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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  A 61M 1/00  

(11)  7181   (13) А 

(21)  2015/662   (22) 03/12/2015 

(45) 31/08/2017 

(30)  П20150662  03/12/2015  MK 

(73)  Башким Аџиреџа 

ул. ЈНА 8, Дебар,, MK 

(72) Башким Аџиреџа 

(54)  УРИНАРЕН КОЛЕКТОР 

 

 
 

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) 

8A61M1/00 8A61M1/00 7181 А 

 

 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(73) (51) (11) (13) 

Башким Аџиреџа A 61M 1/00 7181 А 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 2385 

(73) BASF SE 

67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 2386 

(73) Bauer Schering Pharma 

Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178 13353 Berlin,, DE 
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(11) 2386 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(11) 2548 

(73) LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR 

 

(11) 2928 

(73) LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR 

 

(11) 3088 

(73) LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR 

 

(11) 3965 

(73) Merus N.V. 

Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht,, NL 

 

(11) 6058 

(73) Apogenix AG 

69120 Heidelberg, DE 

 

(11) 5959 

(73) Luye Pharma AG 

Am windfeld 35, 83714 Miesbach, DE 

 

(11) 6517 

(73) Luye Pharma AG 

Am Windfeld 35, 83714 Miesbach, DE 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 2386 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

 

(11) 3413 

(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC 

40 Landsdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts, MA 02139, US 

 

 
 

ПРЕСТАНОК 

 

(11) 2776 

 (73) KHD Humboldt Wedag GmbH 

Colonia-Allee 3 51067 Cologne, DE 

 

(11) 2552 

 (73) Woodford Associates Limited 

Suite 404 Albany House, 324/326 Regent 

Street,  London, W1B 3HH, GB 

 

(11) 2554 

 (73) Woodford Associates Limited 

Suite 404 Albany House, 324/326 Regent 

Street,  London, W1B 3HH, GB 
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(51)  A 61K 31/485, A 61K 47/02, A 61K 47/10, 

A 61K 47/26, A 61K 47/36, A 61K 9/20, A 61K 

9/28, A 61K 9/50, A 61P 25/04  

(11)  7187   (13) Т1 

(21)  2015/481   (22) 17/09/2015 

(45) 31/08/2017 

(30)  1056689  20/08/2010  FR 

(96)  18/08/2011 EP11758519.0 

(97)  01/07/2015 EP2605757 

(73)  Debregeas Et Associes Pharma 

75008 Paris, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SUPLIE, Pascal; LEBON, Christophe and 

PAUL, David Olivier 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ БАЗИРАНИ НА 

НАЛБУФИН И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Фармацевтска формулација за 

орална употреба со непосредно 

ослободување во форма на таблета од 30 

mg, која што содржи според тежината: 

 

- 4,69 % налбуфин / HCl, 

- 54,58 % манитол, 

- 37,8 % повидон, 

- 2 % кросповидон, 

- 0,10 % колоиден безводен силициум 

диоксид, 

- 0,50 % натриум стеароил фумарат, 

- 0,33 % талк.има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 32B 37/22  

(11)  7130   (13) Т1 

(21)  2015/513   (22) 30/09/2015 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP07019778  10/10/2007  -- 

(96)  08/10/2008 EP08838922.6 

(97)  12/08/2015 EP2205439 

(73)  Duo-Plast AG 

David-Eifert-Strasse 1 36341 Lauterbach, DE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  JÄGER, Norbert 

(54)  ФОЛИЈА СО ЗАЈАКНАТИ КРАЕВИ И 

РАБОВИ 

 

 

(51)  A 61K 31/167, A 61K 9/00, A 61K 31/573  

(11)  7123   (13) Т1 

(21)  2016/270   (22) 28/04/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP09172083  02/10/2009  -- 

(96)  27/09/2010 EP14153337.2 



 

 

 

П а т е н т и    7 | С т р а н а  

 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

(97)  16/03/2016 EP2727582 

(73)  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Brambilla, Gaetano 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА АЕРОСОЛ 

ФОРМУЛАЦИЈА ОД ФОРМОТЕРОЛ И 

БЕКЛОМЕТАЗОН ДИПРОПИОНАТ 

(57)  1  Фармацевтска аеросол формулација 

за употреба во мерни дозирни инхалатори 

под притисок што содржи: 

(а) од 0.001 до 0.05% w/w формотерол 

фумарат дихидрат; 

(б) од 0.05 до 0.16% w/w бекламетазон 

дипропионат; 

(ц) од 2.0 до 4.8% w/w етанол; 

(д) 1,1,1,2-тетрафлуороетан (HFA 134a); и 

(e) од 0.002 до 0.05% w/w лецитин или 

олеинска киселина како сурфактанс; 

 назначена со тоа, што HFA 134a е 

единствениот пропелант и формотерол 

фумарат дихидрат е суспендиран во 

микронизирана форма во формулацијата при 

што бекламетазон дипропионат е во целост 

растворен. има уште 19 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 

31/138, A 61K 31/15, A 61K 31/343, A 61K 

31/4525, A 61K 31/485, A 61K 45/06, A 61P 

25/00  

(11)  7122   (13) Т1 

(21)  2016/276   (22) 03/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US109832P  30/10/2008  US 

(96)  30/10/2009 EP11180603.0 

(97)  13/04/2016 EP2397158 

(73)  CONCERT PHARMACEUTICALS, INC. 

99 Hayden Avenue, Suite 100 Lexington, MA 

02421, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Thomas, Amanda 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА СОЕДИНЕНИЈА 

НА МОРФИНАН И АНТИДЕПРЕСИВ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ ПСЕВДОБУЛБАРЕН АФЕКТ 

(ЕМОЦИОНАЛНА ЛАБИЛНОСТ) 

(57)  1  Комбинација на:  

(a) терапевтски ефективна количина на 

селективен инхибитор на повторно земање 

на серотонин; и 

(б) терапевтски ефективна количина на 
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соединение со Формула II:  

 

 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

при што:  

R3 е селектиран од -OCH2D, -OCHD2, и -

OCD3; 

R4 е селектиран од -CH3, -CH2D, -CHD2, и -

CD3; 

под услов ако кога R3 е -OCD3, тогаш R4 не е 

-CH3; 

за употреба при третирање на емоционална 

лабилност. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01H 5/00, A 01H 5/12, C 12N 15/29, C 

12N 9/88, C 12N 15/82, C 12N 9/12, A 24B 

15/00  

(11)  7121   (13) Т1 

(21)  2016/278   (22) 03/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB0903346  27/02/2009  GB 

(96)  25/02/2010 EP10705918.0 

(97)  24/02/2016 EP2401379 

(73)  British American Tobacco (Investments) 

