунгициди,

хербициди
(111) 24746

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/378

(220) 06/04/2016

(111) 24750

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/380

(220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026

(181) 06/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО

(450) 30/06/2017
(732) Производно, трговски, услужно,

експорт-импорт
ул.516 бр. бб, 1000, Скопје, MK

Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000,
Битола, MK

(540)

(540)

посредничко и консигнациско друштво

MY HEALTHY WAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња;
преврзување;
заби,

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

забарски

средства;
штетници;

смоли;

дезинфекциони

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла

и

масти

за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија, козметички производи
кл. 8 жилети
(111) 24752

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/381

(220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Производно, трговски, услужно,
посредничко и консигнациско друштво
Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола
ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000,
Битола, MK
(540)

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);
кл. 31

сенф; оцет, сосови
муридии;

(како
мраз

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија, козметички производи
кл. 8 жилети

Трговски марки
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Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(111) 24753

(151) 30/05/2017

(740) Друштво за застапување од областа на

(210) TM 2016/382

(220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

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

и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ ДООЕЛ Радовиш
ул. Штипски пат бр. 1, Радовиш, MK
(540)

VEET EASY-GELWAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

немедицински тоалетни препарати;

(591) црна, бела
(551) индивидуална

козметички и препарати за убавина;
навлажнувачки креми, лосиони, пени и

(510, 511)
кл. 22 церади; церади за возила, невградени

гелови; ексфолијанти; препарати за чистење
на кожата; препарати за белење сите за

кл. 35

лична употреба; препарати за депилација;
восоци за депилација; инхибитори за

рекламирање; лепење плакати;

дизајнирање
на
рекламен
материјал
кл. 42 графички дизајн; индустриски дизјн;

повторно растење на влакна; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и пени, за
употреба пред, за време на и после бричење

дизајнирање
(111) 24733

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/383

(220) 07/04/2016

или отстранување на влакна; марамчиња за
депилација; импрегнирани марамчиња и

(181) 07/04/2026

влошки за нега на кожата

(450) 30/06/2017
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

(111) 24754

(151) 30/05/2017

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(210) TM 2016/385

(220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(450) 30/06/2017
(732) Никола Митревски

(540)

Бул. Видое Смилевски Бато бр. 16-1/8,
Скопје, MK

PALIROY

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 24734

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/384

(220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026

(450) 30/06/2017
(300) 014649719 07/10/2015 EM
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
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(591) црна, виолетова и сина
(551) индивидуална
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(510, 511)

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

кл. 35 рекламирање

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(111) 24756

(151) 30/05/2017

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2016/386

(220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Innovia Films Limited
Station Road, Wigton, Cumbria, CA7 9BG,,
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)

PROPAFILM

(540)

Carbodex
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фарамцевтски производи
(111) 24761

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/391

(220) 11/04/2016

(181) 11/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

(551) индивидуална

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(510, 511)
кл. 16 пластични фолии за пакување

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 24758

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/387

(220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Fluro-5 DEVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фарамцевтски производи
(111) 24762

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/392

(220) 11/04/2016

(551) индивидуална

(181) 11/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

(510, 511)

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

кл. 5 фармацевтски производи за лекување
на централниот нервен систем

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

DUOTIN

(540)
(111) 24760

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/390

(220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Deva Holding A.S.
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бадемово масло, алое вера за козметичка
(111) 24763

(151) 30/05/2017

употреба, средства за неутрализација на

(210) TM 2016/394

(220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026

статичкиот електрицитет што се користат во
домаќинството, парфеми, балсам, што не се

(450) 30/06/2017
(732) Deva Holding A.S.

користи за медицински цели, средства за
белење при перење алишта, алишта

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(плавило за алишта), бои (хемиски средства
за освежување на боите) што се користат во

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

домаќинството

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

декоративни сапуни, воздух во лимени
садови под притисок за чистење и бришење

Ataxil
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фарамцевтски производи
(111) 24764

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/395

(220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Alshawaf Group for Industry & Trade
Limited Liability Co
Syria - Hama - Aljajieh, estate 224 Jajieh
estate district, SY
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

[перење

алишта],

прав, креда за чистење, етерични масла од
цитрон, производи за отстранување од
материјали и површини, нега на коса, за нега
на кожа, шамивчиња натопени со козметички
отстранувач, сода бикарбона за чистење, бои
за тоалетна употреба, бои (производи за
отстранување бои), дезодоранси за луѓе или
за животни, средства за чистење за
здравствена употреба или за отстранување
на лична мириси (течни ароматични),
машини за миење и сушење садови,
смекнувачи за ткаенини што се користат при
перење алишта, восок за подови, подови
(отстранувачи
на
восок
за
подови)
[производи за триење], подови (течности
против лизгање за подови), подови (восок
против лизгање за подови), лосиони за коса,
средства за перење, киснење на алишта
(производи за киснење на алишта), штирак за
алишта, алишта (сјај за алишта), лосиони за
козметичка употреба, масло од терпентин за
одмастување, масла за чистење, политура за
мебел и подови, средства за отстранување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за

корозија,
постелнина
(кесички
парфимирање постелнина), раствори
чистење,

средства

за

за
за

одмастување,

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

ароматични мириси, испарливи масла,
козметика, раствори за коса, препарати за

есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за после бричење, алкалии

нега на забите, лосиони што се користат по
бричење, бистра течност, средства за

(испарливи алкалии) [амонијак] [детергент],

дезинфекција

бадемово млеко за козметичка употреба,
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(111) 24747

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/396

(220) 04/04/2016

(210) TM 2016/399

(220) 12/04/2016
(181) 12/04/2026

(181) 04/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(450) 30/06/2017
(732) Грозданов Стевче

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. 1440 бр. 5А, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

ДУО КОКТЕЛ
LESTEDON

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 9 звучни записи и видео записи, сите

кл. 5 фармацевтски производи

вклучени во оваа класа; носачи на тон;
носачи на слика; носачи на звук и слики;

(111) 24735

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/398

(220) 12/04/2016

снимени
кл.
15

(181) 12/04/2026

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

цедеа
со
музика
музички
инструменти

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

управување
работи

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

кл. 38 телекомуникациии; пренос на радио и
телевизиски
програми

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 41 забава; музички групи; услуги за
забава, во смисла на настапи во живо од

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

страна

(540)

компонирање
звучна
и

ма

со

работата;

музичка

спроведување
манифестации,

канцелариски

група;

услуги

на

музика; музика, филмска,
телевизиска
продукција;
на
концерти,
забавни
културни
настани
и

спроведување на прослави, спортски
културни
активности;
објавување

и
и

уредување на печатени материјали
(111) 24675

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/401

(220) 13/04/2016
(181) 13/04/2026

(591) зелена, бела, црна, сива, црвена,
златна

(450) 30/06/2017
(732) Лидија Балтовска

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Франклин Рузвелт 22,, 1000, Скопје, MK

кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

(111) 24765

(151) 30/05/2017

слад

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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кл. 17 пресувани пластични материјали кои
се

користат

во

производството

кл. 40 механичка или хемиска обработка или
трансформација
на
предмети,
или
неоргански или органски супстанции

(591) светла и темна: кафена, сива, окер;
црна, бела
(551) индивидуална

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
забава;

спортски

и

културни

активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци;
привремено
сместување
кл. 44
медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигенска нега и нега на убавината на
луѓето или пивотните; услуги од областа на
земјоделството,

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/406

(220) 14/04/2016
(181) 14/04/2026

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

наставата;

(111) 24676

градинарството

(450) 30/06/2017
(300) рег. бр. 30114 16/10/2015 AD
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, 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)

и

шумарството
(111) 24683

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/405

(220) 14/04/2016

(181) 14/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) ГРИНТЕХ МК Д.О.О.
ул. 852 бр. 62, 1000, Скопје, MK

(591) сина, сите нијанси на сива, сите

(540)

нијанси на зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
34

цигари;тутун;производи

од

тутун;запалки за пушачите;кибрити;артикли
за пушачи

(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, MK

управување

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

работи

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

(111) 24679

(151) 30/05/2017

(540)

(210) TM 2016/409

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните лeгури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со

канцелариски

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

другите класи; накит; скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

DOVATO

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
со

работата;

(450) 30/06/2017
(732) Glaxo Group Limited

(551) индивидуална

управување
работи

со

работата;

канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати

(111) 24678

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/408

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

и
супстанции
кл. 44 генска и клеточна терпија

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ
ИД ДООЕЛ Скопје

(111) 24680

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/410

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, MK

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги
КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи

од

скапоцени

метали

или

обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит; скапоцени камења;

(591) темноцрвена, светлоцрвена,

хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

темносина, светлосина, бела
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

30

(540)
додатоци

на

јадење

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
со додатоци на јадење
(111) 24681

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/411

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги
КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес
ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK

(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

12

возила

кл. 37 поправки

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(111) 24828

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/413

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Винарска визба Повардарие - АД
ул. Индустриска бб, Неготино, MK
(540)

(591) сина, темносина, светлосина,
бронзена, тегет, црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30
додатоци
на
јадење
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
со додатоци на јадење

(591) зелена, златна и окер
(551) индивидуална

(111) 24682

(151) 30/05/2017

(510, 511)
кл. 33 вино

(210) TM 2016/412

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и сервисни
услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз
Илинден
Седиште нa 34 бр. 12 Илинден, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

(111) 24829

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/414

(220) 15/04/2016

(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Винарска визба Повардарие - АД
ул. Индустриска бб, Неготино, MK
(540)

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
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кл. 33 вино
(111) 24769

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/417

(220) 18/04/2016

(181) 18/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) ТРЕНД СТАРС ГРУП
ул. Булевар Јане Сандански бр. 1 зграда,
(591) нијанси на темно црвена, златна и окер

1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 24830

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/415

(220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Винарска визба Повардарие - АД
ул. Индустриска бб, Неготино, MK
(540)

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани

(591) нијанси на црвенао, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 24831

(151) 31/05/2017

(210) TM 2016/416

(220) 15/04/2016

(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Винарска визба Повардарие - АД
ул. Индустриска бб, Неготино, MK

(111) 24698

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/420

(220) 18/04/2016
(181) 18/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Мергими травел 2013 ДООЕЛ Струга
ул. Маршал Тито градски безистен бр. 1,
Струга, MK
(540)

(540)
(591) црвена, сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39

превоз и патни услуги, услуги во

(591) нијанси на зелено, златна и окер
(551) индивидуална

воздушен превоз, поштенски и платен
превоз, туристички услуги, организирање на

(510, 511)

патувања, услуги на туристички агенции,
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организација

на

програми,

поштенско

дополнителни

патнички

и

на

вратата;

прекинувачи,

електрични;

платено

електрични приклучоци, штекери и други

складиштење, услуги на превоз по копнен
пат, услуги на туристички резервации преку

врски [електрични приклучоци]; превземање
на компјутерски програми за контрола на

компјутерска мрежа

споменатите уреди

(111) 24690

(151) 30/05/2017

(111) 24693

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/421

(220) 18/04/2016

(210) TM 2016/422

(220) 18/04/2016

(181) 18/04/2026

(181) 18/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) TP-LINK INTERATIONAL LIMITED

(450) 30/06/2017
(732) TP-LINK INTERATIONAL LIMITED

FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, HK

FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, HK

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална

9

флуоресцентни

екрани;

кабли,

електрични; телевизиски апарати; видео
рекордери; камери [фотографија]; батерии,
електрични; педометри; модеми; електрични
адаптери; мрежни прекинувачи; модули за
мрежни прекинувачи; мрежна картичка;
транспондери; телефонски апарати; антени;
компјутерски

периферни

уреди;

оптичка

комуникациска опрема; апарати за меѓусебна
комуникација; безжична мрежна картичка;
мобилни телефони; преносни медија плеери;
дијафрагми [акустика]; звучници; полначи за
електрични батерии; рутери, предаватели на
електронски сигнали; IP (Интернет Протокол)
камера;

сензор;

аларми;

апарати

за

далечинско управување; електрични ѕвона
296 | С т р а н а

екрани;

кабли,

електрични;

апарати;

видео

телевизиски

рекордери; камери [фотографија]; батерии,
електрични; педометри; модеми; електрични

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(510, 511)
кл. 9
флуоресцентни

адаптери; мрежни прекинувачи; модули за
мрежни прекинувачи; мрежна картичка;
транспондери; телефонски апарати; антени;
компјутерски периферни уреди; оптичка
комуникациска опрема; апарати за меѓусебна
комуникација; безжична мрежна картичка;
мобилни телефони; преносни медија плеери;
дијафрагми [акустика]; звучници; полначи за
електрични батерии; рутери, предаватели на
електронски сигнали; IP (Интернет Протокол)
камера; сензор; аларми; апарати за
далечинско управување; електрични ѕвона
на
вратата;
прекинувачи,
електрични;
електрични приклучоци, штекери и други
врски [електрични приклучоци]; превземање
на компјутерски програми за контрола на
споменатите уреди
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(111) 24700

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/423

(220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017
(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

(591) зелна

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 24704

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/425

(220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

ПИВАРА СКОПЈЕ 1924
(591) зелна

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл.
31

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

пивски

слад

кл. 32 пиво

(540)

(111) 24702

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/424

(220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017
(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) зелна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

кл.

31

пивски

слад

(210) TM 2016/428

(220) 21/04/2016

кл. 32 пиво

(181) 21/04/2026

(111) 24699

(151) 30/05/2017

(450) 30/06/2017
(732) Трговско друштво за промет на

(210) TM 2016/426

(220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026

големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

(450) 30/06/2017
(732) Драган Арсовски

импорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK

Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром ,

(540)

1000, Скопје, MK
(540)

Чардак
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување
со
работи
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалоци, привремено сместување
(111) 24710

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/427

(220) 20/04/2016

(181) 20/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Драган Арсовски
Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром ,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36

осигурување, финансиски работи,

монетарни работи,
недвижен имот

работи

поврзани

(111) 24711

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/429

(220) 21/04/2016

со

(181) 21/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS
CORPORATION DBA UNIVERSAL
NUTRITION
(591) црна, бела, црвена, кафена, жолта
(551) индивидуална

3 Terminal Road, New Brunswick, New
Jersey 08901, US

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

управување
со
работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(540)

пијалоци
(111) 24723
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(151) 30/05/2017
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(181) 21/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group
Co., Ltd
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and
Technology Park, Tianjin, CN

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 25 облека

(540)
(111) 24712

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/430

(220) 21/04/2016
(181) 21/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Драгана Војческа
ул. Тодор Александров бр. 85/1-23, 1000,
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална
(510, 511)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 9

спојници [опрема за обработка на

податоци]; трепкачи [сигнални светла];
прекинувачи; апарати за мерење далечина;
насочени
печатени

компаси;
интегрални
кола;
кола;
контролни
панели

[електрична
енергија];
транспондери;
стартувачки апарати, електрични за палење
(591) кафена, зелена

на далечина

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 24722

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/433

(220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026

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

(450) 30/06/2017
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

9346 Civic Center Dr., Suite 200 Beverly Hills
Ca 90210, US

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

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

печење;

(540)

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(111) 24720
(151) 30/05/2017
(210) TM 2016/431
Трговски марки

(220) 21/04/2016
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
лубриканти за

лична

употреба;

сексуални лубриканти за лична употреба;
лубриканти за лична употреба на база на
силикон; лубриканти за лична употреба на
база
кл. 10 кондоми

на

(111) 24770

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/434

(220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026

вода

(111) 24772

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/436

(220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати диететски

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

супстанции што се користат во медицината
(111) 24773

(151) 30/05/2017

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

(210) TM 2016/437

(220) 22/04/2016

(540)

(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,

(551) индивидуална
(510, 511)

MK

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 24771

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/435

(220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 24791

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/438

(220) 22/04/2016

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

(181) 22/04/2026
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет

(551) индивидуална

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(510, 511)

MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски

(111) 24651

(151) 22/05/2017

(210) TM 2016/441

(220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје

супстанции што се користат во медицината

ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

(111) 24795

(151) 30/05/2017

(540)

(210) TM 2016/439

(220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 24607

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/442

(220) 22/04/2016

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 24800

(151) 30/05/2017

(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) NBA Properties, Inc
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New

(210) TM 2016/440

(220) 22/04/2016

York, New York 10022, US

(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,

(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)

MK
(540)

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

смисла на тековни телевизиски и радио
програми во областа на кошарката и пренос
во живо на
кошаркарски

кошаркарски натпревари
приредби;
продукција

и
и

дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми на кошаркарски натпревари,
кошаркарски настани и програми во областа
на кошарката; водење и организирање на
кошаркарски школи и кампови, школи и
(551) индивидуална
(510, 511)

кампови за тренери, школи и кампови за
танцов тим и кошаркарски натпревари;

кл. 25 oблека, обувки, покривала за глава;
облека, имено трикотажа, обувки, обувки за

услуги на забава во смисла на лично
појавување на маскота во костим или на

кошарка, патики за кошарка, влечки, маици,

танцов тим на кошаркарски натпревари и
приредби, школи, кампови, промоции и други

кошули, поло маици, горни тренерки, долни
тренерки, пантолони, маици без ракави,

настани поврзани со кошарката, посебни

дресови, шорцови, пижами, спортски маици,
маици
за
рагби,
џемпери,
ремени,

настани и забави; услуги на клубови на
обожаватели; услуги на забава, имено

вратоврски, ноќници, капи, качкети, стери,
облека
за
загревање,
пантолони
за

обезбедување
на
веб-страна
со
мултимедијална содржина во смисла на

загревање, маици за загревање/маици за

најзначајни
интерактивни

шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер,
парка, палта, бебешки лигавчиња што не се

телевизиски
најзначајни

настани,
телевизиски

настани, видео снимки, снимање на видео

од хартија, стегачи за глава, стегачи за
зглобови, престилки, долна облека, боксерки,

преноси, интерактивен видео
најзначајни
настани,
радио

пантолони, штитници за уши од студ,
ракавици, ракавици без прсти, шалови,

најзначајни настани на радио и аудио снимки
во полето на кошарката; пренесување на

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани,

вести и информации во смисла на
статистички и други податоци во полето на

фустани, фустани и униформи за навивање,
облека за капење, костуми за капење,

избор на
програма,

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се

костуми за капење, бикини, дводелни
костуми за капење (tankinis), костуми за

преземаат, имено, компјутерски игри, видео
игри, интерактивни видео игри, акциони игри

капење за мажи (swim trunks), костуми за
капење за мажи (bathing trunks), шорцови за

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за
деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и

на даска, нуркачки костуми, наметки за на

игри на погодување; услуги на електронско
издаваштво, имено, издавање на часописи,

плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,

водичи, билтени, боенки и други распореди

сандали за на плажа, капи за на плажа,
штитници од сонце, капи за капење, нови

на натпреварите преку Интернет, сите во
полето на кошарката; обезбедување на он-

покривала за глава со прикачени перики
кл.
41
oбразование;
обезбедување

лајн компјутерска база на податоци во
полето на кошарката

обука/настава; забава; спортски и културни
активности; забава и образовни услуги во
302 | С т р а н а

(111) 24832

(151) 31/05/2017
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

(210) TM 2016/444

30 Јуни 2017

(220) 25/04/2016
(181) 25/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги ЗОНА
МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид
бул. Туристичка 75/Печиј лок 6, Охрид, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

(591) златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,

Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

книговодство,

договарање

претплати

за

телекомуникациски услуги за трети лица,
консултирање
(професионално бизнис
(591) зелена, жолта, црна

консултирање), проценки (бизнис проценки)
раководење (советодавни услуги за Бизнис

(551) индивидуална
(510, 511)

раководење),
советување
за
бизнис
работење, советување за бизнис работење и

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски

организација,

работи
кл. 36

телекомуникациски

услуги

(договарање
претплати
за
телекомуникациски услуги)за трети лица,

со

телефонски одговор за претплатници пто не
се достапни, услуги за набавки за трети лица

недвижен
имот
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

(купување производи и услуги за други
фирми)

заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги пто ги обезбедуваат трети лица за

кл. 36

осигурување, финансиски работи,

монетарни

работи,

работи

поврзани

осигурување, финансиски работи,

задоволување на потребите на поединците

монетарни работи, работи поврзани заљ
недвижен имот, осигурување (советување во

(111) 24654

(151) 30/05/2017

врска со осигурување), осигурување на
живот, осигурување од несреќи, осигурување

(210) TM 2016/446

(220) 27/04/2016
(181) 27/04/2026

од пожар, осигурување на недвижен имот,
соигурување на авто одговорност (полиса за

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за туризам и превоз на
патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТОУРС Енвер
Зенку ДООЕЛ увоз-извоз Кичево

осигурување

на

возила)

осигурителни

информации, проценка за надоместок на
штета, советување во врска со финансии,

ул. Маршал Тито бр. 293, Кичево, MK

информации
финансиски

(осигурителни
[проценки

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

банкарство недвижнини], посредување при
осигурување; пари (разменување пари);

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

пренесување

средства

информации),
осигурување

(електронско

пренесување на финансиски средства)
кл. 39 транспорт; организирање патување;
автобуски
превоз;
превезување;
превезување патници, превоз (посредување
за превоз) превоз (резервации за превоз),
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превоз (информации за превоз), резервации

соли

за патувања, резервации за превоз

козметичка употреба; бисери за капење;

за

капење;

(111) 24605

(151) 15/05/2017

пудра за капење; соли за капење;
немедицински соли за капење; сапуни за

(210) TM 2016/449

(220) 27/04/2016
(181) 27/04/2026

капење; сапуни за капење во течна, цврста
или гел форма; пенливи купки; пена за

(450) 30/06/2017
(732) EOS PRODUCTS S.A.R.L.

капење; течни сапуни за капење; течни
сапуни кои се користат за капење на стапала;

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg,

минерална сол како соли за капење што не

LU
(740) Друштво за застапување од областа на

се за медицинска употреба; немедицински
препарати за капење; пена за туширање и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

капење; гел за туширање и капење;
деоздоранс спреј за стапала; немедицинска

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

пудра за стапала; пилинзи за стапала;
немедицинска
крема
за
стапала;
немедицински

EOS THE EVOLUTION OF
SMOOTH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за ароматерапија за нега на
телото, имено, лосион за тело, гел за

масла

лосиони

за

за

капење

за

стапала;

немедицински производи за киснење на
стапала; камења од пезма за лична
употреба; креми за туширање; гел за
туширање; гелови за туширање; лосиони за
зацврстување на ноктите; препарати за
полирање на ноктите; препарати за нега на
нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите;

туширање, крем за кутикули, немедицински
балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело,

отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на
лак за нокти; горен слој лак за нокти;

пилинг за тело и стапала и немедицинска
крема за стапала; козметички производи,

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за
после сончање; млека за после сончање;

имено,

масла за после сончање; средства за
спречување на крварење за козметичка

прајмери

за

усни;

козметички

производи, имено, производи за обновување
на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за

употреба;

препарати

за

белеење

за

усни; палета со сјај за усни; молив за усни;
ексфолијант за усни; сетови за шминка кои

козметичка употреба; козметички производи
за нега и разубавување на тело; креми за

се состојат од кармин и сјај за усни;
немедицински препарати за нега на усни;

чистење; колонски води; парфеми и
козметички производи; козметички топки;

немедицинска заштита за усни; брилијантин

козметички креми; козметички креми за нега
на кожата; козметичка хартија за впивање за

за усни; гелови за капење и туширање и соли
што не се за медицинска употреба; зрна за

лице; козметички млека; козметички масла;

капење; крема за капење; кристали за
капење; шумливи купки; снегулки за капење;

козметички масла за епидерма; козметички
тампони; козметички моливи; козметички

пена за капење; пени за капење; гел за
капење; гелови за капење; билки за капење;

препрати за обнова на кожата; козметички
препарати против изгореници од сонце;

лосион за капење; млека за капење; масло за

козметички препарати за нега на телото;
козметички препарати за трепки на очи;

капење; масла за капење; масла за капење и
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козметички препарати; козметички препарати
за слабеење; козметички ружови; козметички
сапуни; козметички лосиони за сончање;
козметички
препарати
за
сончање;
козметички препарати за заштита од сонце;
козметички
препарати
за
сончање;

(551) индивидуална

козметички производи; козметички производи
и
козметички
препарати;
козметички

(510, 511)
кл. 3
препарати

производи и шминка; козметички производи,

супстанции за употреба на алишта; чистење,
полирање, перење и абразивни производи;

имено, камени пудри; козметика за веѓи;
креми за лице за козметичка употреба;

сапуни,

за

парфимерија,

белење

и

етерични

други

масла,

лосиони за козметичка употреба; лак за нокти
за
козметичка
употреба;
моливи
за

козметика, лосиони за коса; паста за чистење
заби

козметичка употреба; влажни шамивчиња;
влажни
крпчиња;
влажни
марамчиња;

(111) 24609

(151) 15/05/2017

лосиони, креми и масла за кожа и тело за

(210) TM 2016/453

(220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026

надворешна локална козметичка употреба;
сапуни; млека, гелови и масла за сончање и
после сончање; гелови за сончање; млека за
сончање; масла за сончање; шамивиња

(450) 30/06/2017
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP

натопени со козметички лосиони; тоници;
спрејови за кожа за надворешна локална

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

козметичка употреба; метални стругалки за

(540)

стапала; ниту еден од горенаведените
производи не е наменет за чистење, нега или
разубавување
на
коса
кл. 5 медицински балсам за усни; соли за
капење за медицинска употреба; медицински
препарати за капење; медицински соли за
капење; медицинска пудра за стапала
(111) 24608

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/452

(220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати

за

белење

и

други

супстанции за употреба на алишта; чистење,
полирање, перење и абразивни производи;
сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; паста за чистење
заби
(111) 24610

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/454

(220) 28/04/2016

(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)
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мешано сирење), кашкава (мешан кашкавал),
јогурт
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за белење и други
супстанции за употреба на алишта; чистење,
полирање, перење и абразивни производи;
сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; паста за чистење
заби
(111) 24579

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/455

(220) 28/04/2016

(111) 24606

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/456

(220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026

(450) 30/06/2017
(732) EOS PRODUCTS S.A.R.L.
7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg,
LU
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ
експорт-импорт
101 бр. 66 Камењане, Боговиње, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

EOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за ароматерапија за нега на
телото, имено, лосион за тело, гел за
туширање, крем за кутикули, немедицински

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело,
пилинг за тело и стапала и немедицинска

(540)

крема за стапала; козметички производи,
имено, прајмери за усни; козметички
производи, имено, производи за обновување
(591) бела, жолта, светло и темно зелена,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)

сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо
сирење, мешано сирење), кашкавал (мешан
јогурт

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при увоз-извоз
и трговија на големо и мало со: млеко и
млечни
производи,
павлака,
(млечни
производи), урда, урда со пиперки, сирење
(тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење,
306 | С т р а н а

ексфолијант за усни; сетови за шминка кои
се состојат од кармин и сјај за усни;
немедицински препарати за нега на усни;

кл. 29 млеко и млечни производи, павлака (
млечни производи), урда, урда со пиперки,

кашкавал),

на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за
усни; палета со сјај за усни; молив за усни;

немедицинска заштита за усни; брилијантин
за усни; гелови за капење и туширање и соли
што не се за медицинска употреба; зрна за
капење; крема за капење; кристали за
капење; шумливи купки; снегулки за капење;
пена за капење; пени за капење; гел за
капење; гелови за капење; билки за капење;
лосион за капење; млека за капење; масло за
капење; масла за капење; масла за капење и
соли за капење; масла за капење за
козметичка употреба; бисери за капење;
Трговски марки
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капење;

соли

за

капење;

сапуни; козметички лосиони за сончање;

немедицински соли за капење; сапуни за

козметички

капење; сапуни за капење во течна, цврста
или гел форма; пенливи купки; пена за

козметички препарати за заштита од сонце;
козметички
препарати
за
сончање;

капење; течни сапуни за капење; течни
сапуни кои се користат за капење на стапала;

козметички производи; козметички производи
и
козметички
препарати;
козметички

минерална сол како соли за капење што не
се за медицинска употреба; немедицински

производи и шминка; козметички производи,
имено, камени пудри; козметика за веѓи;

препарати за капење; пена за туширање и

креми за лице за козметичка употреба;

капење; гел за туширање и капење;
деоздоранс спреј за стапала; немедицинска

лосиони за козметичка употреба; лак за нокти
за
козметичка
употреба;
моливи
за

пудра за стапала; пилинзи за стапала;
немедицинска
крема
за
стапала;

козметичка употреба; влажни шамивчиња;
влажни
крпчиња;
влажни
марамчиња;

немедицински
лосиони
за
стапала;
немедицински производи за киснење на

лосиони, креми и масла за кожа и тело за
надворешна локална козметичка употреба;

стапала;

камења

од

пезма

за

препарати

за

сончање;

лична

сапуни; млека, гелови и масла за сончање и

употреба; креми за туширање; гел за
туширање; гелови за туширање; лосиони за

после сончање; гелови за сончање; млека за
сончање; масла за сончање; шамивиња

зацврстување на ноктите; препарати за
полирање на ноктите; препарати за нега на

натопени со козметички лосиони; тоници;
спрејови за кожа за надворешна локална

нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите;
отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на

козметичка употреба; метални стругалки за
стапала; ниту еден од горенаведените

лак за нокти; горен слој лак за нокти;

производи не е наменет за чистење, нега или

зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за
после сончање; млека за после сончање;

разубавување
на
коса
кл. 5 медицински балсам за усни; соли за

масла за после сончање; средства за
спречување на крварење за козметичка

капење за медицинска употреба; медицински
препарати за капење; медицински соли за

употреба; препарати за белеење за
козметичка употреба; козметички производи

капење; медицинска пудра за стапала

за нега и разубавување на тело; креми за

(111) 24655

(151) 22/05/2017

чистење; колонски води; парфеми и
козметички производи; козметички топки;

(210) TM 2016/457

(220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026

козметички креми; козметички креми за нега
на кожата; козметичка хартија за впивање за

(732) KvG Group Inc.

лице; козметички млека; козметички масла;
козметички масла за епидерма; козметички

1 Westside Drive, Unit 12 Toronto, Ontario
M9C 1B2, CA

тампони;

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

козметички

моливи;

козметички

препрати за обнова на кожата; козметички
препарати против изгореници од сонце;
козметички препарати за нега на телото;
козметички препарати за трепки на очи;
козметички препарати; козметички препарати
за слабеење; козметички ружови; козметички
Трговски марки
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кл. 3

производи за не-медицинска нега на

шумливи

пијалаци;

кашести

стапала (нега на кожа и ноктите), имено

(смуди); пијалаци на база на кокос

спрејови за омекнување на здебелената
кожа, лосиони за стапала, креми за стапала,

пијалаци

(111) 24658

(151) 30/05/2017

спрејови за деодорирање на стапала, пудри
за стапала, спрејови и пудри за деодорирање

(210) TM 2016/459

(220) 03/05/2016
(181) 03/05/2026

на чевли, купки за стапала, луфа за стапала,
спрејови
за
нокти

(450) 30/06/2017
(732) Glaxo Group Limited

кл. 5

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

препрати за медиицинска грижа за

стапала
кл. 44 нудење на вести и информации на

TW8 9GS, GB

претплатените членови на полето на личната
убавина, имено педикири

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 24657

(151) 22/05/2017

(210) TM 2016/458

(220) 03/05/2016
(181) 03/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

APRETUDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и
супстанции
кл. 44 генска и клеточна терапија
(111) 24576

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/460

(220) 03/05/2016
(181) 03/05/2026

(450) 30/06/2017
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ȘİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde,
ESKISEHIR, TR
(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива; минерални и газирани води и

(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)

други безалкохолни пијалаци;
овошни
пијалаци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за правење пијалаци; газирани
безалкохолни
пијалаци;
безалкохолни
пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични
пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои
содржат витамини; води со вкус; прашоци за
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(591) темно сина, бела, сива, зелена, црна,

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio

црвена, светло кафена, беж, жолта

44111, US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 крекери

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

(111) 24665

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/461

(220) 03/05/2016

(540)

(181) 03/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Лазар Танев 38, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

BUSHI

PPG AQUABASE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 состави за премачкување како бои за
нанесување на возила
(111) 24666
(151) 30/05/2017
(210) TM 2016/464

(220) 04/05/2016

(181) 04/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења,
часовници
инструменти

и

хронометриски

кл. 19
неметални градежни материјали,
цврсти неметални цевки за градба, асфалт,
црна смола и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

(591) бела, жолта, светло и темно кафена,

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

светло и темно црвена, зелена, црна
(551) индивидуална

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки со

пијалоци; привремено сместување

ралични видови полнења; бадемови слатки

(111) 24603

(151) 15/05/2017

тестенини, бисквити, колачи, колачиња со
путер и брашно, колачиња со овошно

(210) TM 2016/462

(220) 04/05/2016
(181) 04/05/2026

полнење и крем, слаткарски производи,
слатки, слатки од бадем, чајни колачиња,

(450) 30/06/2017
(732) PPG Industries Ohio, Inc.
Трговски марки
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(111) 24671

(151) 30/05/2017

(181) 05/05/2026

(210) TM 2016/465

(220) 04/05/2016

(450) 30/06/2017
(732) LOOKNA INC [a Georgia (USA)
Corporation]

(181) 04/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

26664 SEAGULL WAY, APT A213, MALIBU,
CA 90265, US

бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 ,
Скопје, MK

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

(540)

(540)

MAPRAZAX

LOOKNA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 35 веб индексирање за комерцијални или
рекламни цели; on-line рекламирање на

(111) 24672

(151) 30/05/2017

компјутерска мрежа

(210) TM 2016/466

(220) 04/05/2016
(111) 24674

(151) 30/05/2017

(450) 30/06/2017
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77

(210) TM 2016/468

(220) 05/05/2016
(181) 05/05/2026

ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,
Штип, MK

(450) 30/06/2017
(732) КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки

(540)

Интербанкарски Системи АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000,

(181) 04/05/2026

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл.