Limited 

Globe House 1 Water Street London WCR 

3LA, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HIBBERD, Julian Michael; TAYLOR, Lucy 

Elisabeth and LEISS, Anna Elizabeth 

(54)  ТРАНСГЕНСКИ РАСТЕНИЈА ШТО 

СОДРЖАТ КОНСТРУКЦИИ ШТО КОДИРААТ 
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ФОСФОЕНОЛПИРУВАТ 

КАРБОКСИКИНАЗА И/ИЛИ ПИРУВАТ 

ОРТОФОСФАТ ДИКИНАЗА 

(57)  1  Генетска конструкција што содржи 

промотор што се карактеризира со биолошко 

стареење оперативно поврзан за најмалку 

една кодирачка секвенца, што кодира 

најмалку еден полипептид што има активност 

на цитозолна пируват ортофосфат дикиназа 

(PPDK).има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  B 66D 1/74  

(11)  7120   (13) Т1 

(21)  2016/297   (22) 12/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20110019583  11/11/2011  GB 

(96)  09/11/2012 EP12191935.1 

(97)  02/03/2016 EP2592039 

(73)  LEWMAR LIMITED 

Southmoor Lane Havant Hampshire PO9 1JJ 

, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  FIELDS, Robert Graham and FALCONER, 

Oliver Peter Gregory 

(54)  ЧЕКРЕК 

(57)  1  Само-водечки чекрек (200) за 

едрилица составен од: 

        носач (102) за монтажа на чекрекот во 

однос на едрилицата;  

барабан на чекрекот (202) ротирачки во 

однос на носачот околу ротирачката оска; и 

 само-водечки аранжман (220) поставен 

аксиално непосредно до барабанот на 

чекрекот, 

 каде што, само-водечкиот аранжман 

составен од:  

 канал за водење на јаже (248) кој се протега 

кружно по работна само-водечкиот 

аранжман, каналот за водење на јажето е 

дефиниран од горните (244) и долните (246) 

прстени за водење на јажето,горните и 

долните прстени за водење на јажето се 

ротирачки со барабанот и се адаптирани да 

го зафатат јажето во каналот за водење на 
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јажето; 

 рачка за намотување (242) за водење на 

јажето помеѓу барабанот и каналот за 

водење на јажето,  

рачката за намотување е фиксирана во 

однос на носачот; и 

 водилката за задржување (260) за водење 

на јажето помеѓу каналот за водење на 

јажето и слободниот крај на јажето, 

 

 каде што барабанот е ротирачки во однос на 

водилката за задржување и водилката за 

задржување е монтирана со пружина да 

дозволи движење на водилката за 

задржување во насока суштински 

паралелнана ротациската оска на барабанот 

на чекрекот, водилката за задржување има 

задржувачки раб (266) кој се протега кружно 

парцијално околу работ на само-водечкиот 

аранжман да најмалку делумно зафати дел 

од јажето во каналот за водење на јажето, 

водилката за задржување понатаму 

дефинира најмалку една страна од отвор 

(272) непосредно до задржувачкиот раб, 

 карактеристичен по тоа што чекрекот има 

способност за намотување нанапред и 

намотување наназад и отворот непосредно 

до задржувачкиот раб е димензиониран да го 

спроведе јажето низ отворот во текот на 

намотувањето наназад, јажето притоа се 

задржува во каналот за водење на јажето од 

задржувачкиот раб, задржувачкиот раб се 

протега повеќе од 45° околу само-водечкиот 

аранжман, кадешто задржувачкиот раб има 

водечки дел за намотување наназад (268) 

лоциран непосредно до отворот низ кој 

јажето е спроведено и на спротивниот кружен 

крај на задржувачкиот раб каде што е 

обезбеден конусен дел (270), водечкиот дел 

за намотување наназад и конусниот дел секој 

имајки закосен од отворот до полниот 

аксиален степен на задржувачкиот раб, 

закосувањето на водечкиот дел за 

намотување наназад е поостро од 

закосувањето на конусниот дел.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/40, C 12N 15/113, A 61K 31/40, 

A 61K 31/405, A 61K 31/44, A 61K 31/47, A 

61K 31/66, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61K 31/366, A 61K 31/22, A 61K 

31/505, A 61P 3/06  

(11)  7125   (13) Т1 

(21)  2016/298   (22) 12/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20070008965P  21/12/2007  US; 

US20070957668P  23/08/2007  US; 

US20080010630P  09/01/2008  US and 

US20080086133P  04/08/2008  US 

(96)  22/08/2008 EP08798550.3 

(97)  24/02/2016 EP2215124 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

CA 91320-1799, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SHAN, Bei; SHEN, Wenyan; JACKSON, 

Simon, Mark; WALKER, Nigel Pelham, Clinton; 

PIPER, Derek, Evan; CHAN, Joyce Chi, Yee; 

KING, Chadwick, Terence; KETCHEM, Randal, 

Robert; MEHLIN, Christopher; CARABEO, 

Teresa, Arazas and CAO, Qiong 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА 

ДЕРИВАТИТЕ 3,6-ДИХИДРО-1,3,5-ТРИАЗИН 

(57)  1  Постапка за добивање на соединение 

со формула I 

  

во која 

R е метил, фенил, 4-хидрокси-фенил или 4-

метоксифенил 

и негови фармацевтски соли, таутомери и 

стереоизомери, н а з н а ч е н  с о  т о а, што 

соединението со формула II 

  

и неговите соли 

реагира со соединението со формула III 
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        R-CHO     III 

во која R е како што е предходно 

дефинирано, 

во поларен растварач или смеса на 

растварачот во присуство на неорганска 

и/или органска база одбрана од група која ја 

сочинуваат K2CO3, NaHCO3, NaOMe, 

Na2CO3, пиперидин, и морфолин. има уште 

10 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07K 16/22, C 07K 16/40, C 07K 16/30, 

C 07K 16/28  

(11)  7119   (13) Т1 

(21)  2016/302   (22) 12/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20080101933P  01/10/2008  US 

(96)  01/10/2009 EP09736398 

(97)  13/04/2016 EP2352763 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KISCHEL, Roman; KUFER, Peter and 

BLÜMEL, Claudia 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНИ ЕДНОЛАНЧАНИ 

АНТИТЕЛА СО СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА 

ТАРГЕТИРАНИ АНТИТЕЛА СО ВИСОКА 

МОЛЕКУЛАРНА ТЕЖИНА 

(57)  1  Постапка за избор на биспецифични 

едноланчани антитела коишто содржат прв 

врзувачки домен способен за врзување кон 

епитоп на CD3 и втор врзувачки домен 

способен за врзување кон екстрацелуларен 

домен на простата-специфичен мембрански 

антиген (PSMA), којашто содржи чекори на: 