со

38

(591) бела, црвена темно сина
(551) индивидуална

канцелариски

(510, 511)
кл. 36 пренесување средства (електронско

телекомуникации

пренесување
средства);
електронски
трансфер на средства; онлајн банкарство;

работата;

кл. 41
образовни услуги; обука, забава;
спортски и културни активности

услуги на финансирање; вредносни купони

(111) 24673

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/467

(220) 05/05/2016

администрирање на побарувачката на една
организација со посредство на надворешен
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банкарство,

вложување

средства,

продажба

на

производи

и

услуги;

внесување на долгови (агенции за внесување

електронско складирање на податоци

на долговите), гаранции, дебитни картчки
(служби за дебитни картички), ефективна

(111) 24833

(151) 31/05/2017

берза (службено нотирање на текот на
договорените вредности на пазарот), заем

(210) TM 2016/471

(220) 06/05/2016
(181) 06/05/2026

врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни

(450) 30/06/2017
(732) ARBERIA GROUP sh.p.k

агенции,

Zona industriale p.nr., 10000, Prishtine, ZB

кредитни

картички

(служби

за

кредитни картички), монетарни дејности,
отплата на рати, поднирување на вредности,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

посредување, посредување
сметководствени
установи

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

на берзата,
(финансиски

установи), сретства (електронски преносни
сретства), сретства (основање кружни
сретства), сретства (вложување сретства),
финансирање
(служби
за
финансии),
финансиска анализа, финансиски дејности,
финансиски
информации,
финансиски
проценки (осигурувања, банкарски промет,
имот), финансиски трансакции, финансиско
управување,
фискални
проценки,
хипотекарно

банкарство,

штедилници

кл. 38
електронска пошта, изнајмување
апарати за пренос на пораки, комуникации по
пат на сметачки терминали, пораки (пренос
на пораки), сметач (пренос на пораки и слики
со сметач), услуги со електронски огласни
табли
[телекомуникациски
услуги]
кл. 42

изнајмување софтвери, изработка

(концепирање) на софтвери, печатење
сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи; Услуги во врска со
компјутеризирани on-line пребарувања за
нарачување, обезбедување на привремено
користење
на
on-line
непрефрлив

(591) темно сина, светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива; вода; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(111) 24611

(151) 15/05/2017

(210) TM 2016/472

(220) 09/05/2016

(181) 09/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

компјутерски софтвер за процесирање на
уплата,
автентикација,
управување
и
следење; обезбедување на интерактивен
веб-сајт за технологија која им овозможува
на корисниците да влезат, пристапат, следат,
управуваат, контролираат и да генерираат
информации и извештаи во врска со
Трговски марки

VEET SENSITIVE TOUCH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

3

не-медикаментозни

тоалетни

препарати; козметички и препарати за
убавина ; навлажнувачки креми, лосиони,
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гелови и мусови; ексфолианти; препарати за

кл. 18 куфери и патни торби, чадори за дожд

чистење

и

на

кожата;

препарати

за

сонце,

школски

торби

белење,сите за лична употреба; препарати
за депилација; восоци за депилација;

кл. 25 облека; обувки и капи; маици, елеци,
блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси

инхибитори на повторно растење на коса;
препарати, вклучувајќи креми, гелови и

панаталони, јакни, шамии, кошули, дресови,
ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и

мусови, за употреба пред, за време и после
бричење или отстранување на влакна; крпи

глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа,
влечки, сандали, кломпи, копачки, ролерки

за депилација; импрегнирани марамчиња и

кл. 28

влошки
кл. 8

кожата
бричење,

справи
за
вежбање,
велосипеди
кл. 35 рекламирање, водење на работење;

Епилатори; уреди за отстранување на
влакна, имено, апарати за депилација; уреди

услуги при продажба на големо и мало со
куфери и патни торби, чадори за дожд и

за инхибитори за повторно растење на коса;
рачни инструменти за употреба за бричење

сонце, школски торби, производи за
гимнастика и спорт, обувки и капи, маици,

или

за
нега
на
жилети; ножеви за

депилација,

имено,

апарати

производи за гимнастика и спорт,

за

елеци, блузу, фустани, здолништа, тренерки,

депилација, не-електрични машини за
бричење; шпатули за ширење топол восок за

куси панталони, јакни, шамии, кошули,
дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака,

депилација и препарати за депилација;
тримери (рачни алати); делови и опрема за

нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за
плажа, влечки, сандали, кломпи, компачки,

наведената
стока
кл. 11 апарати за греење, имено електрични

ролерки

апарати за употреба на восок за депилација

(111) 24602

(151) 15/05/2017

и крем третмани; апарати за топење на
восок; електрични апарати за греење,

(210) TM 2016/480

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

топење и издавање на восок за депилација и
крем; греалки за депилација со восок;

(450) 30/06/2017
(732) NBA Properties, Inc

греалки за крем за депилација

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US

(111) 24664

(151) 30/05/2017

(740) Друштво за застапување од областа на

(210) TM 2016/478

(220) 09/05/2016
(181) 09/05/2026

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(450) 30/06/2017
(732) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ

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

ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK
(540)

(551) индивидуална
(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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кошули, поло маици, горни тренерки, долни

приредби, школи, кампови, промоции и други

тренерки, пантолони, маици без ракави,

настани поврзани со кошарката, посебни

дресови, шорцови, пижами, спортски маици,
маици
за
рагби,
џемпери,
ремени,

настани и забави; услуги на клубови на
обожаватели; услуги на забава, имено

вратоврски, ноќници, капи, качкети, стери,
облека
за
загревање,
пантолони
за

обезбедување
на
веб-страна
со
мултимедијална содржина во смисла на

загревање, маици за загревање/маици за
шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер,

најзначајни
интерактивни

парка, палта, бебешки лигавчиња што не се

настани, видео снимки, снимање на видео

од хартија, стегачи за глава, стегачи за
зглобови, престилки, долна облека, боксерки,

преноси, интерактивен видео
најзначајни
настани,
радио

пантолони, штитници за уши од студ,
ракавици, ракавици без прсти, шалови,

најзначајни настани на радио и аудио снимки
во полето на кошарката; пренесување на

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани,
фустани, фустани и униформи за навивање,

вести и информации во смисла на
статистички и други податоци во полето на

облека

за

капење,

костуми

за

телевизиски
најзначајни

настани,
телевизиски
избор на
програма,

капење,

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се

костуми за капење, бикини, дводелни
костуми за капење (tankinis), костуми за

преземаат, имено, компјутерски игри, видео
игри, интерактивни видео игри, акциони игри

капење за мажи (swim trunks), костуми за
капење за мажи (bathing trunks), шорцови за

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за
деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и

на даска, нуркачки костуми, наметки за на
плажа, наметки за со костуми за капење,

игри на погодување; услуги на електронско
издаваштво, имено, издавање на часописи,

марами за со костуми за капење, сандали,

водичи, билтени, боенки и други распореди

сандали за на плажа, капи за на плажа,
штитници од сонце, капи за капење, нови

на натпреварите преку Интернет, сите во
полето на кошарката; обезбедување на он-

покривала за глава со прикачени перики
кл.
41
oбразование;
обезбедување

лајн компјутерска база на податоци во
полето на кошарката

обука/настава; забава; спортски и културни
активности; забава и образовни услуги во

(111) 24819

(151) 30/05/2017

смисла на тековни телевизиски и радио

(210) TM 2016/484

(220) 10/05/2016

програми во областа на кошарката и пренос
во живо на кошаркарски натпревари и
кошаркарски
приредби;
продукција
и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

програми на кошаркарски натпревари,
кошаркарски настани и програми во областа

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

на кошарката; водење и организирање на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кошаркарски школи и кампови, школи и
кампови за тренери, школи и кампови за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

танцов тим и кошаркарски натпревари;
услуги на забава во смисла на лично
појавување на маскота во костим или на
танцов тим на кошаркарски натпревари и
Трговски марки

(551) индивидуална
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(510, 511)

комуникациска мрежа; пренос и емитирање

кл. 35

дејности (помош во водењето на

на сите видови аудио и видео програми по

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

уреднички апарати, изнајнување рекламен

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

дејностите),

плакатирање

/огласување/,

на поврзување со протокол на пренос на

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

огласи),

информирање,

податоци и безжична мрежа; обезбедување

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

глас,

и

поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на

пораки;

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

преписи
на
/продажба за

статистичко

телефонско
телефонско

податоци,
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цел на размена на интернет сообраќајот

(551) индивидуална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

(510, 511)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

компјутерско

програмирање,

изнајмување рекламен простор, изнајмување

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

менаџмент
глобални

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

одржување на web сајтови, web центри,

дејности (советување за организирање на

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

автентификација

рекламни

на

во

областа

на

огласи

(ширење

на

рекламни

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

информирање,
(служби
за

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

(111) 24818

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/485

(220) 10/05/2016

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

пошта;

Соравиа, 8 кат, 1000, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска
услуги

на

телевизиски

пренос;

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
Трговски марки
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интерактивен

глобална

протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање

пристап

цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги

областа

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

компјутерско
телекомуникација,

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги

хостирање

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,

апликации

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување

центри на податоци

мрежен

на

премин

за

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

на

информативни

програмирање,
комуникациски мрежи,

(хостинг),

за

технологии,

трети

складирање

лица;

услуги

(111) 24817

(151) 30/05/2017

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2016/486

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

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

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)
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комуникациска

мрежа;

обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
(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
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
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

Трговски марки

и

глобална

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
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податоци;

безжични

телекомуникациски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

кл. 35

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
комуникациски мрежи,

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

компјутеризирани комуникации, услуги на

уреднички апарати, изнајнување рекламен

менаџмент
глобални

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

сервери како и на дигитална содржина и

дејностите),

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

преписи
на
/продажба за

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

на компјутеризирани комуникации и мрежи

огласи),

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

телефонско
телефонско

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

(111) 24816

(151) 30/05/2017

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

(210) TM 2016/487

(220) 10/05/2016

глас,

на

дејности (помош во водењето на

плакатирање

/огласување/,

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

статистичко

информирање,

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

напојувања и системи; услуги на електронска
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лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски
пошта;

услуги

на

телевизиски

пејџери;
опреми,
пренос;
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обезбедување вести и информации по пат на

пораки;

телефон,

глобална

конференции и конференции на телефонски

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

менаџмент
глобални

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на поврзување со протокол на пренос на

одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

податоци и безжична мрежа; обезбедување

автентификација

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

телевизија

и

услуги

на

видео

и

аудио

програмирање,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

во

областа

на

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 24815

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/488

(220) 10/05/2016

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни
Трговски марки
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ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

лизинг

Соравиа, 8 кат, 1000, MK

напојувања и системи; услуги на електронска

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

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

(540)

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

телекомуникациски

опреми,

и
глобална
обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
(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
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
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;
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услуги

на

пејџери;

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,
Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

Соравиа, 8 кат, 1000, MK

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

мрежи;

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

компјутерско
телекомуникација,

изнајмување рекламен простор, изнајмување

на

електронски

информациски

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

мрежи;

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

дејности (советување за организирање на

глобални

комуникациски

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

провајдери на апликативни услуги (АСП),

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

рекламни

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

огласи

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

информирање,
(служби
за

на

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

во

областа

на

мрежни

услуги

информативна технологија, имено, пренос на
(111) 24814

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/489

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

Трговски марки

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

лична

пејџери;

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

опреми,

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или

услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна

менаџмент

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,

податоци

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 24822

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/490

(220) 10/05/2016

лизинг

комуникација;

услуги

телекомуникациски
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пристап

на

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

на
на
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информации по пат на телефон, телевизија и

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

глобална комуникациска мрежа; услуги на

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

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

обезбедување вести и информации по пат на
телефон,
телевизија
и
глобална

(540)

комуникациска

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

мрежа;

пејџери;
опреми,

обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
(551) индивидуална

обезбедување
интерактивен

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

дејностите), демонстрација на производи,

пат на телефон, телевизија и глобална

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

материјал, изработка на такси, изводи од

на дигитални мрежи на интегрирани услуги

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

преписи

промоција

рамка заради пренос на податоци; услуги на

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

рекламни
огласи),

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

на

соопштенија,

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско

одговарање

(служби

за

мултикориснички

пристап

пристап

мултикориснички
на
глобална

на

безжична

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

глас,

податоци,

слика,

Трговски марки

аудио,

видео

и
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

компјутерски

мрежи

заради

поделба

на

(111) 24821

(151) 30/05/2017

интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2016/491

(220) 10/05/2016

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

податоци;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

безжични

телекомуникациски

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги

на

електронски

пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на
компјутерско

информативни технологии,
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
автентификација
во
областа

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

(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

(ширење

на

рекламни

информирање,
(служби
за

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл.
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огласи

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

38

услуги

на

телекомуникација

и
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информативна технологија, имено, пренос на

обезбедување

глас,

и

поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска
пошта; услуги на телевизиски пренос;

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на

пораки;

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување
интерактивен

мултикориснички
на
глобална

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање

цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа

сериски врски кои ствараат главен премин во
рамките на мрежата; видео и аудио

на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги

областа

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

компјутерско
телекомуникација,

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги

хостирање

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,

апликации

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во

податоци,

слика,

пристап

Трговски марки

аудио,

видео

мрежен

услуги

на

на

видео

информативни

за

трети

на

и

за

аудио

технологии,

програмирање,
комуникациски мрежи,

(хостинг),

областа

премин

складирање

лица;

мрежни

услуги

услуги

и

на

на
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компјутеризирани комуникации и услуги на

телефонско

центри на податоци

претплатници/, ширење рекламен материјал

одговарање/за

отсутни

(111) 24820

(151) 30/05/2017

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

(210) TM 2016/492

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

лична

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, MK

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

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

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

(540)

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

комуникација;

услуги

на

пејџери;

и
глобална
обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
(551) индивидуална
(510, 511)

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

комуникациска

мрежа,

главни

(стожерни)

картотеки), изложби (организирање изложби)

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

(ИСДН),

интернет

протокол

(ИП)

на

мислење), објавување рекламни текстови,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

пренос на пакет од електронски податоци;

проверка на сметки, рекламирање по пат на

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички пристап на безжична
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комуникациска мрежа; обезбедување факс

на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 24810

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/493

(220) 10/05/2016

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(181) 10/05/2026

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

Соравиа, 8 кат, 1000, MK

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(551) индивидуална

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на
автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
Трговски марки

(510, 511)

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
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огласи),

статистичко

телефонско

информирање,

одговарање

(служби

за

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички

пристап

на

безжична

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и

компјутерски

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телефон,

телевизија

заради

поделба

на

глобална

конференции и конференции на телефонски

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

менаџмент
глобални

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на поврзување со протокол на пренос на

одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет
и на други компјутеризирани комуникации,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на
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центри на податоци и
комуникациски
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автентификација

на

проверка на сметки, рекламирање по пат на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

во

областа

радио, рекламирање по пат на телевизија,

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

рекламни
огласи),

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

телефонско
телефонско

центри на податоци

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
38

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,
одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

(111) 24811

(151) 30/05/2017

кл.

услуги

на

телекомуникација

и

(210) TM 2016/494

(220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

Соравиа, 8 кат, 1000, MK

напојувања и системи; услуги на електронска

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

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

(540)

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

пејџери;
опреми,

и
глобална
обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
(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
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
Трговски марки

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

овозможување

провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет

и

мултимедиа;

имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување на информации
во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски

компјутеризирани комуникации и услуги на

услуги,

особено,

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(111) 24812

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/495

(220) 10/05/2016

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

Соравиа, 8 кат, 1000, MK

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на
на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на

електронски

информациски

мрежи;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

програмирање,
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
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(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),
преписи

плакатирање
на

соопштенија,

/огласување/,
промоција

Трговски марки
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пропагандни

пренос на пакет од електронски податоци;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

трето

лице/,

услуги на комутација на гласот, податоци,

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

рекламни
огласи),

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

претплатници/, ширење рекламен материјал

услуги; обезбедување услуги на складирање

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична

пејџери;

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

комуникација;

услуги

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

комуникациска

(стожерни)

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги

компјутерско
телекомуникација,

(ИСДН),

компјутеризирани комуникации, услуги на

мрежа,

интернет

главни

протокол

на

(ИП)

на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

менаџмент
глобални

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на поврзување со протокол на пренос на
рамка заради пренос на податоци; услуги на

одржување на web сајтови, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

Трговски марки

на

програмирање,
комуникациски мрежи,

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;
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сервери како и на дигитална содржина и

дејностите),

податоци

преписи

на

трети

лица;

услуги

на

плакатирање
на

/огласување/,

соопштенија,

промоција

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

наподатоци; обезбедување на информации

телефонско

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

центри на податоци

/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и

одговарање

(служби

за

(111) 24813

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/496

(220) 10/05/2016

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(181) 10/05/2026

информации по пат на телефон, телевизија и

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за комуникациски услуги

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

Соравиа, 8 кат, 1000, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

телефон,

(540)

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

телевизија

и

глобална

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

картотеки

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин во

(водење

на

информатичките

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

јавно

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

мислење

(испитување

на

јавното

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
332 | С т р а н а

линија;
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на поврзување со протокол на пренос на

одржување на web сајтови, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на

електронска пошта, електронски групи, лист

пренос на пакет од електронски податоци;
услуги на комутација на гласот, податоци,

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

видео
и
мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички

безжична

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување на информации

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски

пристап

мрежи

заради

на

поделба

на

на
на

(111) 24588

(151) 08/05/2017

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2016/497

(220) 11/05/2016
(181) 11/05/2026

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 30/06/2017
(732) Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

5 Riverwalk Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE

конференции и конференции на телефонски

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

SHAPING WHAT'S NEXT

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско

програмирање,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
кл. 44

фармацевтски
препарати
обезбедување (снабдување) на

медицински информации и информации за
здравствена нега во врска со програми за
поддршка на пациенти; обезбедување
(снабдување) на медицински информации и
информации за здравствена нега со цел
подобрување
фармацевтски
третмани

од

на
разбирањето
за
препарати и медицински
страна

на

давателите

на

здравствена нега, пациентите, семејствата
на пациентите и општата јавност; услуги за
здрвствена нега
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(111) 24568

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/498

(220) 12/05/2016

(450) 30/06/2017
(732) The Coca-Cola Company

(181) 12/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Модни додатоци ОТИМО Скопје
ул.Никола Парапунов бр. 31/1-15, Скопје,

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, a Delaware corporation, US

MK

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

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриска сопственост ЖИВКО

(540)

PLANTBOTTLE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бордо и бела
(551) индивидуална

кл. 21 шишиња за пијалаци, мирудии и храна

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,

(111) 24584

(151) 08/05/2017

џебни

(210) TM 2016/502

(220) 12/05/2016

шамичиња

и

ракавици

кл. 35 продажба на големо и мало со облека,
обувки, капи, вратоврски, џебни шамичиња и

(181) 12/05/2026

ракавици

(450) 30/06/2017
(732) Preduzece za proizvodnju, promet i

(111) 24577

(151) 08/05/2017

usluge "MAXIMA" d.o.o.
Dragise Misovica 16, 32240, Lucani, RS

(210) TM 2016/500

(220) 12/05/2016
(181) 12/05/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија и услуги КАФЕ
БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје
Партизански одреди бр. 3, 1000, Скопје,

(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)

MK
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 24825

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/509

(220) 16/05/2016

кл. 43

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Shiseido Company, Ltd.

услуги за подгтвување храна и

пијалоци, кафе бар
(111) 24570

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/501

(220) 12/05/2016

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 1040061, JP

(181) 12/05/2026

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
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ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(111) 24561

(151) 08/05/2017

(540)

(210) TM 2016/511

(220) 16/05/2016

(591) црна и бела

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за белење и други
супстанции за употреба на алишта;чистење,
полирање,

перење

и

абразивни

производи;сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметика, лосиони за коса;препарати
за чистење заби
(111) 24560

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/510

(220) 16/05/2016

КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, темно сина, светло сина, бела,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
сокови,

минерална вода, газирана вода,
безалкохолни пијалоци, овошни

екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови,
овошни
сода

сирупи

безалкохолни,

лимонади,
вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана вода,
(591) сина, темно сина, светло сина, сива,

сода вода, сокови, безалкохолни пијалоци,
овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни

зелена, бела, црна

сокови,

(551) индивидуална
(510, 511)

лимонади, сода вода

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сода
вода

(111) 24562

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/512

(220) 16/05/2016

кл. 35

продажба на мало и продажба на

големо на: минерална вода, газирана вода,
сода вода

Трговски марки

овошни

сирупи

безалкохолни,

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017

335 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(732) Друштво за трговија градежништво

(510, 511)

инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000

кл.

КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

5

фармацевтски

уништување

и

штетници,

ветеринарни

фунгициди,

хербициди
(111) 24597

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/514

(220) 16/05/2016

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
(591) сина, светло сина, бела, црна

corporation)
250 Binney Street, Cambridge,

(551) индивидуална
(510, 511)

Massachusetts 02142, US

кл. 32

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

минерална вода, газирана вода,

сокови, безалкохолни пијалоци, овошни
екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови,
овошни
сода

сирупи

безалкохолни,

лимонади,
вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана вода,

(591) сина, портокалова
(551) индивидуална

сода вода, сокови, безалкохолни пијалоци,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекуваењ

овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни
сокови,
овошни
сирупи
безалкохолни,

на невролошки пореметувања

лимонади, сода вода

(111) 24591

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/515

(220) 16/05/2016

(111) 24808

(151) 30/05/2017

(181) 16/05/2026

(210) TM 2016/513

(220) 16/05/2016

(450) 30/06/2017
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО

(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за фармацевтско хемиски

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

КАНОИЛ
(551) индивидуална
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кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други

(732) Силк Роуд Банка АД Скопје

безалкохолни пијалаци; пијалоци од овошје и

ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци

(540)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино
(111) 24824

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/519

(220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026

(450) 30/06/2017
(732) East Shineray Holdings Co., Ltd.
No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo
District, Chongqing, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Силк Роуд Банка АД Скопје
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи

со

работата,

канцелариски

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
(111) 24803

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/521

(220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026

(450) 30/06/2017
(732) Силк Роуд Банка АД Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 12 автомобили; моторцикли; електрични

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски

возила; гуми за тркала за возила; возила за
движење по копно, воздух, вода,
или

работи

железница;

моторни скутери;

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

безпилотни

возила [автономни автомобили]; приколки;
мотори за копнени возила; турбини за

(111) 24583

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/522

(220) 17/05/2016

копнени возила; мотори, електрични, за
копнени возила; спојки за копнени возила;

(181) 17/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) The Coca-Cola Company

менувачи за копнени возила; автомобилски
каросерии;
автомобилски
шасии;
велосипеди; тапацир за возила; рикверц

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United
States of America, 30313, US

аларми за возила; аларми против кражба за
возила; седишта за возила

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

(111) 24801

(151) 30/05/2017

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

(210) TM 2016/520

(220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026

(540)

(450) 30/06/2017
Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24592

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/525

(220) 18/05/2016

(181) 18/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
(591) црвена и бела
(551) индивидуална

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 32 пива; минерална и сода-вода и други

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 24587

(151) 08/05/2017

(591) бела, жолта, портокалова, светло и

(210) TM 2016/523

(220) 18/05/2016
(181) 18/05/2026

темно кафена, црвена, сина, зелена, црна

(450) 30/06/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чајно пециво со целозрнести житарки,
мед и млеко

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

(111) 24806

(151) 30/05/2017

(540)

(210) TM 2016/526

(220) 19/05/2016

(510, 511)

(181) 19/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Класик-Ека Компани
Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000,

кл. 5 фармацевтски производи

Скопје, MK

NIRVAX
(551) индивидуална

(540)
(111) 24586

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/524

(220) 18/05/2016

(181) 18/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

PANGEST
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
танспортни услуги, организирање
патувања, такси транспорт
(111) 24805

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/527

(220) 19/05/2016
Трговски марки
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(181) 19/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Класик-Ека Компани
Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000,

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
танспортни услуги, организирање

(510, 511)
кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;
чоколадо; десертни барови врз база на

патувања, такси транспорт

житарици и овошје, подготовки од житарици;
плочки
од
житарки

(111) 24596

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/529

(220) 19/05/2016
(181) 19/05/2026

кл.
35
рекламирање;
маркетинг;
дистрибуција на примероци; промовирање на

(450) 30/06/2017
(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts

продажба за трети лица
(111) 24571

(151) 08/05/2017

corporation)
250 Binney Street, Cambridge,

(210) TM 2016/538

(220) 25/05/2016
(181) 25/05/2026

Massachusetts 02142, US

(450) 30/06/2017
(732) SP BRAND HOLDING EEIG

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

CARING DEEPLY. CHANGING
LIVES.
(551) индивидуална
(510, 511)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SP

кл. 42 развој на фармацевтски препарати и
лекови

(551) индивидуална

(111) 24766

(151) 30/05/2017

(510, 511)
кл. 12 гуми за тркала на возила, калници и

(210) TM 2016/534

(220) 20/05/2016

внатрешни гуми за гуми на возила, делови за

(181) 20/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Стојчевски Томислав
ул. Народни херои бр. 21, Битола, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

Трговски марки
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(450) 30/06/2017
(732) Tianjin Lovol Heavy Industry Group

(510, 511)

Co., Ltd
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and

кл. 43 ресторански и бар услуги

Technology Park, Tianjin, CN

(111) 24807

(151) 30/05/2017

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2016/545

(220) 26/05/2016

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 26/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за фармацевтско хемиски

кл.

32

пиво

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, MK
(540)

КАНОБИЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(551) индивидуална
(510, 511)

фармацевтски

препарати;

санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

кл. 7
земјоделски машини; жетварски
машини; сејачки [машини], жнеалки и

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

вршалки; моторизирани култиватори; машини

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

за сеење; ваљаци за патишта; багери;
апарати за ракување со утовар и истовар;
дигалки
кл.
12

електрични

возила;

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди

вагони;автомобили; каросерија за возила;
хауби за возила; моторцикли; трактори;

(111) 24595

(151) 08/05/2017

каравани; трицикли; мопеди

(210) TM 2016/546

(220) 25/05/2016
(181) 25/05/2026

(111) 24594

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/543

(220) 23/05/2016
(181) 23/05/2026

(450) 30/06/2017
(732) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

(450) 30/06/2017
(732) Marriott Worldwide Corporation

Maryland, US

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Maryland, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DISTRIKT
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(111) 24578

(151) 08/05/2017

(510, 511)

(210) TM 2016/549

(220) 27/05/2016
(181) 27/05/2026

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за промет и услуги

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна

СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. Видое Смилевски Бато бр. 7-1/1, 1000,

за бебиња;
преврзување;

Скопје, MK

заби,

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

средства;
штетници;

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

кл.
кл.

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

забарски

25
28

смоли;

дезинфекциони

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

облека,
обувки
и
капи
игри и играчки; предмети за

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи;
украси
за
елки
кл. 30 кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
пелење;
сол,
сенф;
оцет,
сосови
(591) црна, жолта, виолетова, бела

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44
медицински услуги, ветеринарни

(111) 24809

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/554

(220) 30/05/2016

услуги, услуги на хигиена и разубавување на
луѓе или животни, земјоделски, градинарски

(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА
КОСТОВСКА

и шумски услуги
(111) 24823

(151) 30/05/2017

ул. Јаблница бр. 50б, 1000, Скопје, MK and

(210) TM 2016/553

(220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026

ул. јабланица бр. 50б, 1000, Скопје, MK

(450) 30/06/2017
(732) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

КОСТОВСКА
ул. Јаблница бр. 50б, 1000, Скопје, MK and
ул. јабланица бр. 50б, 1000, Скопје, MK

(591) зелена, бела

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
(591) зелена, бела, сива
Трговски марки
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за

бебиња;

фластери,

преврзување;

материјал

материјали
за

за

другите класи, кожа од животни, куфери и

пломбирање

патни торби, чадори за дожд и за сонце и

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

стапови за
производи

штетници;
кл.
25

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 35 огласување; водење на работење;

фунгициди,
хербициди
облека,
обувки
и
капи

одење,

камшици

и

сарачки

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

управување со работи; канцелариски работи

другите

(111) 24589

(151) 08/05/2017

кл. 30 кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(210) TM 2016/557

(220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(450) 30/06/2017
(732) SPORTINA, zunanja in notranja

пелење;
сол,
сенф;
оцет,
сосови
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;

trgovina na debelo in drobno, proizvodnja,
zastopanje, posredovanje in organizacija,

спортски и културни активности

Bled, d.o.o.

класи;

украси

за

елки

Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI
(111) 24573

(151) 08/05/2017

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС

(210) TM 2016/556

(220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026

ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

(450) 30/06/2017
(732) ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД

Скопје
(540)

(FASHION TRADE VIP Ltd.)
ул. Чонгора бр. 75 регион Аспарухово, (75
Chongora Str., region "Asparuhovo", 9003,
Варна, Varna, BG
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

(591) црна, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Carducci

кл. 9 аларми; антени; трансформатори (за
електрична енергија); машини за броење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со

и сортирање пари; аудиовизуелни апарати за
обука; магнетофони; магнетни ленти;машини
за сметање; електрични колектори; разводни

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени

кутии (за електрична енергија);кондензатори;
конектори (електрични); разводни табли;

камења,
часовници
инструменти

хронометриски

апарати за проверка;франкирање; апарати
за
следење,
електрични;
фотокопири

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

(фотографски, електростатички, термички);
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други

блектрични

спојки;

опрема

за

коњи

детектори; машини за диктирање; звучници;

кл. 24

грамофони; електрични кабли; електрични
релеи; електрични жици; филтри за

што се користат за аеронаутички балони;
влакна за тапацирање; платна, ткаенини;

респираторни маски; филтри (фотографија);
осигурувачи; радио апарати; аудио и видео

ткаенини од коноп; ткаенини за обувки; долги
прекривки за столови; платно од јута; ќебиња

приемници; апарати и опрема за спасување;
ласери што не се за медицинска опрема;

за кревети; ткаенини за текстилна употреба;
кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава

мерни инструменти; компјутери; компјутерски

кл. 26 игли; чипки за порабување; копчиња;

оперативни програми, снимени; ѕвона (уреди
за предупредување); радари; телефонски

врвки
за
чевли;
украсни
реси
(позамантерија); куки, копче (галантерија);

апарати; електрични отпорници; телевизиски
апарати; регулатори на волтажа за возила;

вештачко
цвеќе;
траки
(галантерија)
кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање на

регистар каси; видеорекордери; компјутерски
тастатури; цевки за емисија на електрицитет,

прехранбени производи; какао; кафе; чај;
слатки; сладолед; брашно;соино брашно:

што не се за осветлување; филтри за

шеќер: мраз, природен или вештачки; мраз

ултравиолетови зраци, за фотографија;
монитори (компјутерска опрема); монитори

за освежување; оцет; квасец; леб; златен
сируп (сируп од меласа); мед; сенф; пецива;

(компјутерски
програми);
печатари
за
компјутери; процесори (централни единици

ориз; саго; сосови (додатоци за исхрана); сол
од целер;пита со месо; замена за кафе

за обработка на податоци); детектори за чад;
видеокамери; блицеви (фотографски); видео

прашок
кл. 33

за
печење
алкохолни пијалаци (освен пиво)

телефони; компјутерски програми (софтвер

кл.