 

(a) обезбедување на барем три типа на 

клетки домаќин кои изразуваат 

 

(i) човечки екстрацелуларен домен на PSMA 

од див тип којшто има seq ID:447 на 

клеточната површина; 

(ii) мутирана форма на човечка PSMA од див 

тип на клеточната површина, кадешто 

аминокиселинските остатоци во позиции 140, 

169, 191, 308, 334, 339, 344, 624, 626, 716, 

717 и 721 се мутирани кон соодветните 

аминокиселински остатоци oд глувчешка 

PSMA од див тип; и 

(iii) човечки екстрацелуларен домен PSMA од 

див тип на клеточната површина; 

 

(б) контактирање на сите типови клетки 

домаќин (i), (ii) и (iii) од чекор (a) со 

биспецифичните едноланчани антитела и 

ефектор Т клетки; и 

(в) идентификација и изолација на 

биспецифичните едноланчани антитела кои 

го посредуваат лисисот на клетката домаќин 

која изразува човечки екстрацелуларен 

домен PSMA од див тип на клеточната 

површина во согласност со (б) (i) и од 

клетките домаќин кои изразуваат мутирана 

форма на човечка PSMA од див тип на 

клеточната површина во согласност со (б) (ii) 

но не на клетки домаќин кои изразуваат 

човечки екстрацелуларен домен на PSMA од 

див тип на клеточната површина во 

согласност со б (iii).има уште 12 патентни 

барања. 
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(51)  B 65D 19/40, B 65D 19/00  

(11)  7118   (13) Т1 

(21)  2016/307   (22) 13/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  17/10/2012 EP12188830.9 

(97)  06/04/2016 EP2722285 

(73)  Lidl Stiftung & Co. KG and Cabka GmbH 

& Co. KG 

Stiftsbergstr. 1 74172 Neckarsulm, DE and 

Anne-Frank-Strasse 1 07806 Weira, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Metzler, Richard; Mueller, Stefan; Ramon, 

Gat; Wedeward, Stephanie and Stegeman, 

Sebastian 

(54)  ПЛАСТИЧНА ПАЛЕТА СО ЕЛЕМЕНТ 

ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ 

 

 

(51)  G 01N 33/68, C 12Q 1/37  

(11)  7117   (13) Т1 

(21)  2016/316   (22) 16/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20100012784  29/07/2010  GB 

(96)  28/07/2011 EP11744051.1 

(97)  16/03/2016 EP2598888 

(73)  UCB Biopharma SPRL 

60, Allée de la Recherche 1070 Brussels, BE 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SMITH, Bryan, John and KIRKE, Helen, 

Marie 

(54)  АНАЛИТИЧКА ПОСТАПКА ЗА FB И 

FAB' МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Постапка за мерење на киселински 

остатоци генерирани преку деградација на 

Fab’ компонента од Fab’-PEG којашто содржи 

чекори на: 

 

a) расцепување на PEG и поврзувачот од 

Fab’-PEG-от со ензим којшто го расцепува 

основниот дел на Fab’-от и го ослободува 

PEG и поврзувачот од Fab’-от, 

b) oдвојување на PEG-от и поврзувачот 

создаден во чекор a) од Fab’-от, to за да се 

обезбеди Fab’ и 

c) квантитативна анализа на киселинските 

остатоци поврзани со расцепениот Fab’. 

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519  

(11)  7116   (13) Т1 

(21)  2016/317   (22) 16/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20070943705P  13/06/2007  US 

(96)  12/06/2008 EP13198120.1 

(97)  23/03/2016 EP2740731 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LI, Hui-Yin and RODGERS, James, D. 

(54)  КРИСТАЛНИ СОЛИ НА ЈАНУС КИНАЗА 

ИНХИБИТОРОТ (R)-3-(4-(7H-ПИРОЛО[2,3-

D]ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-

3-ЦИКЛОПЕНТИЛПРОПАННИТРИЛ 
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(57)  1  Сол избрана од групата којашто се 

состои од: 

 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1 

Hпиразол-1-ил)-3 циклопентилпропаннитрил 

фосфорна киселинска сол; 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1 

Hпиразол-1-ил)-3-циклопентилпропаннитрил 

сулфурна киселинска сол; and 

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1 

Hпиразол-1-ил)-3-циклопентилпропаннитрил 

малеична киселинска сол; 

кадешто солта е кристална. има уште 11 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 205/04, A 61K 31/506, A 61K 

31/505, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 

31/4402, A 61K 31/426, A 61K 31/551, A 61K 

31/5377, A 61K 31/495, A 61P 9/12, A 61P 

9/10, A 61P 9/00, A 61P 3/10, A 61P 3/04, A 

61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 1/02 

(11)  7115   (13) Т1 

(21)  2016/319   (22) 17/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  JP2011056031  15/03/2011  JP 

(96)  13/03/2012 EP12758359.9 

(97)  27/04/2016 EP2695881 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  YOSHIHARA, Kousei; SUZUKI, Daisuke; 

YAMAKI, Susumu; YAMADA, Hiroyoshi; 

MIHARA, Hisashi and SEKI, Norio 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА ГВАНИДИН 

 

 

(51)  C 07D 401/10, C 07D 417/14, C 07D 

233/88, C 07D 239/22, C 07D 401/06, C 07D 

495/10, C 07D 409/04, C 07D 409/14, C 07D 

413/04, C 07D 417/10, A 61K 31/513, A 61P 

25/28  

(11)  7124   (13) Т1 

(21)  2016/334   (22) 25/05/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US710582  23/02/2007  US 

(96)  20/02/2008 EP08714220.4 

(97)  04/05/2016 EP2097387 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. and 

Pharmacopeia, LLC 

Rahway, NJ 07065-0907, US and San Diego, 

CA 92121, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GREENLEE, William, J.; STAMFORD, 

Andrew; ZHU, Zhaoning; WU, Yusheng; 

MCKITTRICK, Brian; SUN, Zhong-Yue; YE, 

Yuanzan, C.; STRICKLAND, Corey; SMITH, 

Elizabeth, M.; ISERLOH, Ulrich; CALDWELL, 

John; WANG, Lingyan; GUO, Tao; SAIONZ, 

Kurt, W.; BABU, Suresh, D.; CUMMING, Jared, 

N.; MISIASZEK, Jeffrey, A.; VOIGT, Johannes, 

H.; MAZZOLA, JR., Robert, D.; LIU, Xiaoxiang; 

HUANG, Ying; LI, Guoqing; PAN, Jianping; LE, 

Thuy X. H.; HUNTER, Rachael, C.; MORRIS, 

Michelle, L.; GU, Huizhong; QIAN, Gang; 

TADESSE, Dawit; LAI, Gaifa; DUO, Jingqi; QU, 

Chuanxing and SHAO, Yuefei 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА 

АСПАРТИЛ ПРОТЕЗА 

(57)  1  Соединение или тавтомер од него, 

или фармацевтски прифатлива сол од 

споменатото со¬е¬динение или споменатиот 

тавтомер, при што споменатото соединение 

е селектирано од гру¬пата која што се состои 

од: има уште 44 патентни барања. 
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(51)  F 03D 1/00, E 04H 12/22  

(11)  7114   (13) Т1 

(21)  2016/368   (22) 07/06/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  DE20091019709  05/05/2009  DE 

(96)  05/05/2010 EP10718579.5 

(97)  04/05/2016 EP2427654 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VOGEL, Markus and HOFMANN, Jens 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ГРАДБА НА КУЛА, И 

КУЛА 

(57)  1  Постапката за градба на кула, 

особено за градба на носечка кула на 

ветерна турбина којашто ги ги содржи 

следните чекори: обезбедување на 

фундамент (100), поставување на множество 

единици за регулирање на висината (500) на 

фундаментот (100), поствување на прстен за 

распределба на товарот (200) врз 

множеството единици за висинска регулација 

(500), ориентирање и нивелирање на 

прстенот за распределба на товарот (200) 

преку регулација на единиците за висинска 

регулација (500), и пополнување на спојот 

помеѓу фундаментот (100) и прстенот за 

рспределување на товарот (200) со излеана 

легура (300), ставање на сегмент од престен 

(400) на кулата врз прстенот за распределба 

на товарот (200) се додека излеаната легура 

не го достигне предетерминираниот степен 

на јакост, се карактеризира со тоа што 

единиците за висинско регулирање (500) се 

изведени на таков начин што заедно можат 

да ја носат тежината на прстенот за 

распределба на товарот (200) со тоа што, 

кога делува голема сила врз една од 

множеството  единици за висинска 

регулација, којашто создава притисок, којшто 

ја надминува  граничната введност  со која 

смее да се делува врз фундаментот како 

резултат на товарот на високо регулирачките 

единици, при што високо регулирачките 

единици (500) се произведени од пластични 

материјали.има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 22B 1/242, C 22B 7/02, C 22B 7/00  

(11)  7128   (13) Т1 

(21)  2016/374   (22) 09/06/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  DE20121011240  06/06/2012  DE 

(96)  10/05/2013 EP13721356.7 

(97)  13/04/2016 EP2859128 

(73)  Outotec (Finland) Oy 

Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo, FI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ORTH, Andreas; SAATCI, Alpaydin; 

SCHMIDBAUER, Erwin and KREMMER, 

Katharina 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СТВРДНАТИ ГРАНУЛИ ОД ЧЕСТИЧКИ 

КОИШТО СОДРЖАТ ЖЕЛЕЗО 

(57)  1  Постапка за производство на 

стврднати гранули од честички кои содржат 

железо, кадешто честичките се мешаат со 

најмалку еден врзувач и вода или водна база 

за да се добие мешавина, мешавината се 

формира до гранули, гранулите се 

стврднуваат и се предмет на редукција со 

обезбеден редуциралки агенс, кадешто 

мешањето со најмалку еден врзувач и вода 

или водна база се изведува такашто 

честичките кои содржат железо најнапред се 

мешаат со најмалку еден врзувач за да се 

добие прва мешавина и оваа прва мешавина 

со вода или водна база за да се добие втора 

мешавина и со тоашто железото содржи 

прашина, коишто се добиени со стврднување 

и/или редукција, се рециркулираат кон 

мешавината и/или гранулацијата, притоа 

мешајќи ја прашината повторно со врзувачот. 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 01N 43/42, A 01N 43/60, A 01N 43/90, 

A 01P 3/00, C 07D 241/52, C 07D 401/12, C 

07D 471/04  

(11)  7271   (13) Т1 

(21)  2016/484   (22) 25/07/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  JP2011113174  20/05/2011  JP; 

JP2011143478  28/06/2011  JP; JP2011254368  

21/11/2011  JP and JP2011274141  15/12/2011  

JP 

(96)  17/05/2012 EP12790304.5 

(97)  29/06/2016 EP2711361 

(73)  Nippon Soda Co., Ltd. 

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8165, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SHIBAYAMA Kotaro; KUWAHARA Raito; 

SATO Motoaki; NISHIMURA Satoshi; SHIINOKI 

Yasuyuki; YOKOYAMA Masahiro and 

KITAMURA Juri 

(54)  АЗОТНО ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО 

СОЕДИНЕНИЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИЛИ 

ГРАДИНАРСКИ ФУНГИЦИД 

(57)  1  Азотно хетероциклично соединение 

претставено со формулата (VI), или негова 

сол: 
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 назначено со тоа, што, 

R претставува група претставена со 

CR1R2R3 или циано група; 

R1 до R3 соодветно и независно 

претставуваат водороден атом, 

несупституирана C1-8 алкил група, 

циклоалкил C1-8 алкил група, циклоалкенил 

C1-8 алкил група, C1-8 халоалкил група, арил 

C1-8 алкил група, хетероарил C1-8 алкил 

група, хидроксил C1-8 алкил група, алкокси 

C1-8 алкил група, ацилокси C1-8 алкил група, 

триалкилсилилокси C1-8 алкил група, 

арилсулфонилокси C1-8 алкил група, циано 

C1-8 алкил група, ацил C1-8 алкил група, 2-

хидроксиимино C1-8 алкил група, карбокси 

C1-8 алкил група, алкоксикарбонил C1-8 

алкил група, азидо C1-8 алкил група, 

несупституирана C2-8 алкенил група, 

несупституирана C2-8 алкинил група, 

несупституирана C3-8 циклоалкил група, 

несупституирана C4-8 циклоалкенил група, 

несупституирана C6-10 арил група, 

несупституирана хетероциклична група, 

несупституирана C1-8 ацил група, 

несупституирана (1-имино)C1-8 алкил група, 

несупституирана карбоксил група, 

алкоксикарбонил група, несупституирана 

карбамоил група, моноалкилкарбамоил 

група, диалкилкарбамоил група, 

моноарилкарбамоил група, хидроксил група, 

алкокси група, циклоалкилалкокси група, 

arалкилокси група, халоалкокси група, 

алкенилокси група, алкинилокси група, 

циклоалкилокси група, арилокси група, 

арилалкилокси група, ацилокси група, 

алкоксикарбонилалкилокси група, 

триалкилсилилокси група, несупституирана 

амино група, несупституирана меркапто 

група, сулфонил група, халогено група, циано 

група или нитро група, под услов да, R1 до 

R3 не се сите водородни атоми, R1 до R3 не 

се сите несупституирани C1-8 алкил групи, во 

случај било кое од R1 до R3  да е водороден 

атом, преостанатите две не се 

несупституирани C1-8 алкил групи, во случај 

било кое од R1 до R3 да е несупституирана 

C1-8 алкил група, преостанатите две не се 

водородни атоми,  

X1 соодветно и независно претставува 

несупституирана C1-8 алкил група, 

несупституирана C2-8 алкенил група, 

несупституирана C2-8 алкинил група, 

хидроксил група, халогено група, циано група 

или нитро група; 

m претставува број од X1 и е цел број од 0 до 

5; 