34

што може да се превзема); апарати за
навигација, за возила (патни компјутери);

кл. 35
лепење плакати; изнајмување
канцелариски машини и опрема; водење

слушалки; апарати за сателитска навигација;
кл. 14 часовници; хронометри; електрични

книги
(сметководство);
сметководство;
консултации за избор на лица; консултации

часовници; накит; благородни метали,
сурови или полуобработени; скапоцени

за
деловно
управување;
изнајмување
рекламен материјал; консултации за бизнис

камења;

организирање;

штоперици

ткаенини, непропустливи за гасови

кибрити;

уредување

тутун

излози;

кл. 16
хартија; спајалици; клишеа;
печатарски букви; карти; картон; дупчалки за

професионално
бизнис
консултирање;
испитување на јавното мислење; пронаоѓање

хартија; машини за пишување, електрични
или неелектрични; фотографии (печатени)

лица; секретарски услуги; услуги за следење
на
печатените
вести

канцелариски
прибор
(освен
мебел);
книговезнички материјал; лепило за хартија

кл. 39
воздушен транспорт; превоз со
колички; пакување стока; дистрибуирање

или

вода;

употреба

во

домаќинство

складирање;

речен

превоз;

кл. 18 животинска кожа; стапови од трска;
јереми за коњи; прекривки за коњи; сарачки

изнајмување возила; транспортни услуги;
бродски превоз; превоз и складирање отпад;

предмети;
кожа,
необработена
полуобработена; чадори; камшици;

или
узди;

возачки
услуги
кл. 41 забавни паркови; дресирање животни;

оглави и ремени; сонцебрани; патни торби;
седларска опрема; мали куфери; куфери;

изнајмување филмски проектори и прибори;
циркуси;
организирање
натпревари
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(образовни или забавни); настава, обука;
Образовни

услуги;

изнајмување

снимки;
изнајмување
кинематографски
филмови;
библиотекарски
услуги;
изнајмување радио и телевизиски апарати;
зоолошки градини; услуги на дискотеки;
испити од областа на образование; игри на
среќа; организирање спортски натпревари;
услуги за музеи (претставувања, изложби);
изнајмување лесна опрема за нуркање;
изнајмување спортска опрема, освен возила;
изнајмување видео камери; изнајмување
видео ленти; услуги на спортски кампови;
организирање
и
водење
работилници
(обука); организирање балови; организирање
шоу

програми

(импресарио

услуги);

обезбедување видео автомати за забава
кл. 43 изнајмување привремено сместување;
пансионски услуги; услуги на кампови за
одмор
(сместување)
кл. 44 градинарство; изнајмување опрема за
земјоделство; услуги на банки за крв; нега на
домашни

миленичиња

кл. 45 изнајмување облека; изнајмување
противпожарни аларми; консултирање за
интелектуална
сопственост;
услуги
за
надгледување на правата од интелектуална
сопственост;
процеси

услуги

при

водење

судски

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 аларми; антени; трансформатори (за
електрична енергија); машини за броење
и сортирање пари; аудиовизуелни апарати за
обука; магнетофони; магнетни ленти;машини
за сметање; електрични колектори; разводни
кутии (за електрична енергија);кондензатори;
конектори (електрични); разводни табли;
апарати за проверка;франкирање; апарати
за

следење,

електрични;

фотокопири

(фотографски, електростатички, термички);
електрични
прекинувачи;
приклучоци,
штекери
и
други блектрични спојки;
детектори; машини за диктирање; звучници;
грамофони; електрични кабли; електрични
релеи; електрични жици; филтри за
респираторни маски; филтри (фотографија);
осигурувачи; радио апарати; аудио и видео
приемници; апарати и опрема за спасување;
ласери што не се за медицинска опрема;
мерни инструменти; компјутери; компјутерски
оперативни програми, снимени; ѕвона (уреди
за предупредување); радари; телефонски
апарати; електрични отпорници; телевизиски

(111) 24590

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/558

(220) 30/05/2016

(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) SPORTINA, zunanja in notranja
trgovina na debelo in drobno, proizvodnja,
zastopanje, posredovanje in organizacija,
Bled, d.o.o.
Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје
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(540)

аудио

апарати; регулатори на волтажа за возила;
регистар каси; видеорекордери; компјутерски
тастатури; цевки за емисија на електрицитет,
што не се за осветлување; филтри за
ултравиолетови зраци, за фотографија;
монитори (компјутерска опрема); монитори
(компјутерски

програми);

печатари

за

компјутери; процесори (централни единици
за обработка на податоци); детектори за чад;
видеокамери; блицеви (фотографски); видео
телефони; компјутерски програми (софтвер
што може да се превзема); апарати за
навигација, за возила (патни компјутери);
слушалки; апарати за сателитска навигација;
Трговски марки
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часовници; хронометри; електрични

часовници;

накит;

сурови или
камења;

благородни

полуобработени;

метали,

консултации за избор на лица; консултации
за

деловно

управување;

изнајмување

скапоцени
штоперици

рекламен материјал; консултации за бизнис
организирање;
уредување
излози;

кл. 16
хартија; спајалици; клишеа;
печатарски букви; карти; картон; дупчалки за

професионално
бизнис
консултирање;
испитување на јавното мислење; пронаоѓање

хартија; машини за пишување, електрични
или неелектрични; фотографии (печатени)

лица; секретарски услуги; услуги за следење
на
печатените
вести

канцелариски

кл. 39

прибор

(освен

мебел);

воздушен транспорт; превоз со

книговезнички материјал; лепило за хартија
или
употреба
во
домаќинство

колички; пакување стока; дистрибуирање
вода;
складирање;
речен
превоз;

кл. 18 животинска кожа; стапови од трска;
јереми за коњи; прекривки за коњи; сарачки

изнајмување возила; транспортни услуги;
бродски превоз; превоз и складирање отпад;

предмети;
кожа,
необработена
полуобработена; чадори; камшици;

или
узди;

возачки
услуги
кл. 41 забавни паркови; дресирање животни;

оглави и ремени; сонцебрани; патни торби;

изнајмување филмски проектори и прибори;

седларска опрема; мали куфери; куфери;
опрема
за
коњи

циркуси;
организирање
натпревари
(образовни или забавни); настава, обука;

кл. 24 ткаенини, непропустливи за гасови
што се користат за аеронаутички балони;

Образовни услуги; изнајмување аудио
снимки;
изнајмување
кинематографски

влакна за тапацирање; платна, ткаенини;
ткаенини од коноп; ткаенини за обувки; долги

филмови;
библиотекарски
услуги;
изнајмување радио и телевизиски апарати;

прекривки за столови; платно од јута; ќебиња

зоолошки градини;

за кревети; ткаенини за текстилна употреба;
кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава

испити од областа на образование; игри на
среќа; организирање спортски натпревари;

кл. 26 игли; чипки за порабување; копчиња;
врвки
за
чевли;
украсни
реси

услуги за музеи (претставувања, изложби);
изнајмување лесна опрема за нуркање;

(позамантерија); куки, копче (галантерија);
вештачко
цвеќе;
траки
(галантерија)

изнајмување спортска опрема, освен возила;
изнајмување видео камери; изнајмување

кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање на

видео ленти; услуги на спортски кампови;

прехранбени производи; какао; кафе; чај;
слатки; сладолед; брашно;соино брашно:

организирање
и
водење
работилници
(обука); организирање балови; организирање

шеќер: мраз, природен или вештачки; мраз
за освежување; оцет; квасец; леб; златен

шоу
програми
(импресарио
услуги);
обезбедување видео автомати за забава

сируп (сируп од меласа); мед; сенф; пецива;
ориз; саго; сосови (додатоци за исхрана); сол

кл. 43 изнајмување привремено сместување;
пансионски услуги; услуги на кампови за

од целер;пита со месо; замена за кафе

одмор

прашок
кл. 33

за
печење
алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 44 градинарство; изнајмување опрема за
земјоделство; услуги на банки за крв; нега на

кл.
кл.

34

кибрити;
тутун
плакати; изнајмување

домашни
миленичиња
кл. 45 изнајмување облека; изнајмување

канцелариски машини и опрема; водење
книги
(сметководство);
сметководство;

противпожарни аларми; консултирање за
интелектуална
сопственост;
услуги
за

35

лепење

Трговски марки
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надгледување на правата од интелектуална

(740) Друштво за застапување од областа на

сопственост;

индустриската сопственост ЖИВКО

услуги

при

водење

судски

процеси

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

(111) 24804

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/559

(220) 30/05/2016

(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017
(732) Виктор Митревски
ул. Печевска бр. 14/19А, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

BOTANY
(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 (мирудии);
зачини; мраз

кл. 34 тутун, обработен или необработен,
производи од тутун, замени за тутун кои не
медицински

потреби,

(210) TM 2016/575

(220) 03/06/2016

CORPORATION )
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(551) индивидуална
(510, 511)

за

(151) 08/05/2017

(181) 03/06/2026
(450) 30/06/2017
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

(591) црвена, бела, црна, зелена

се

(111) 24599

цигари,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

цигарилоси, пури, рачни машини за правење
цигари, туби за цигари, филтери за цигари,

TOYOTA SUPRA

хартија за цигари, кибрити и додатоци за
пушачи

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 24598

(151) 08/05/2017

кл. 12
делови

(210) TM 2016/572

(220) 02/06/2016

(181) 02/06/2026
(450) 30/06/2017
(732) Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve
Pazarlama A.S., a company incorporated

автомобили и нивните структурни

(111) 24564

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/576

(220) 03/06/2016

under the laws of Turkey with a principle
place of business at

(181) 03/06/2026
(450) 30/06/2017
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

Cinar Mahallesi, Duru Caddesi No. 11, 06750

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Akyurt, Ankara, TR

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(540)

BELOSTEZIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24585

(151) 08/05/2017

(210) TM 2016/582

(220) 06/06/2016
(181) 06/06/2026
(450) 30/06/2017

(732) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue, South San
Francisco, California 94080, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на големо и мало претежно
со

храна,

прехрамбени

производи,

кондиторски производи, пијалаци и тутун
(111) 24713

(151) 20/06/2017

(210) TM 2016/604

(220) 10/06/2016

(551) индивидуална

(181) 10/06/2026
(450) 30/06/2017
(732) „РАНРС“ ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање

МЛАДОСТ - 3 бр. 325, вл. 2, кат. 7 ст.12, ,
1712, Софија, BG

на канцер, болка, ифекција, воспаление,
хормонски нарушувања, карушувања на

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

коските и ментални нарушувања; аналгетици;
хормони;
психоторпи;
антиинфективи;

(540)

CABOMETYX

антиинфламатори; анти-канцер препарати
(111) 24802

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/586

(220) 07/06/2016
(181) 07/06/2026

(591) црвена, црна, бела

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(551) индивидуална
(510, 511)

и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт

кл. 18 куфери; патни торби; школски торби;

Гевгелија
ул.Моински пат бр. 221 , Гевгелија, MK

ранци; јакни; ташни; каиши; чадори вклучени
во
оваа
класа

(540)

кл. 25 облека; обувки; капи; костуми за
капење; долна облека; горна облека;
гимнастички патики; гимнастичка облека
(трикоа) еспадрили; козирки за капи; каиши
за облека; куси чорапи; маратонки; обувки за
плажа; влошки за обувки; кошули; сандали;
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спортски обувки; обувки за скијање; спортски

претставување на стоки, особено на облека и

маици;

тенисерки;

обувки; претставување на стоки на мало со

трикотажни предмети за облекување; чорапи;
хулахопки

цел продажба преку комуникациски средства;
обезбедување на трговски и корпоративни

кл. 28
справи за вежбање; спортски
реквизити; боксерски ракавици; стоки за

информации за контакт; истражување на
пазарот; студија со комерцијална цел;

гимнастика
велосипеди

објавување
на
рекламни
текстови;
дистрибуција на примероци; дистрибуција на

кл.

спортска

35

и

облека;

спорт;

управување

ролери;
на

топки;

комерцијални

промотивни

материјали;

дистрибуција

на

трансакции; групирање на различни стоки
(без нивниот транспорт) за сметка на трети

промотивен материјал по пошта (флаери,
проспекти, брошури, примероци) поврзани

лица со цел да се овозможи на корисникот да
ги види или купи на удобен начин,

особено со облека и обувки; рекпамирање;
рекламирање на отворено; рекламирање

вклучувајќи
електронски

on-line
мрежи
средства,

преку
постери;
рекламирање
телевизијата;
систематизација

електронски

средства

и
други
користејќи

претворени

во

информации

на

компјутерски

преку
на

бази

на

дигитална форма на информации и преку
електронски медиуми и поконкретно преку

податоци; собирање на информации во
компјутерски бази на податоци; создавање

веб-сајтови и / или телевизиски програми
(телешопинг), особено на облека и обувки;

на рекламни текстови; телемаркетингови
услуги; трговија на мало и големо со облека

дизајн на промотивни материјали; издавање
на фактури; маркетинг; on-line рекламирање

и обувки; трговски информации; трговски
проценки; трговски извештаи; трговски

во компјутерска мрежа; организирање на

посреднички услуги; трговско управување на

изложби со комерцијална или рекламна цел;
истражување
со
комерцијална
цел;

лиценцирање на стоки и услуги за трети
лица; пребарување во компјутерски бази на

организирање на модни ревии со промотивна
цел; услуги на кукли, поврзани со

податоци (за трети лица); услуги за онлајн
трговија на мало, поврзана со облека и

рекпамирање и презентирање на стоки;
изнајмување
на
рекпамни
билборди;

обувки;
порамнување
трансакции
за
други

изнајмување

продавници; обезбедување на on-line пазар

на

рекламни

објекти;

на
трговските
преку
онлајн

изнајмување
на
рекламен
временски
интервал во сите средства за комуникација;

за купопродажба на стоки и услуги

изнајмување на рекламен простор и време;
изнајмување на место во вебсајт за

(111) 24557

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/632

(220) 23/06/2016

рекламирање; изнајмување на комерцијални
штандови; редење на излози; обезбедување
веб-сајт;

(181) 23/06/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

обезбедување на трговски информации и
консултации
за
корисници
(трговско

и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ Свети Николе
ул. Ленинова бр. 35-3, Свети Николе, MK

советување
во
продавниците);
административна обработака на нарачки за

(540)

на

бизнис

информации

преку

клиенти и ажурирање одржување на
податоци во компјутерски бази на податоци;
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ул. Васил Главинов бр. 3/1-1, Скопје,
Центар, MK
(540)

(591) виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, вклучително
каиши и облека имено затоплувачи за раце
(111) 24550

(151) 05/05/2017

(210) TM 2016/653

(220) 29/06/2016
(181) 29/06/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство транспорт
трговија и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт
ДООЕЛ с. Стајковци
ул. 6 бр. 54, Стајковци, 1040, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски

услуги

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) 24640

(151) 16/05/2017

(210) TM 2016/732

(220) 25/07/2016

(591) црвена, сина, сива, бела
(551) индивидуална

(181) 25/07/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство на храна,
одгледување на животни и угостителски

(510, 511)
кл. 37
одржување

услуги С и З КОМПАНИ ДООЕЛ Битола
ул.Христо Узунов бр. 15-1/4, 7000, Битола,

возила,
кл. 39

возила,

поправање

миење
возила
транспортни услуги, шпедиција,

(посредување за шпедиција). шпедитерски
услуги, транспортирање стоки, испорачување
стоки, складирање стоки, пакување стоки,
изнјмување
маггацини,
контејнери за складирање

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

изнајмување

(111) 24854

(151) 06/06/2017

(210) TM 2016/727

(220) 22/07/2016

(181) 22/07/2026
(450) 30/06/2017
(732) Адвокат Емил Мифтари Скопје
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MK

(591) црна, розево оранжова
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3 сапуни, сапуни (течни сапуни), сапуни

креми, дезодоранси, аромати (есенцијални

(дезодорантни сапуни), медицински сапуни,

масла), маски за разубавување, депилатори,

сапуни за бричење, сапуни за дезинфекција,
сапуни за освежување текстил, сапуни

производи за сончање, производи за перење
алишта, креми за полирање

против потење, бадемов сапун, тоалетни
производи,
тоалетна
вода,
етерични

(111) 24663

(151) 19/05/2017

(210) TM 2016/747

(220) 29/07/2016
(181) 29/07/2026

екстракти,
етерични
масла,
парфимерија, колонска вода,

парфеми,
масло од

лаванда, шампони, козметички производи,
козметички
освежување

лосиони,
на здивот,

спрејови
(за
брилијантин за

(450) 30/06/2017
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

козметичка употреба, козметички препарати
за слабеење, козметички прибор, козметички

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

креми, дезодоранси, аромати (есенцијални
масла), маски за разубавување, депилатори,

(540)

производи за сончање, производи за перење

UPPER

алишта,
креми
за
полирање
кл. 29 масла за јадење, масло од сончоглед

(551) индивидуална

за исхрана, масло од пченка, маслиново
масло за исхрана, рибино масло за исхрана

кл. 5 фармацевтски производи

на луѓе, масло од репка за исхрана, масло од
сусам, масло од палма за исхрана, масло од
орев од палма за исхрана, масло од кокосов
орев, маст од кокосов орев, маслини
конзервирани, јогурт, путер од кикиритки,
производи од млеко, масти за јадење,
маргарин павлака [млечни производи], путер,
путер од кокосов орев, путер од какао, путер
од
кикиритки
кл. 35

(510, 511)

(111) 24736

(151) 29/05/2017

(210) TM 2016/750

(220) 01/08/2016

(181) 01/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Михајлоски Александар
ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK
(540)

FENIX NOVA

продажба на мало и продажба на

големо на: сапуни, сапуни (течни сапуни),
сапуни (дезодорантни сапуни), медицински

(551) индивидуална
(510, 511)