X2 соодветно и независно претставува 

несупституирана C1-8 алкил група, 

несупституирана C2-8 алкенил група, 

несупституирана C2-8 алкинил група, 

несупституирана C3-8 циклоалкил група, 

несупституирана C4-8 циклоалкенил група, 

несупституирана C6-10 арил група, 

несупституирана хетероциклична група, 

несупституирана C1-8 ацил група, 

несупституирана (1-имино)C1-8 алкил група, 

несупституирана карбоксил група, 

несупституирана карбамоил група, хидроксил 

група, несупституирана амино група, 

несупституирана меркапто група, сулфонил 

група, халогено група, циано група или нитро 

група; 

n претставува број од X2 и е цел број од 0 до 

3. има уште 1 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/00, A 61K 9/50, A 61K 9/16  

(11)  7272   (13) Т1 

(21)  2016/487   (22) 25/07/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20100305179  23/02/2010  -- 

(96)  23/02/2011 EP11704468.5 

(97)  15/06/2016 EP2538930 

(73)  Da Volterra 

172 Rue de Charonne 

75011 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LESCURE, François and DE GUNZBURG, 

Jean 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ЗА ОРАЛНА 

ИСПОРАКА НА АДСОРБЕНТИ ВО 

ЦРЕВАТА 

(57)  1  Композиција  која го opфаќа 

активниот  јаглен измешан со карагенанот, 

посакувано во облик на пелет. има уште 14 

патентни барања.

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61P 5/24  

(11)  7273   (13) Т1 

(21)  2016/488   (22) 25/07/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20100334095P  12/05/2010  US 

(96)  12/05/2011 EP11781299.0 

(97)  11/05/2016 EP2568806 

(73)  Radius Health, Inc. 

201 Broadway, 6th Floor 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  O'DEA, Louis; LYTTLE, C., Richard and 

GUERRIERO, Jonathan 

(54)  ТЕРАПИСКИ РЕЖИМИ 

(57)  1  Единичен дозен облик кој опфаќа од 

0,9 до 1,1 mg, од 2,2 до 2,8 mg, од 4,4 до 5,6 

mg или oд 9 дo 11mg  соединение на 

формула I  како негова дихидрохлоридна сол  

  

за користење во постапка на третирање на 

вазомоторни пореметувања во 

предменопаузно или постменопаузна 

состојба кај жена на која и е потребно, при 



 

 

 

П а т е н т и    21 | С т р а н а  

 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

што постапката опфаќа давање на пациентка 

еднаш на ден спомнатиот единичен дозен 

облик.има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 01D 53/14, B 01D 53/78, C 01F 11/18, C 

01F 5/24, C 01F 7/02, F 23J 15/04, F 23J 15/06 

(11)  7274   (13) Т1 

(21)  2016/489   (22) 25/07/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  FI20080000422  30/06/2008  FI 

(96)  30/06/2009 EP09772624.4 

(97)  04/05/2016 EP2291232 

(73)  Cuycha Innovation Oy 

Kalevintie 6 A 

05200 Rajamäki, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NURMIA, Matti 

(54)  ПОСТАПКА ЗА РАСТВОРУВАЊЕ НА 

ЈАГЛЕНДИОКСИД ОД ДИМЕН ГАС ИЛИ 

ДРУГ ГАС И НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА 

ДОБИЕНИОТ РАСТВОР 

(57)  1  Постапка на растворување на 

јаглендиоксид од димен гас или друг гас кој 

содржи јаглендиоксид во воден раствор и за 

добивање  на соединениа  на алуминиум, 

како што е боксит, со неутрализација на 

воден раствор кој содржи јаглендиоксид со 

помош  на фелдспат минерал, н а з а а ч е н 

со тоа, што спомнатиот гас, во кој се одржува 

парцијален притисок на јаглендиоксид на 

најмалку 40 kPa (0,4 bar)  така што 

спомнатиот гас е ставен под притисок на 

компресор (22, 22A, 22B), се воведува во 

постапка (23) на растворување, при што  во 

оваа постапка најголем дел на јаглендиоксид 

се растворува во воден тек, и што  така 

добиен воден раствор на јаглендиоксид  

понатаму е подложен на наутрализација со 

спроведување низ неутрализационен 

простор (24, 28) кој е исполнет со материал 

кој содржи фелдспат минерал, за кое време 

јоните на водород на спомнатиот раствор се 

заменуваат  со алкални јони или  на 

земноалкални метали, а при што  алуминиум 

фелдспат  на минерал се конвертрира во 

боксит кој може да се одели   (25, 29) и 

употребува, под услов да  таа постапка за 

растворување (23) и неутрализација (24, 29) 

се спроведува без присаство на хемикалии. 

има уште 7 патентни барања.
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(51)  C 07K 14/47, C 07K 7/08, C 07K 14/16, C 

12N 15/62, A 61K 38/16  

(11)  7275   (13) Т1 

(21)  2016/507   (22) 29/07/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20100001602  01/02/2010  GB 

(96)  01/02/2011 EP11701678.2 

(97)  04/05/2016 EP2531518 

(73)  Cytovation AS 

Mo̸llendalsveien 65 C 

5009 Bergen, NO 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  PRESTEGARDEN, Lars 

(54)  ОЛИГОПЕПТИДНИ СОЕДИНЕНИА И 

НИВНИТЕ УПОТРЕБИ 

 

 

(51)  C 07C 231/02, C 07C 281/16, C 07C 

279/12, C 07C 237/22, C 07C 235/70, C 07C 

235/34, C 07C 233/51, C 07C 233/44, C 07C 

233/40, C 07C 231/16, C 07D 233/48, C 07D 

233/46, C 07D 233/24, C 07D 211/58, C 07D 

211/06, C 07D 295/13, C 07D 239/14, C 07D 

471/08, A 61K 31/165  

(11)  7276   (13) Т1 

(21)  2016/541   (22) 16/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  25/02/2002 EP02744900.8 