сапуни, сапуни за бричење, сапуни за
дезинфекција,
сапуни
за
освежување

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи

текстил, сапуни против потење, бадемов
сапун, тоалетни производи, тоалетна вода,

за боење; средства за нагризување; сурови

масла,

природни смоли; метали во листови и во
прав за сликарите, декоратерите, печатарите

парфеми, парфимерија, колонска вода,
масло од лаванда, шампони, козметички

и уметниците, прав (метали во прав) за
сликари, декоратери, печатари и уметници,

производи, козметички лосиони, спрејови (за
освежување на здивот, брилијантин за

мастило [тонер] за фотокопири, печатење
(мастило за печатење), полнети тонери за

козметичка употреба, козметички препарати
за слабеење, козметички прибор, козметички

печатачи

етерични

екстракти,
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[мастило]

за

научни,

наутички,

9

фотокопири

(181) 01/08/2026

геодетски,

(450) 30/06/2017
(732) Михајлоски Александар
ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, MK

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
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери, апарати за гаснење пожар,
фотокопири [фотографски, електростатички,
термички]
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,
паковки
(пластични паковки) за завиткување или
пакување
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи, изнајмување канцелариски машини и
опрема,
изнајмување
машини
за
фотокопирање
(111) 24737

(151) 29/05/2017

(210) TM 2016/753

(220) 01/08/2016

Трговски марки

(540)

NOVA OFFICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи
за боење; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во
прав за сликарите, декоратерите, печатарите
и уметниците, прав (метали во прав) за
сликари, декоратери, печатари и уметници,
мастило [тонер] за фотокопири, печатење
(мастило за печатење), полнети тонери за
печатачи
и
фотокопири,
фотокопири
(полнети тонери запечатачи и фотокопири),
тонери
кл. 9

[мастило]
за
фотокопири
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
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери,

апарати

за

гаснење

пожар,

фотокопири [фотографски, електростатички,
термички]
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
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печатени работи; книговезнички материјал;

нокти;

фотографии;

материјали;

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;

направени од овие материјали кои не се
вклучени во други класи; ковчези и торби за

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);

патување; сандаци за патување; рачни
ташни; новчаници; торби со механизам за

материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

цврсто затварање; ташни, големи торби;
торби (олик и меки торби) од кожа; ранци;

(што не се вклучени во другите класи);

ремени (кожни); акт ташни; кутии од кожа или

печатарски
букви;
клишиња,
паковки
(пластични паковки) за завиткување или

кожно пано; ташни; ташни за пазарење
кл. 25 обувки; ремени

пакување
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(111) 24743

(151) 29/05/2017

управување со работата; канцелариски
работи, изнајмување канцелариски машини и

(210) TM 2016/764

(220) 04/08/2016
(181) 04/08/2026

опрема,

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за трговија услуги и
производство на производи од

канцелариски

изнајмување

машини

за

фотокопирање
(111) 24685

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/755

(220) 03/08/2016

лакови

за

нокти;

кармин

нерѓосувачки челик М СКУАРЕ БАЛКАН
ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје

(181) 03/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Christian LOUBOUTIN

бул. Партизански одреди бр. 14, Скопје,
MK

1 re Volney, 75002, Paris, FR

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика; парфеми, подготовка за немедицинска нега на кожа; сапуни; производи
за капење и за нега на тело, како на пример
гелови за капење и туширање, масла и
пенливи препарати; препарати за нега на
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(591) црна, бела, сива
(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
Трговски марки
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метални предмети; метални цевки; каси;

(111) 24687

(151) 25/05/2017

производи од обичен метал што не се

(210) TM 2016/766

(220) 05/08/2016

вклучени
во
другите
класи;
руди
кл. 8 рачни алати и направи; прибор за

(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

јадење;
ладно
оружје;
жилети
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(732) LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и

ES

санитарни

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

намени

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали

или

производи

од

пластика

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
(111) 24686

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/765

(220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

TARIKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 24688

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/767

(220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona,
ES
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

LAINCOIL

(450) 30/06/2017
(732) LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona,

(551) индивидуална
(510, 511)

ES
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 24691

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/768

(220) 05/08/2016

OLREDY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

Трговски марки

(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017
(300) 13744792 16/02/2015 EM
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

пипер, шарена сол блага, шарена сол лута,

(540)

бибер мелен, ким, пашканат, ловоров лист,
магдонос, нане, оригано, босилек, копар,
чубрица, рузмарин, таратур микс, мајчина
душица, мајоран, кориандер, кари, куркума,
ѓумбир, лук во гранула, анасон, кимион,
морско оревче, каранфилче, цимет, какао,
чиа семе, мусли со банана, мусли со

(551) индивидуална

брусница, мусли со јагода, мусли со тропско

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;

овошје, мусли јаболко со цимет, мусли со
ѓумбир, мусли со гоџи бери, корнфлекс, чоко

производи од тутун; замени за тутун што не

топчиња, чоко школки, пченка печена,
леблебија, леблебија и суво грозје, билен чај,

се за медицинска или куративна употреба;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за
виткање на цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; хартија за виткање цигари;
електронски цигари; течност за електронски
цигари; производи за пушачите и кибрити

овошен
чај
кл. 31 сончоглед, сончоглед со лушпа, семки
од тиква, семки од тиква со лушпа, ленено
семе, црно семе, кајсија семки
(111) 24855

(151) 06/06/2017

(111) 24745

(151) 29/05/2017

(210) TM 2016/790

(220) 12/08/2016

(210) TM 2016/786

(220) 10/08/2016

(181) 12/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија

(181) 10/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Егзотик Трејд дооел Скопје
ул.Фредерик Шопен бр.22а , 1000, Скопје,

и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз
ДООЕЛ

MK

с. Пласница, Пласница, MK

(540)

(740) Друштво за производство, трговија и
услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје,
Карпош
(540)

(591) црна, бела, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

ананас, алое вера, ѓумбир, киви,

тропско овошје микс, цитрон, брусница, суво
грозје, кикирики пржени, лешник печен,
бадем печен, индиски ореви печени,
кикирики печени, бразилски ореви печени,
банана
чипс,
чоколадирани
кикирики,
чоколадирано суво грозје, сушен микс од

(591) бела и црвена

зеленчук

(510, 511)

кл. 30

(551) индивидуална

буковец благ, буковец лут, црвен
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услуги при продажба на големо со

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

цврсти, течни и гасовити горива и слични

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

производи и трговија на мало со моторни
горива и мазива во специјализирани

(540)

продавници

TRAVADERM

(111) 24856

(151) 06/06/2017

(210) TM 2016/791

(220) 12/08/2016
(181) 12/08/2026

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз
ДООЕЛ
с. Пласница, Пласница, MK
(740) Друштво за производство, трговија и
услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје,
Карпош
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 24793

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/802

(220) 17/08/2016

(181) 17/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство,
градешништво, трговија и услуги
ИТАЛУКС ДОО експорт-импорт Тетово
ул. Илинденска бр. бб на излез кон
/Гостивар Тетово, Тетово, MK
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)

(591) црна и бела
(554)
(551) индивидуална

(591) жолта и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични
производи и трговија на мало со моторни
горива и мазива во специјализирани
продавници
(111) 24775

(151) 30/05/2017

(210) TM 2016/794

(220) 16/08/2016
(181) 16/08/2026

(450) 30/06/2017
(732) Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.
Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 34885
Sancaktepe, Istanbul, TR
Трговски марки

(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
генерирање на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и
санитарни

цели

кл. 19 градежни материјали (неметални);
неметални крути цевки за градба; асфалт,
катран и битумен; неметални преносни
објекти; споменици не од метал; керамички
плочки,
дрвени
плочки
кл. 39 транспорт, пакување и складирање
стока
(111) 24692

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/806

(220) 22/08/2016
(181) 22/08/2026
(450) 30/06/2017
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(732) Kraft Foods Group Brands LLC

вештачки

200 East Randolph Street Suite 7600,

ортопедски производи; хируршки материјали

екстремитети,

очи

и

заби;

Chicago Illinois 60601, US

за шиење

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 24858

(151) 06/06/2017

(210) TM 2016/814

(220) 23/08/2016
(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017

PLANTERS
(732) Cipla Limited

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

конзервирано, замрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук; преработени
кикирики и други преработени семкасти
плодови; ужинки како мешавини што содржат
семиња и непреработени семкасти плодови;

Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

семиња што се јадат; ужинки како мешавини
што се состојат од дехидрирано овошје и
преработени

семкасти

плодови

SERROFLO
(551) индивидуална

кл. 30 храна за широка потрошувачка и
зачинети ужинки; ужинки како мешавини што

(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

содржат
чоколадо
кл. 31 семиња; сирови семкасти плодови;

ветеринарни
апарати
и
инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

свежи семкасти плодови;
семкасти плодови

ортопедски производи; хируршки материјали
за шиење

непреработени

(111) 24857

(151) 06/06/2017

(111) 24705

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/813

(220) 23/08/2016

(210) TM 2016/815

(220) 23/08/2016

(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Cipla Limited
Cipla House, Peninsula Business Park,

(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street Suite 7600,

Ganpatrаo Kadam Marg, Lower Parel,

Chicago Illinois 60601, US

400013 Mumbai, Maharashtra, IN

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(540)

OSPERTUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

хируршки, медицински, забарски и

ветеринарни
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(551) индивидуална

(591) црна и портокалова

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и

(551) индивидуална
(510, 511)

варено овошје и зеленчук; преработени
кикирики и други преработени семкасти

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

плодови; ужинки како мешавини што содржат
семиња и непреработени семкасти плодови;
семиња што се јадат; ужинки како мешавини

(111) 24706

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/820

(220) 24/08/2016

што се состојат од дехидрирано овошје и
преработени
семкаксти
плодови
кл. 30 храна за широка потрошувачка и
зачинети ужинки; ужинки како мешавини што

(181) 24/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ
d.d.

содржат

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

чоколадо

кл. 31 семиња; сирови семкасти плодови;
свежи семкасти плодови; непреработени

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

семкасти плодови

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

RefluSTAT

(111) 24838

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/818

(220) 24/08/2016

(551) индивидуална

(181) 24/08/2026

(510, 511)
кл. 3
тоалетни производи; козметички

(450) 30/06/2017
(732) Друштво за производство трговија и
услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес
ул. Оливер Китановски бр.27, Велес, MK
(740) Друштво за производство трговија и
услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес
ул. Христо Татарчев бр. 2/а

производи; дезодоранси за лична употреба
[парфимериски
производи]
кл. 5 медицински и ветеринарни препарати и
производи;
хемиско
фармацевтски
производи; диететски производи наменети за
медицинска употреба; лекови

(540)
(111) 24839

(151) 05/06/2017

(210) TM 2016/821

(220) 24/08/2016
(181) 24/08/2026

(450) 30/06/2017
(732) Силк Роуд Банка АД Скопје
Трговски марки
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ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, MK

кл. 5

(540)

против бактерии; инсектициди, фунгициди,

препарати за уништување и борба

хербициди, пестициди
(111) 24859

(151) 06/06/2017

(210) TM 2016/826

(220) 25/08/2016

(181) 25/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, a corporation
organized and existing under the laws of

(591) темно сина и златно жолта

Japan, Manufacturers and Merchants of
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ECLIPSE

(111) 24707

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/822

(220) 25/08/2016

(551) индивидуална

(181) 25/08/2026
(450) 30/06/2017

(510, 511)
кл. 12 автомобили, нивните делови и опрема

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, DE

(111) 24708

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/835

(220) 29/08/2016

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(181) 29/08/2026
(450) 30/06/2017
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

(540)

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

ENCARIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

посебно препарати за одгледување на
растенија;
хемиски
и/или
биолошки
препарати значајни за постапка за важноста
кај растенијата, препарати за регулирање на
раст на растенија, хемиски препарати за нега
на семиња, сурфактанти, природни или

(591) светла сина, темна сина и бела

вештачки хемикалии како сексуални замки

(510, 511)

или

агенти
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сапуни, детергенти, пудра за тело,

лосион за коса и тело, нега на коса, средства
за нега на скалпот и косата, шампони,
омекнувачи и регенератори за коса,
производи за нега на коса за отплеткување и
за спречување на заплеткување, паста за
заби, производи за четкање за уста и заби,
немедицински тоалетни производи за нега,

(591) светла сина, сите нијанси на жолто-

производи за разубавување за капење и

златна и бела
(551) индивидуална

туширање, нега за бебиња, производи за
нега на кожа, масла, креми и лосиони за нега
на коса, тело и кожа, масло и крем,
козметика,
талк
пудри,
импрегнирани
тупфери,
чистење

шамивчиња и марамчиња за
за
козметичка
употреба,

навлажнети

или

импрегнирани

тупфери,

шамивчиња или марамчиња за чистење, и
сите тие производи наменети за бебиња
и/или
деца
кл. 5 пелени (бебешки пелени); медицински

(510, 511)
кл. 3 сапуни, детергенти, пудра за тело,
лосион за коса и тело, нега на коса, средства
за нега на скалпот и косата, шампони,
омекнувачи и регенератори за коса,
производи за нега на коса за отплеткување и
за спречување на заплеткување, паста за
заби, производи за четкање за уста и заби,
немедицински тоалетни производи за нега,
производи за разубавување за капење и

препарати за третман на глава и масти,
креми и лосиони за кожа против осип од

туширање, нега за бебиња, производи за
нега на кожа, масла, креми и лосиони за нега

пелени, тоници за кожа, медицински креми и

на коса, тело и кожа, масло и крем,
козметика,
талк
пудри,
импрегнирани

лосиони за кожа, петролеј гел за медицински
цели; сите горенаведни производи за бебиња
и/или деца

тупфери, шамивчиња и марамчиња за
чистење за козметичка употреба, навлажнети
или импрегнирани тупфери, шамивчиња или

(111) 24709

(151) 25/05/2017

(210) TM 2016/836

(220) 29/08/2016
(181) 29/08/2026
(450) 30/06/2017

марамчиња за чистење, и сите тие
производи наменети за бебиња и/или деца
кл. 5 пелени (бебешки пелени); медицински
препарати за третман на глава и масти,

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

креми и лосиони за кожа против осип од
пелени, тоници за кожа, медицински креми и

(740) Друштво за застапување од областа на

лосиони за кожа, петролеј гел за медицински

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

цели; сите горенаведни производи за бебиња
и/или деца

(732) Unilever N.V.

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

Трговски марки
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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)

3

24685

5

24687

5

24808

1

24574

3

24706

5

24688

5

24809

1

24637

3

24708

5

24689

5

24823

1

24638

3

24709

5

24706

6

24630

1

24660

3

24734

5

24707

6

24743

1

24661

3

24750

5

24708

6

24749

1

24707

3

24752

5

24709

7

24593

1

24848

3

24764

5

24715

7

24637

1

24849

3

24825

5

24722

7

24638

1

24851

4

24612

5

24733

7

24749

2

24584

4

24660

5

24738

8

24611

2

24603

4

24661

5

24739

8

24656

2

24736

5

24556

5

24740

8

24743

2

24737

5

24559

5

24741

8

24750

3

24556

5

24564

5

24742

8

24752

3

24566

5

24585

5

24744

9

24589

3

24569

5

24586

5

24746

9

24590

3

24581

5

24587

5

24747

9

24604

3

24605

5

24588

5

24758

9

24618

3

24606

5

24597

5

24760

9

24642

3

24608

5

24605

5

24761

9

24690

3

24609

5

24606

5

24762

9

24693

3

24610

5

24623

5

24763

9

24720

3

24611

5

24629

5

24768

9

24736

3

24625

5

24635

5

24770

9

24737

3

24626

5

24643

5

24771

9

24759

3

24627

5

24651

5

24772

9

24765

3

24628

5

24655

5

24773

9

24860

3

24635

5

24658

5

24774

9

24861

3

24636

5

24663

5

24775

10

24548

3

24640

5

24669

5

24791

10

24549

3

24642

5

24671

5

24795

10

24556

3

24655

5

24679

5

24800

10

24722

3

24669

5

24686

5

24807

10

24857
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

10

24858

16

24784

24

24590

25

24788

11

24547

16

24785

24

24614

25

24789

11

24604

16

24786

24

24642

25

24790

11

24611

16

24787

24

24656

25

24792

11

24684

16

24788

24

24665

25

24794

11

24743

16

24789

24

24755

25

24796

11

24759

16

24790

24

24757

25

24797

11

24793

16

24792

24

24826

25

24798

12

24571

16

24794

24

24827

25

24799

12

24593

16

24796

25

24548

25

24809

12

24599

16

24797

25

24549

25

24823

12

24604

16

24798

25

24556

25

24826

12

24637

16

24799

25

24557

25

24827

12

24638

16

24848

25

24565

25

24848

12

24682

16

24849

25

24568

25

24849

12

24824

16

24851

25

24573

25

24851

12

24859

17

24683

25

24589

26

24589

14

24573

17

24684

25

24590

26

24590

14

24589

18

24556

25

24602

27

24556

14

24590

18

24573

25

24607

27

24563

14

24665

18

24589

25

24617

27

24751

14

24677

18

24590

25

24620

28

24556

14

24678

18

24614

25

24621

28

24642

14

24778

18

24642

25

24642

28

24656

14

24861

18

24664

25

24656

28

24664

15

24765

18

24685

25

24664

28

24713

16

24547

18

24713

25

24665

28

24809

16

24551

19

24665

25

24685

28

24823

16

24589

19

24793

25

24697

29

24556

16

24590

20

24563

25

24711

29

24566

16

24697

20

24656

25

24713

29

24579

16

24736

20

24743

25

24778

29

24639

16

24737

21

24556

25

24779

29

24640

16

24751

21

24563

25

24780

29

24692

16

24756

21

24570

25

24781

29

24701

16

24778

21

24684

25

24782

29

24705

16

24779

21

24743

25

24783

29

24712

16

24780

22

24753

25

24784

29

24745

16

24781

23

24556

25

24785

29

24746

16

24782

24

24556

25

24786

29

24767

16

24783

24

24589

25

24787

29

24776

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

29

24850

30

24731

32

24667

32

24845

30

24552

30

24745

32

24668

32

24846

30

24556

30

24746

32

24694

32

24847

30

24566

30

24766

32

24695

33

24566

30

24576

30

24767

32

24696

33

24589

30

24589

30

24778

32

24700

33

24590

30

24590

30

24809

32

24701

33

24591

30

24592

30

24823

32

24702

33

24828

30

24598

30

24834

32

24704

33

24829

30

24613

30

24835

32

24716

33

24830

30

24622

30

24836

32

24725

33

24831

30

24624

30

24837

32

24728

33

24852

30

24631

30

24850

32

24730

34

24566

30

24632

30

24853

32

24731

34

24589

30

24635

31

24556

32

24735

34

24590

30

24639

31

24566

32

24748

34

24615

30

24641

31

24692

32

24767

34

24676

30

24653

31

24700

32

24779

34

24691

30

24656

31

24702

32

24780

34

24777

30

24666

31

24704

32

24781

34

24804

30

24670

31

24705

32

24782

35

24547

30

24680

31

24735

32

24783

35

24552

30

24681

31

24745

32

24784

35

24553

30

24692

31

24746

32

24785

35

24554

30

24694

31

24767

32

24786

35

24555

30

24695

31

24776

32

24787

35

24556

30

24696

32

24556

32

24788

35

24560

30

24701

32

24560

32

24789

35

24561

30

24705

32

24561

32

24790

35

24562

30

24712

32

24562

32

24792

35

24563

30

24714

32

24566

32

24794

35

24566

30

24716

32

24567

32

24796

35

24568

30

24717

32

24583

32

24797

35

24573

30

24718

32

24591

32

24798

35

24574

30

24719

32

24594

32

24799

35

24579

30

24721

32

24595

32

24833

35

24582

30

24724

32

24613

32

24840

35

24589

30

24725

32

24631

32

24841

35

24590

30

24727

32

24632

32

24842

35

24600

30

24728

32

24634

32

24843

35

24601

30

24730

32

24657

32

24844

35

24613
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

35

24616

35

24754

35

24826

38

24810

35

24619

35

24755

35

24827

38

24811

35

24622

35

24757

35

24832

38

24812

35

24624

35

24759

35

24839

38

24813

35

24633

35

24765

35

24848

38

24814

35

24640

35

24766

35

24849

38

24815

35

24641

35

24778

35

24851

38

24816

35

24644

35

24779

35

24855

38

24817

35

24645

35

24780

35

24856

38

24818

35

24646

35

24781

36

24654

38

24819

35

24647

35

24782

36

24662

38

24820

35

24648

35

24783

36

24674

38

24821

35

24649

35

24784

36

24723

38

24822

35

24650

35

24785

36

24801

39

24550

35

24652

35

24786

36

24803

39

24556

35

24654

35

24787

36

24832

39

24582

35

24656

35

24788

36

24839

39

24589

35

24662

35

24789

36

24854

39

24590

35

24664

35

24790

37

24550

39

24654

35

24672

35

24792

37

24582

39

24698

35

24673

35

24794

37

24616

39

24767

35

24675

35

24796

37

24682

39

24793

35

24677

35

24797

37

24684

39

24805

35

24678

35

24798

37

24751

39

24806

35

24680

35

24799

37

24854

39

24850

35

24681

35

24801

38

24633

40

24683

35

24684

35

24802

38

24644

41

24554

35

24699

35

24803

38

24645

41

24555

35

24710

35

24810

38

24646

41

24556

35

24713

35

24811

38

24647

41

24580

35

24714

35

24812

38

24648

41

24589

35

24717

35

24813

38

24649

41

24590

35

24718

35

24814

38

24650

41

24602

35

24723

35

24815

38

24652

41

24607

35

24726

35

24816

38

24672

41

24633

35

24729

35

24817

38

24674

41

24656

35

24732

35

24818

38

24726

41

24659

35

24736

35

24819

38

24729

41

24662

35

24737

35

24820

38

24732

41

24672

35

24749

35

24821

38

24765

41

24675

35

24753

35

24822

38

24778

41

24697

Трговски марки
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

41

24726

42

24596

42

24821

43

24718

41

24729

42

24644

42

24822

43

24769

41

24732

42

24645

42

24860

43

24776

41

24765

42

24646

43

24556

43

24838

41

24778

42

24647

43

24558

44

24556

41

24779

42

24648

43

24575

44

24572

41

24780

42

24649

43

24577

44

24578

41

24781

42

24650

43

24589

44

24580

41

24782

42

24652

43

24590

44

24581

41

24783

42

24674

43

24594

44

24588

41

24784

42

24726

43

24595

44

24589

41

24785

42

24729

43

24631

44

24590

41

24786

42

24732

43

24632

44

24655

41

24787

42

24753

43

24641

44

24658

41

24788

42

24778

43

24662

44

24675

41

24789

42

24810

43

24665

44

24679

41

24790

42

24811

43

24675

44

24767

41

24792

42

24812

43

24694

45

24580

41

24794

42

24813

43

24695

45

24589

41

24796

42

24814

43

24696

45

24590

41

24797

42

24815

43

24699

45

24726

41

24798

42

24816

43

24703

45

24729

41

24799

42

24817

43

24710

45

24732

41

24809

42

24818

43

24712

45

24832

41

24823

42

24819

43

24714

45

24854

42

24582

42

24820

43

24717

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
„РАНРС“ ДООЕЛ
„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје
„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје
„СТРМОШ" АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП
Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING
Alshawaf Group for Industry & Trade Limited Liability Co
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
Apple Inc.

364 | С т р а н а

(210)
MK/T/ 2016/604
MK/T/ 2016/212
MK/T/ 2016/213
MK/T/ 2015/699
MK/T/ 2015/1165
MK/T/ 2016/395
MK/T/ 2015/786
MK/T/ 2015/806

Трговски марки

(111)
24713
24826
24827
24630
24777
24764
24643
24860

Гласник Бр. 3/2017

Apple Inc.
ARBERIA GROUP sh.p.k
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
BASF SE
BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)
BONATTI D.O.O
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
British American Tobacco (Brands) Inc.
Christian LOUBOUTIN
Cipla Limited
Cipla Limited
Deva Holding A.S.
Deva Holding A.S.
Deva Holding A.S.
Deva Holding A.S.
Diageo North America, Inc.
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated under the laws
of Turkey with a principle place of business at
East Shineray Holdings Co., Ltd.
EOS PRODUCTS S.A.R.L.
EOS PRODUCTS S.A.R.L.
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ
Exelixis, Inc.
Gentherm Incorporated
Glaxo Group Limited
Glaxo Group Limited
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a Japanese
Corporation
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a Japanese
Corporation
Innovia Films Limited
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
JOBS.BG EOOD
JOBS.BG EOOD
JOBS.BG EOOD
Kosova Tobacco

Трговски марки

30 Јуни 2017

MK/T/ 2015/829
MK/T/ 2016/471
MK/T/ 2015/936
MK/T/ 2016/822
MK/T/ 2016/387
MK/T/ 2016/576
MK/T/ 2016/747
MK/T/ 2016/794
MK/T/ 2016/514
MK/T/ 2016/529
MK/T/ 2015/940
MK/T/ 2016/523
MK/T/ 2016/524
MK/T/ 2016/406
MK/T/ 2016/755
MK/T/ 2016/813
MK/T/ 2016/814
MK/T/ 2016/390
MK/T/ 2016/391
MK/T/ 2016/392
MK/T/ 2016/394
MK/T/ 2015/648

24861
24833
24618
24707
24758
24564
24663
24775
24597
24596
24614
24587
24586
24676
24685
24857
24858
24760
24761
24762
24763
24852

MK/T/ 2016/572

24598

MK/T/ 2016/519
MK/T/ 2016/449
MK/T/ 2016/456
MK/T/ 2016/460
MK/T/ 2016/582
MK/T/ 2015/581
MK/T/ 2016/409
MK/T/ 2016/459
MK/T/ 2004/942
MK/T/ 2016/361
MK/T/ 2016/362
MK/T/ 2016/363
MK/T/ 2016/364
MK/T/ 2016/366
MK/T/ 2016/367

24824
24605
24606
24576
24585
24604
24679
24658
24715
24738
24739
24740
24741
24742
24744

MK/T/ 2016/176

24660

MK/T/ 2016/177

24661

MK/T/ 2016/386
MK/T/ 2016/820
MK/T/ 2016/368
MK/T/ 2016/369
MK/T/ 2016/371
MK/T/ 2015/1348

24756
24706
24726
24729
24732
24615

365 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

Kraft Foods Group Brands LLC
Kraft Foods Group Brands LLC
KvG Group Inc.
LAINCO, S.A.
LAINCO, S.A.
LAINCO, S.A.
LOOKNA INC [a Georgia (USA) Corporation]
LRC Products Limited
LRC Products Limited
Maharishi Vedic University Limited
Marriott Worldwide Corporation
Marriott Worldwide Corporation
McDonalds Corporation
Merck Sharp & Dohme Corp.
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of
MN PHARMACEUTICALS
MONTEI CONSULTING INC
NBA Properties, Inc
NBA Properties, Inc
New Balance Athletics, Inc.
New Balance Athletics, Inc.
NGK Insulators, Ltd.
NGK Insulators, Ltd.
Novartis AG
NOVARTIS AG,
PepsiCo, Inc.
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
PPG Industries Ohio, Inc.
Preduzece za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA" d.o.o.
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
SHISEIDO COMPANY LIMITED
SHISEIDO COMPANY LIMITED
SHISEIDO COMPANY LIMITED
Shiseido Company, Ltd.
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
SP BRAND HOLDING EEIG
SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje,
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.
SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje,
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd
Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd
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MK/T/ 2016/806
MK/T/ 2016/815
MK/T/ 2016/457
MK/T/ 2016/765
MK/T/ 2016/766
MK/T/ 2016/767
MK/T/ 2016/467
MK/T/ 2016/42
MK/T/ 2016/45
MK/T/ 2012/979
MK/T/ 2016/543
MK/T/ 2016/546
MK/T/ 2007/1036
MK/T/ 2016/383

24692
24705
24655
24686
24687
24688
24673
24548
24549
24580
24594
24595
24853
24733

MK/T/ 2016/826

24859

MK/T/ 2014/575
MK/T/ 2015/1049
MK/T/ 2016/442
MK/T/ 2016/480
MK/T/ 2015/685
MK/T/ 2015/686
MK/T/ 2015/779
MK/T/ 2015/780
MK/T/ 2016/299
MK/T/ 2015/1316
MK/T/ 2016/458
MK/T/ 2016/433
MK/T/ 2016/462
MK/T/ 2016/502
MK/T/ 2016/384
MK/T/ 2016/472
MK/T/ 2016/768
MK/T/ 2015/264
MK/T/ 2016/497
MK/T/ 2016/452
MK/T/ 2016/453
MK/T/ 2016/454
MK/T/ 2016/509
MK/T/ 2016/82
MK/T/ 2016/538

24774
24635
24607
24602
24621
24620
24637
24638
24623
24559
24657
24722
24603
24584
24734
24611
24691
24569
24588
24608
24609
24610
24825
24551
24571

MK/T/ 2016/557

24589

MK/T/ 2016/558

24590

MK/T/ 2016/501
MK/T/ 2016/522
MK/T/ 2016/431
MK/T/ 2016/540

24570
24583
24720
24593

Трговски марки
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TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION )
TP-LINK INTERATIONAL LIMITED
TP-LINK INTERATIONAL LIMITED
Unilever N.V.
Unilever N.V.
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION
Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
АД ЈАКА 80 Радовиш
Адвокат Емил Мифтари Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни
пијалоци ГРОЗД Струмица
АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ
БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица
Бојаџиев Олег
Бојаџиев Олег
Виктор Митревски
Винарска визба Повардарие - АД
Винарска визба Повардарие - АД
Винарска визба Повардарие - АД
Винарска визба Повардарие - АД
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт
ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт
ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА
ГРИНТЕХ МК Д.О.О.
Грозданов Стевче
Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ДПТУ Б.Б.Ф Компани ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ДПТУ Б.Б.Ф. Компани ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Драган Арсовски
Драган Арсовски
Драгана Војческа
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

Трговски марки

30 Јуни 2017

MK/T/ 2016/575
MK/T/ 2016/421
MK/T/ 2016/422
MK/T/ 2016/835
MK/T/ 2016/836
MK/T/ 2016/429
MK/T/ 2014/885
MK/T/ 2016/377
MK/T/ 2016/727

24599
24690
24693
24708
24709
24711
24642
24689
24854

MK/T/ 2016/226

24748

MK/T/ 2016/160
MK/T/ 2016/208
MK/T/ 2016/261
MK/T/ 2016/262
MK/T/ 2016/559
MK/T/ 2016/413
MK/T/ 2016/414
MK/T/ 2016/415
MK/T/ 2016/416
MK/T/ 2016/378
MK/T/ 2016/276
MK/T/ 2013/961
MK/T/ 2016/553
MK/T/ 2016/554
MK/T/ 2015/811
MK/T/ 2016/405
MK/T/ 2016/399
MK/T/ 2016/478
MK/T/ 2012/1322
MK/T/ 2012/1321
MK/T/ 2016/426
MK/T/ 2016/427
MK/T/ 2016/430
MK/T/ 2015/494
MK/T/ 2015/495
MK/T/ 2015/496
MK/T/ 2016/484
MK/T/ 2016/485
MK/T/ 2016/486
MK/T/ 2016/487
MK/T/ 2016/488
MK/T/ 2016/489
MK/T/ 2016/490
MK/T/ 2016/491
MK/T/ 2016/492
MK/T/ 2016/493
MK/T/ 2016/494
MK/T/ 2016/495

24749
24641
24554
24555
24804
24828
24829
24830
24831
24746
24701
24558
24823
24809
24656
24683
24765
24664
24668
24667
24699
24710
24712
24849
24851
24848
24819
24818
24817
24816
24815
24814
24822
24821
24820
24810
24811
24812
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Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
Друштво за посредување, трговија, услуги АРОМАТИК БЈУТИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство на друга горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Друштво за производство на храна, одгледување на животни и угостителски услуги С
и З КОМПАНИ ДООЕЛ Битола
Друштво за производство транспорт трговија и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.
Стајковци
Друштво за производство трговија и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ-ПРОАКТИВ ДОО увозизвоз Струмица
Друштво за производство, градешништво, трговија и услуги ИТАЛУКС ДОО експортимпорт Тетово
Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Друштво за производство, трговија и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ Свети Николе
Друштво за производство, трговија и услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт
Гевгелија
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експортимпорт
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MK/T/ 2016/496
MK/T/ 2015/269
MK/T/ 2016/434
MK/T/ 2016/435
MK/T/ 2016/436
MK/T/ 2016/437
MK/T/ 2016/438
MK/T/ 2016/439
MK/T/ 2016/440
MK/T/ 2016/441
MK/T/ 2014/1177
MK/T/ 2015/803

24813
24581
24770
24771
24772
24773
24791
24795
24800
24651
24617
24639

MK/T/ 2016/732

24640

MK/T/ 2016/653

24550

MK/T/ 2016/818

24838

MK/T/ 2015/1196

24776

MK/T/ 2016/802

24793

MK/T/ 2015/524

24600

MK/T/ 2015/525

24601

MK/T/ 2016/632
MK/T/ 2016/461

24557
24665

MK/T/ 2016/586

24802

MK/T/ 2014/534
MK/T/ 2014/535
MK/T/ 2014/536
MK/T/ 2015/1247
MK/T/ 2015/1248
MK/T/ 2015/1249
MK/T/ 2015/1250
MK/T/ 2015/669
MK/T/ 2015/670
MK/T/ 2015/671
MK/T/ 2015/672
MK/T/ 2015/673
MK/T/ 2015/674
MK/T/ 2015/675
MK/T/ 2015/676
MK/T/ 2015/677
MK/T/ 2015/678
MK/T/ 2015/679