(97)  06/07/2016 EP1366018 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

20122 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; CESTA, Maria, 

Candida; BERTINI, Riccardo; COLOTTA, 

Francesco; BIZZARRI, Cinzia; CASELLI, 

Gianfranco; GANDOLFI, Carmelo; BERDINI, 

Valerio and DI CIOCCIO, Vito 

(54)  ОМЕГА-АМИНОАЛКИЛАМИДИ НА (R)-

2-АРИЛ-ПРОПИОНСКИ КИСЕЛИНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ХЕМОТАКСАТА НА 

ПОЛИМОРФОНУКЛЕАТНИ И 

МОНОНУКЛЕАТНИ КЛЕТКИ  

(57)  1  Соединение со формула (I), 

 

  

 

или фармацевтски прифатливи соли од тоа, 

при што Ar е селектиран од групата која што 

се состои од: 

 

4-изобутил-фенил, 2-(2,6-дихлоро-

фениламино)фенил, 3-изопропилфенил, 3-

пент-3-ил-фенил, 3-феноксифенил, 3-

бензоил-фенил, 3-ацетил-фенил, 3-[CH3-

CH(OH)]-фенил 3-[C6H5 -CH(OH)]фенил и 

3(α-метилбензил)фенил, 

 

 R е H, 

X претставува: 

30 

35 линеарен или разгранет C1-C6 

алкилен, незадолжително заменет на C1 со -

CO2R3 група или со CONHR4 група при што 

R4 претставува водород, линеарен или 

разгранет C2-C6 алкил или OR3 група, при 

што R3 претставува H линеарна или 

разгранета C1-C6 алкил група или линеарна 

или разгранета C2-C6 алкенил група; 

 (CH2)m-B-(CH2)n група, при што B е CONH 

група или кислороден атом, m е цел број од 1 

до 3 и n е цел број од 2 до 3; 

или X, заедно со N атомот од омега-амино 

групата, и со R1 циклоалифатичен прстен кој 
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што содржи азот, селектиран од 1-метил-

пиперидин-4-ил и 1,5-тропан-3-ил; 

R1 и R2 се независно селектирани од групата 

која што се состои од водород, линеарен или 

разгранет C1-C6 алкил, хидрокси-C2-C3-

алкил група; 

или R1 и R2 заедно со N атомот за кој што 

тие се врзани, формираат азот кој што 

содржи 3-7 член хетероцикличен прстен со 

формула (II) 

 

45 при што p е цел број од 0 до 3, Y 

претставува единечна врска, CH2, O, S, или 

N-Rc гру-па, каде што Rc е H или C1-C4 

алкил, 

или, R1 е онака како што е погоре 

дефиниран, R2 претставува група со 

формула (III): 

  

 

 

 

5 при што Ra. е H а Rb е водород, 

хидрокси, C1-C4 алкил, или NRdRe група при 

што Rd и Re се секој независно H, C1-C4 

алкил, или Ra. и Rb, заедно со азотните 

атоми за кои што тие се врзани, формираат 

5-7 член хетероцикличен прстен; 

или споменатото соединение е селектирано 

од (R)-2-(3-изобутил)фенил-N-[3-

(диме¬тил¬амино)пропил]пропионамид и 

(R),(R’,S’)-2-[3-(алфа-хидрокси-алфа-

метил¬бензил) фенил]-N-(3-

диметиламинопропил) пропионамид 

за употреба како лек за третирање на 

заболувања кои што вклучуваат C5a-индуци-

ра¬на хемотакса на полиморфонуклеатни 

леукоцити и моноцити, селектирана од 

група¬та која што се состои од: псоријаза, 

пемфигус и пемфигоид, ревматоиден 

артритис, интестинални хронични 

воспалителни патологии, акутен 

респираторен дистрес син¬д¬ром, 

идиопатска фиброза, цистична фиброза, 

хронично опструктивно пулмонарно 

за¬болување и гломерулонефритис и, исто 

така, за спречување и третирање на 

повре¬да предизвикана од исхемија и 

реперфузија. има уште 3 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 487/14, C 07D 487/20, C 07D 

519/00, A 61K 31/19, A 61P 35/00  

(11)  7277   (13) Т1 

(21)  2016/542   (22) 16/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  25/10/2011 EP11838545.9 

(97)  22/06/2016 EP2632467 

(73)  G1 Therapeutics, Inc. 

79 T.W. Alexander Drive 

4401 Research Commons, Suite 105 

Research Triangle Park, NC 27709, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TAVARES, Francis, X. and STRUM, Jay C. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА CDK 

(57)  1  Соединение коешто има формула Ia: 
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или има формула Ib: 

 

  

 

или има формула Ic: 

 

  

 

или има формула Id: 

 

  

 

или има формула Ie: 

 

  

 

или има формула If: 

 

  

 

или има формула Ig: 

 

  

 

или има формула Ih: 

 

  

 

или има формула Ii: 

 

  

или има формула Ij: 
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или негова фармацевтски прифатлива сол 

 

кадешто R е H, C1-C3 алкил или халоалкил; 

секој R1 е независен арил, алкил циклоалкил 

или халоалкил, кадешто секои од 

споменатите алкил, циклоалкил и халоалкил 

групи опционално вклучуваат O или N 

хетероатоми на местото на јаглерод во 

ланецот и два R1’и на соседните прстенести 

атоми или на истиот прстенест атом заедно 

со прстенест атом(и) на којшто тие се 

прикачени да формираат 3-8-член цикл; 

y е 0, 1, 2, 3 или 4; 

секој X е независен CH или N; и 

R2 е одбран од структурите: 

кадешто терминот "арил", сам или во 

комбинација, значи карбоцикличен ароматски 

систем којшто содржи еден или два прстени 

кадешто овие прстени можат да бидат 

прикачени заедно на сплотен начин и 

кадешто било кој арил може да има еден или 

повеќе супституенти незавизно одбрани од 

C1-C6 алкил, хидроксил, хало, халоалкил, 

нитро, цијано, алкокси и C1-C6 алкиламино. 

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/00  

(11)  7278   (13) Т1 

(21)  2016/543   (22) 16/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  01/03/2011 EP11705617.6 

(97)  06/07/2016 EP2542261 

(73)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GERMASCHEWSKI, Volker; BHINDER, 

Tejinder, Kaur; FORD, Susannah, Karen; 

LEWIS, Alan, Peter and PEPYS, Mark, Brian 

(54)  АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕРУМ АМИЛОИДНА Р 

КОМПОНЕНТА 

(57)  1  Антитело коешто специфично се 

врзува кон SAP, кадешто високо ланчаниот 

варијабилен регион е SEQ ID NO: 28, ниско 

ланчаниот варијабилен регион е SEQ ID NO: 

35 и кадешто антителото содржи човечки 

IgG1 или IgG3 човечки константен домен. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  F 03D 3/00, F 03D 3/04, F 03D 9/20, F 

04D 3/02  

(11)  7279   (13) Т1 

(21)  2016/544   (22) 16/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  28/03/2012 EP12721002.9 

(97)  18/05/2016 EP2721290 

(73)  Piskorz, Waldemar and Piskorz, Tomasz 

Tadeusz 

Polna 12 

21-509 Koden, PL and Polna 12 

21-509 Koden, PL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Piskorz, Waldemar and Piskorz, Tomasz 

Tadeusz 
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(54)  СКЛОП НА ВОЗДУШНИ  И 

ПНЕВМАТСКИ УРЕДИ 

(57)  1  Склоп на воздушни и пневматски 

уреди кој што опфаќа сегменти кои што се 

состојат од статори со стационирани 

насочени лопатички на воздух и ротор со 

вертикална оска на ротација,  при што 

спомнатите сегменти се сместени во 

вертикални колони кои што се ослонуваат на 

основни плочи,  додека вратилата на 

воздушни мотори меѓусобно се поврзани во 

колони, а моторите се поврзани со 

приматели на сила, н а з н а ч е н со тоа, што  

склоп на воздушни и пневматски уреди е 

составен од најмалку две, посакувано три, 

колони (3), меѓусбно поврзани со цврсти 

поврзувачки  шипки (4) кои што се фиксирани 

за статори (5), при што секој статор  (5) е 

формиран од четри цевасти столба (7) 

рамномерно сместени по кругот и поврзани 

со тркалеста долна плоча (8) и тркалеста 

горна плоча (9), каде што столбовите имаат 

две плочи (18) и (19) фиксирани за нив, а 

спомнатите плочи се сместени во равни 

поставени под остар агол во однос на 

полупречникот кој што минува низ оската на 

столбот (7), и додатно најмалку еден столб 

(7) има за себе прицврстен вод (31) на 

компримован воздух, каде што спомнатиот 

вод е изработен со млазници (32) кои што се 

паралелно насочени кон плочите (18) и (19), 

при што во оската на симетрија  на долната 

плоча (8) и горната плоча (9) постојат носачи 

(14) на лежаеви (22) во кои е влежиштено 

вратило (23) на ротори (6) со лопатички (27), 

а вратилата (23) на ротор (6) од една колона 

(3а) поврзани се со компресорска единица  

(33) која што е поврзана со резервоар (34) на 

компримован воздух, а овој е поврзан со 

системот (37) на  компримован воздух кој што 

е во врска со водовите  (31) на статори (5) и 

други колони (3б) и (3ц). има уште 9 патентни 

барања

. 
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(51)  C 07K 7/58, A 61K 38/00  

(11)  7280   (13) Т1 

(21)  2016/545   (22) 17/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  30/09/2010 EP10765613.4 

(97)  06/07/2016 EP2493493 

(73)  Xellia Pharmaceuticals ApS 

P.O. Box 1736 

2300 Ko̸benhaven S, DK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MANSSON, Martin and Senstad, Christine 

(54)  НОВИ БАЦИТРАЦИН АНТИБИОТИЦИ 

(57)  1  Соединение претставено со 

формулата 

 

кадешто 

     барем еден од R1, R2 и R3 е -CH=CH2, и 

     кадешто 

     R1, R2 и R3 се независни -H, -CH3, или -

CH=CH2, и 

негови соли и хидрати.има уште 13 патентни 

барања.

 

 

 

 

(51)  C 07H 21/00, C 07K 14/00, C 12N 5/10, C 

12N 15/63, C 12N 1/21, C 12N 1/19, C 40B 

40/08, C 40B 50/00, C 40B 40/02, C 40B 30/04, 

A 61K 49/00, A 61K 38/22, A 61K 38/16, A 61P 

25/00, A 61P 27/02, A 61P 35/00, A 61P 9/00, 

A 61P 7/00  

(11)  7281   (13) Т1 

(21)  2016/546   (22) 17/08/2016 

(45) 31/08/2017 



 

 

 

П а т е н т и    29 | С т р а н а  

 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

(30)   

(96)  29/04/2011 EP11775616.3 

(97)  22/06/2016 EP2571531 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 

800/850 Ridgeview Drive 

Horsham, PA 19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JACOBS, Steven 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ФИБРОНЕКТИН 

ДОМЕН СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Полипептид којшто содржи потпорно-

базирана молекула којашто содржи јазолен 

домен тополошки сличен со домените на 

третиот домен на фибронектин, 

полипептидот има аминокиселинска 

секвенца базирана на консензуална секвенца 

на третите домени на фибронектин којшто ја 

има: 

 

(i) аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 16, кадешто специфичните остатоци на 

SEQ ID NO: 16 се заменети и ја зголемува 

термалната стабилност и хемиската 

стабилност на потпорночбазираната 

молекула којашто има една или повеќе 

супституции избрани од групата којашто се 

состои од N46V, E14P, L17A, и E86I; или 

(ii) аминокиселинската секвенца на една 

аминокиселинска секвенца избрана од 

групата којашто се состои од SEQ ID NOS: 

142, 143 и 147-151. има уште 13 патентни 

барања. 

 

 

 



 

 

30 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 491/08, C 07D 

417/12, C 07D 213/64, C 07D 401/12, C 07D 

491/107, C 07D 409/12, C 07D 413/12, A 61K 

31/444, A 61K 31/4412, A 61P 35/00  

(11)  7282   (13) Т1 

(21)  2016/577   (22) 29/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  13/04/2012 EP12719529.5 

(97)  08/06/2016 EP2697199 

(73)  Epizyme, Inc. 