24695
24696
24694
24834
24835
24836
24837
24716
24717
24718
24719
24721
24724
24725
24727
24728
24730
24731

MK/T/ 2015/937

24613

MK/T/ 2016/455

24579

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ ДООЕЛ Радовиш
Друштво за промет и услуги СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за тенничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ
Скопје
Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија и сервисни услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ЗОНА МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид
Друштво за трговија и услуги КАФЕ БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
Друштво за трговија на големо и мало и услуги „Тинекс-МТ„ ДОО експорт-импорт
Скопје,
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ
ДОО Скопје
Друштво за трговија на мало со мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија услуги и производство на производи од нерѓосувачки челик М
СКУАРЕ БАЛКАН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје
Друштво за туризам и превоз на патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТОУРС Енвер Зенку ДООЕЛ
увоз-извоз Кичево
Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС ДООЕЛ Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ДТУ ВИНКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Егзотик Трејд дооел Скопје
Елемент ПР дооел Скопје
Занаетчија БУРЕКЏИЛНИЦА ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје

Трговски марки

30 Јуни 2017

MK/T/ 2016/790
MK/T/ 2016/791
MK/T/ 2015/1091
MK/T/ 2015/1092
MK/T/ 2016/382
MK/T/ 2016/549

24855
24856
24632
24631
24753
24578

MK/T/ 2015/250

24582

MK/T/ 2016/137

24850

MK/T/ 2016/510

24560

MK/T/ 2016/511

24561

MK/T/ 2016/512

24562

MK/T/ 2016/412
MK/T/ 2016/407
MK/T/ 2016/408
MK/T/ 2016/444
MK/T/ 2016/500
MK/T/ 2016/410
MK/T/ 2016/411
MK/T/ 2016/174

24682
24677
24678
24832
24577
24680
24681
24634

MK/T/ 2015/319

24553

MK/T/ 2016/163

24840

MK/T/ 2016/164

24846

MK/T/ 2016/165

24847

MK/T/ 2016/166

24841

MK/T/ 2016/167

24842

MK/T/ 2016/168

24844

MK/T/ 2016/169

24845

MK/T/ 2016/183

24843

MK/T/ 2012/1159

24563

MK/T/ 2016/764

24743

MK/T/ 2016/446

24654

MK/T/ 2016/105
MK/T/ 2016/513
MK/T/ 2016/545
MK/T/ 2013/745
MK/T/ 2016/786
MK/T/ 2015/1128
MK/T/ 2015/842

24659
24808
24807
24616
24745
24778
24703
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Златевски Љубиша
ИЉАЗ ЈАШАРИ
ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во Република Македонија
Јуникс Доо Скопје-Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство,
промет и интелектуални услуги
Класик-Ека Компани
Класик-Ека Компани
КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
Комфи Ангел ДОО
Комфи Ангел ДОО
ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО
Лидија Балтовска
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
Мергими травел 2013 ДООЕЛ Струга
Михајлоски Александар
Михајлоски Александар
Модни додатоци ОТИМО Скопје
МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ
Мурџева Маја
Мухарем Тало
Никола Митревски
ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје
Палензовска Електролукс Силвана
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп
Приватна здравствена установа - Поликлиника на секундарно ниво СКОПЈЕ
ПОЛИКЛИНИК Скопје
Приватно Средно Училиште ЈАХЈА КЕМАЛ Скопје
Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет,
ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола
Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет,
ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола
Силвер Импекс дооел
Силк Роуд Банка АД Скопје
Силк Роуд Банка АД Скопје
Силк Роуд Банка АД Скопје
Стојков Душко
Стојков Душко
Стојчевски Томислав
Стојчевски Томислав
Тhe Procter & Gamble Company
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
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MK/T/ 2011/64
MK/T/ 2014/1133
MK/T/ 2015/1353

24567
24574
24556

MK/T/ 2015/1069

24767

MK/T/ 2016/526
MK/T/ 2016/527
MK/T/ 2016/468
MK/T/ 2016/515
MK/T/ 2015/904
MK/T/ 2015/905
MK/T/ 2015/627
MK/T/ 2016/401
MK/T/ 2015/1214
MK/T/ 2016/216
MK/T/ 2016/464
MK/T/ 2015/587
MK/T/ 2016/420
MK/T/ 2016/750
MK/T/ 2016/753
MK/T/ 2016/498
MK/T/ 2009/1027
MK/T/ 2015/614
MK/T/ 2016/297
MK/T/ 2016/385
MK/T/ 2016/312
MK/T/ 2015/1094
MK/T/ 2010/1154
MK/T/ 2016/525

24806
24805
24674
24591
24755
24757
24751
24675
24662
24653
24666
24633
24698
24736
24737
24568
24619
24714
24759
24754
24552
24612
24684
24592

MK/T/ 2014/1121

24572

MK/T/ 2016/145

24697

MK/T/ 2016/380

24750

MK/T/ 2016/381

24752

MK/T/ 2016/104
MK/T/ 2016/520
MK/T/ 2016/521
MK/T/ 2016/821
MK/T/ 2016/284
MK/T/ 2016/285
MK/T/ 2016/225
MK/T/ 2016/534
MK/T/ 2011/343
MK/T/ 2015/792
MK/T/ 2015/793
MK/T/ 2015/794
MK/T/ 2015/795
MK/T/ 2015/796

24547
24801
24803
24839
24622
24624
24670
24766
24669
24644
24645
24646
24647
24648

Трговски марки

Гласник Бр. 3/2017

Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на трикотажни
чорапи и долна облека ИСТ КОМЕРЦ ДОО Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН
МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ
ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ТРЕНД СТАРС ГРУП
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

Трговски марки

30 Јуни 2017

MK/T/ 2015/797
MK/T/ 2015/798
MK/T/ 2015/799

24649
24650
24652

MK/T/ 2015/266

24565

MK/T/ 2016/398

24735

MK/T/ 2016/423

24700

MK/T/ 2016/424

24702

MK/T/ 2016/425

24704

MK/T/ 2015/1130

24798

MK/T/ 2015/1131

24797

MK/T/ 2015/1132

24796

MK/T/ 2015/1135

24794

MK/T/ 2015/1136

24792

MK/T/ 2015/1137

24789

MK/T/ 2015/1138

24788

MK/T/ 2015/1139

24787

MK/T/ 2015/1140

24786

MK/T/ 2015/1141

24785

MK/T/ 2015/1142

24784

MK/T/ 2015/1143

24783

MK/T/ 2015/1144

24799

MK/T/ 2015/1145

24782

MK/T/ 2015/1146

24781

MK/T/ 2015/1147

24780

MK/T/ 2015/1148

24790

MK/T/ 2015/1149

24779

MK/T/ 2016/428

24723

MK/T/ 2016/20
MK/T/ 2016/466
MK/T/ 2016/417
MK/T/ 2016/129
MK/T/ 2016/271

24566
24672
24769
24768
24629
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД (FASHION TRADE VIP Ltd.)
ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2016/272
MK/T/ 2016/273
MK/T/ 2016/274
MK/T/ 2016/275
MK/T/ 2016/396
MK/T/ 2016/465
MK/T/ 2015/600
MK/T/ 2016/556
MK/T/ 2014/1181

ПРОМЕНИ

(111) 1498
(732) Xylem IP Management S.a r.l.
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg,

(111) 11553
(732) VIOHALCO S.A.

LU

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 1498

(111) 12298

(732) Xylem IP Management S.a r.l.
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg,

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

LU
(111) 24715
(111) 6075

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(732) CORREVIO LLC
Navy Yard Corporate Center, One Crecent

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Drive, Suite 400, Philadelphia,
Pennsylvania, 19112, US

(111) 13779

(111) 6704

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КАРА АД Скопје

(732) Slazengers Limited

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK

Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20
8RY, GB

(111) 13776

(111) 14814

(732) Друштво за производство, промет
и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ
ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, MK

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK
(111) 15289
(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE
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(111) 15540
(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

Трговски марки

24625
24627
24628
24626
24747
24671
24636
24573
24575

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(111) 18579

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(732) VIOHALCO S.A.

ПРЕНОС
(111) 1498

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,

(732) Xylem IP Management S.a r.l.

Скопје, MK

11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, LU
(111) 14791
(111) 9858
(732) UPSA SAS

(732) KOMPAS Turisticno podjetje d.d.
Prazakova ulica 4, 1000, Ljubljana, SI

3 Rue Joseph Monier, , 92500, RueilMalmaison, FR

(111) 15084
(732) KOMPAS Turisticno podjetje d.d.

(111) 9188
(732) Coca-Cola HBC Services MEPE

Prazakova ulica 4, 1000, Ljubljana, SI

9 Fragoklissias Str., 15125 Marousi, , Athens,
GR

(111) 18011
(732) D.A.S.T. BIOTECH PHARM LTD
Larisis 10, Pallini, Attica 15351, GR

(111) 14814
(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП

(111) 21209

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK

(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

(111) 10784

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, MK

(732) Coca-Cola HBC Services MEPE
9 Fragoklissias Str., 15125 Marousi, , Athens,

(111) 21115

GR

(732) Друштво за производство, промет и

(111) 13779

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРА АД Скопје

Скопје, MK

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK

(111) 23360
(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП

(111) 13776

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје

(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK

Трговски марки
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СПОЈУВАЊЕ
(111) 3850
(732) Novo Nordisk Health Care AG

(111) 10838
(732) Novo Nordisk Health Care AG

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 448

(111) 15289

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 449

(111) 11553

(732) Novo Nordisk Health Care AG

(732) VIOHALCO S.A.

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 450
(732) Novo Nordisk Health Care AG

(111) 12298
(732) VIOHALCO S.A.

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 10488

(111) 15540

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 10491

(111) 14891

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 10492
(732) Novo Nordisk Health Care AG

(111) 18579
(732) VIOHALCO S.A.

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

ПРЕСТАНОК
(11) 14660
(73) Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK
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ОБНОВУВАЊА

Трговски марки

(111) 2459

(186) 10/06/2025

(111) 2507

(186) 25/02/2026

(111) 5871

(186) 15/03/2025

(111) 635

(186) 21/03/2025

(111) 5924

(186) 24/03/2025

(111) 5936

(186) 12/04/2025

(111) 6206

(186) 18/04/2025

(111) 6637

(186) 17/07/2025

(111) 6639

(186) 17/07/2025

(111) 6635

(186) 05/09/2025

(111) 6704

(186) 15/11/2025

(111) 8129

(186) 15/12/2016

(111) 7088

(186) 10/06/2026

(111) 7132

(186) 02/07/2026

(111) 7133

(186) 02/07/2026

(111) 7487

(186) 04/09/2026

(111) 9858

(186) 13/09/2026

(111) 7183

(186) 30/09/2026

(111) 24715

(186) 29/11/2024

(111) 12989

(186) 15/09/2025

(111) 13140

(186) 28/11/2025

(111) 14476

(186) 10/05/2026

(111) 13830

(186) 10/05/2026

(111) 13779

(186) 11/05/2026

(111) 13776

(186) 11/05/2026
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ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 4469 MK/T/ 1994/92870
(111) 4470 MK/T/ 1994/92871
(111) 7269 MK/T/ 1996/810
(111) 11008 MK/T/ 2001/982
(111) 11235 MK/T/ 2002/186
(111) 11245 MK/T/ 2002/188
(111) 11389 MK/T/ 2002/350

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК
(111) 18561 MK/T/ 2010/922
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за
индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO
стандард ST.80)
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(23) Датум на изложба, саем
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
(30) Право на првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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(21) ID 2017/5

(45) 30/06/2017
(22) 14/03/2017

(72) Михајловски Славе
(73) Микрон-Пласт
ул. Полог бр. 16 1000 Скопје, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР
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Индустриски Дизајн

30 Јуни 2017

379 | С т р а н а

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(21) ID 2017/6

(45) 30/06/2017
(22) 17/03/2017

(72) Давков Константин
(73) Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт 6/26, 1000 Скопје,, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
(51) 09-01
(54) Шише
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Гласник Бр. 3/2017

(21) ID 2017/7

30 Јуни 2017

(45) 30/06/2017
(22) 22/03/2017

(72) Петровски Борче
(73) Петровски Борче
Илинденска 87 Тетово, MK
(51) 02-02
(54) Палто

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2017/8

(45) 30/06/2017
(22) 03/04/2017

(72) Михајловска Лидија
(73) ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,
ул. Благоја Стефковски бр. 40, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
(54) Сталак за контејнери за течност
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(21) ID 2017/9

30 Јуни 2017

(45) 30/06/2017
(22) 13/04/2017

(72) Башоски Драгољуб
(73) ОЗОН дооел
ул. Загребска бр. 45 Скопје, MK
(51) 09-09
(54) "Контејнер за отпад"

Индустриски Дизајн
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ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

25-01

MK/I/ 2017/5

09-01

MK/I/ 2017/6

02-02

MK/I/ 2017/7
MK/I/ 2017/8

09-09

MK/I/ 2017/9

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

Микрон-Пласт

MK/I/ 2017/5

Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје

MK/I/ 2017/6

Петровски Борче

MK/I/ 2017/7

ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,

MK/I/ 2017/8

ОЗОН дооел

MK/I/ 2017/9
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 790

(45) 30/06/2017

(21) ID 2015/4

(22) 24/02/2015
(18) 24/02/2020

(28)
(72) Влатко Поповски (бул. „Видое Смилевски Бато„ 14А/2-34, 1000 Скопје)
(73) Влатко Поповски
бул. „Видое Смилевски Бато“ 14А/2-34, 1000 Скопје, MK
(51) 06-01
(54) Фитнес столица „Јавајстолче“

386 | С т р а н а

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 794

(45) 30/06/2017

(21) ID 2015/16

(22) 26/08/2015
(18) 26/08/2020

(28)
(30)
(72) Харилаос Делидимитрис (ул.”1632“, бр. 46, 1000 Скопје)
(73) ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје
ул.„1632“, бр. 46, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) Шише

Индустриски Дизајн
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 795

(45) 30/06/2017

(21) ID 2015/17

(22) 26/08/2015
(18) 26/08/2020

(28)
(30)
(72) Харилаос Делидимитрис (ул.”1632“, бр. 46, 1000 Скопје)
(73) ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје
ул.„1632“, бр. 46, 1000 Скопје, MK
(74) Марин, Гавриловски, адвокат
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) Шише

388 | С т р а н а

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 792

(45) 30/06/2017

(21) ID 2015/18

(22) 04/09/2015
(18) 04/09/2020

(28)
(30)
(72) Огнен Поповски (ул. Пролетерски Бригади бр. 19а, Струга) and Димитар Петрески (бул.
Ослободување бр. 72/4, Кичево)
(73) Хорват доо Скопје
ул. „Трета Македонска Бригада“ бр. 48, 1000 Скопје, MK
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
(51) 02-02
(54) ОБЛЕКА

Индустриски Дизајн
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30 Јуни 2017
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Гласник Бр. 3/2017

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

Индустриски Дизајн

30 Јуни 2017
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

5

392 | С т р а н а

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 791

(45) 30/06/2017

(21) ID 2016/6

(22) 22/04/2016
(18) 22/04/2021

(28)
(73) ДООЕЛ Фарма Вет Битола
ул. Борка Талев М. бр. 11 7000 Битола, MK
(51) 28-03
(54) MAXX ЕДНОКРАТЕН БРИЧ

Индустриски Дизајн
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Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

(11) 793

(45) 30/06/2017

(21) ID 2016/13

(22) 14/10/2016

(18) 14/10/2021
(72) Михајловски Славе (ул. Полог бр. 16 Скопје)
(73) Микрон-Пласт
ул. Полог бр. 16 Скопје, MK
(51) 25-01
(54) ДИСТАНЦЕР
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Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

Индустриски Дизајн

30 Јуни 2017
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30 Јуни 2017
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Гласник Бр. 3/2017

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 3/2017

30 Јуни 2017

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(
(51)

(11)

06-01

790

09-01

794

09-01

795

02-02

792

28-03

791

25-01

793

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)

(11)

(21)

Влатко Поповски

790

MK/I/ 2015/4

ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје

794

MK/I/ 2015/16

ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје

795

MK/I/ 2015/17

Хорват доо Скопје

792

MK/I/ 2015/18

ДООЕЛ Фарма Вет Битола

791

MK/I/ 2016/6

Микрон-Пласт

793

MK/I/ 2016/13

Индустриски Дизајн
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