400 Technology Square, 4th Floor 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHESWORTH, Richard; KUNTZ, Kevin, 

Wayne; DUNCAN, Kenneth, William; 

KEILHACK, Heike; WARHOLIC, Natalie; 

KLAUS, Christine; SEKI, Masashi; SHIROTORI, 

Syuji; KAWANO, Satoshi; WIGLE, Timothy 

James Nelson and KNUTSON, Sarah Kathleen 

(54)  АРИЛ-ИЛИ ХЕТЕРОАРИЛ-

СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗЕН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) или 

негова фармацевтски прифатлива сол: 

  

 назначено со тоа, што  

X1 е N или CR11; 

X2 е N или CR13; 

Z е NR7R8, OR7, S(O)nR7, или CR7R8R14, во 

кое n е 0, 1, или 2; 

секое од R1, R5, R9, и R10, независно, е H 

или C1-C6 алкил опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата составена од хало, хидроксил, 

COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, циано, C1-C6 

алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, 

ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, 

C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, и 5- или 6-член 

хетероарил; 

секое од R2, R3, и R4, независно, е -Q1-T1, 

во кое Q1 е врска или C1-C3 алкил поврзувач 

опционално супституиран со хало, циано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, и T1 е H, хало, 

хидроксил, COOH, циано, или RS1, во кое 

RS1 е C1-C3 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C1-C6 алкоксил, C(O)O-C1-C6 

алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 

амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

или 5- или 6-член хетероарил, и RS1 е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 

од хало, хидроксил, оксо, COOH, C(O)O-C1-

C6 алкил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, и 5- 

или 6-член хетероарил; 

R6 е C6-C10 арил или 5- или 6-член 

хетероарил, секоe од истите е опционално 

супституиранo со едно или повеќе -Q2-T2, 

каде што Q2 е врска или C1-C3 алкил 

поврзувач опционално супституиран со хало, 

циано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и T2 е 

H, хало, циано, -ORa, -NRaRb, -

(NRaRbRc)+A-,-C(O)Ra, -C(O)ORa,     -

C(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)ORa, -

S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, или RS2, во кое 

секое од Ra, Rb, и Rc, независно е H или 

RS3, A- е фармацевтски прифатлив анјон, 

секое од RS2 и RS3, независно, е C1-C6 

алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 
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12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, или Ra и Rb, заедно со N атомот 

на кој тие се прикачени, формираат 4 до 12-

член хетероциклоалкил прстен што има 0 

или 1 дополнителен хетероатом, и секое од 

RS2, RS3, и 4 до 12-члениот 

хетероциклоалкил прстен формиран од Ra и 

Rb, е опционално супституиран со едно или 

повеќе -Q3-T3, каде што Q3 е врска или C1-

C3 алкил поврзувач секој опционално 

супституиран со хало, циано, хидроксил или 

C1-C6 алкокси, и T3 е одбрано од групата 

составена од хало, циано, C1-C6 алкил, C3-

C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, 5- или 6-член хетероарил, 

ORd, COORd, -S(O)2Rd, -NRdRe, и -

C(O)NRdRe, секое од Rd и Re независно е H 

или C1-C6 алкил, или -Q3-T3 е оксо; или 

било кои две соседни -Q2-T2, заедно со 

атомите на кои тие се прикачени формираат 

5- или 6-член прстен што опционално содржи 

1-4 хетероатоми одбрани од N, O и S и 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 

од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 

алкил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-

C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-

член хетероциклоалкил, и 5- или 6-член 

хетероарил; 

R7 е -Q4-T4, во кое Q4 е врска, C1-C4 алкил 

поврзувач, или C2-C4 алкенил поврзувач, 

секој поврзувач опционално супституиран со 

хало, циано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и 

T4 е H, хало, циано, NRfRg, -ORf, -C(O)Rf, -

C(O)ORf,              -C(O)NRfRg, -C(O)NRfORg, -

NRfC(O)Rg, -S(O)2Rf, или RS4, во кое секое 

од Rf и Rg, независно е H или RS5, секое од 

RS4 и RS5, независно е C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, 

C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, и секое од RS4 и RS5 е 

опционално супституирано со едно или 

повеќе -Q5-T5, назначено со тоа, што Q5 е 

врска, C(O), C(O)NRk, NRkC(O), S(O)2, или 

C1-C3 алкил поврзувач, Rk е H или C1-C6 

алкил, и T5 е H, хало, C1-C6 алкил, 

хидроксил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 

6-член хетероарил, или S(O)qRq во кое q е 0, 

1, или 2 и Rq е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- 

или 6-член хетероарил, и T5 е опционално 

супституиран со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 

од хало, C1-C6 алкил, хидроксил, циано, C1-

C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, и 5- или 6-член 

хетероарил освен кога T5 е H, хало, 

хидроксил, или циано; или -Q5-T5 е оксо; 

секое од R8, R11, R12, и R13, независно, е H, 

хало, хидроксил, COOH, циано, RS6, ORS6, 

или COORS6, во кое RS6 е C1-C6 алкил, C2-

C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 

циклоалкил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

амино, моно-C1-C6 алкиламино, или ди-C1-

C6 алкиламино, и RS6 е опционално 

супституирано со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 

од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 

алкил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-

C1-C6 алкиламино, и ди-C1-C6 алкиламино; 

или R7 и R8, заедно со N атомот на кој тие се 

прикачени, формираат 4 до 11-член 

хетероциклоалкил прстен што има 0 до 2 

дополнителни хетероатоми, или R7 и R8, 

заедно со C атомот на кој тие се прикачени, 

формираат C3-C8 циклоалкил или 4 до 11-

член хетероциклоалкил прстен што има 1 до 

3 хетероатоми, и секое од 4 до 11-члените 
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хетероциклоалкил прстени или C3-C8 

циклоалкил формиран од R7 и R8 е 

опционално супституиран со едно или повеќе 

-Q6-T6, назначено со тоа, што Q6 е врска, 

C(O), C(O)NRm, NRmC(O), S(O)2, или C1-C3 

алкил поврзувач, Rm е H или C1-C6 алкил, и 

T6 е H, хало, C1-C6 алкил, хидроксил, циано, 

C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, 5- или 6-член хетероарил, 

или S(O)pRp во кое p е 0, 1, или 2 и Rp е C1-

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

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-

член хетероциклоалкил, или 5- или 6-член 

хетероарил, и T6 е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата составена од хало, C1-C6 алкил, 

хидроксил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, и 5- 

или 6-член хетероарил освен кога T6 е H, 

хало, хидроксил, или циано; или -Q6-T6 е 

оксо; и 

R14 е отсутно, H, или C1-C6 алкил 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена 

од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 

алкил, циано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-

C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-

член хетероциклоалкил, и 5- или 6-член 

хетероарил.има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/00, C 12N 15/63, A 61K 39/395, 

A 61K 31/704, A 61K 47/48  

(11)  7283   (13) Т1 

(21)  2016/581   (22) 29/08/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20020377440P  02/05/2002  US 

(96)  02/05/2003 EP03724432.4 

(97)  27/07/2016 EP1507556 

(73)  Wyeth Holdings LLC 

235 East 42nd Street 

New York, NY 10017-5755, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KUNZ, Arthur; MORAN, Justin, Keith; 

RUBINO, Joseph, Thomas; JAIN, Neera; 

VIDUNAS, Eugene, Joseph; SIMPSON, John, 

McLean; ROBBINS, Paul, David; MERCHANT, 

Nishith; DIJOSEPH, John, Francis; RUPPEN, 

Mark, Edward; DAMLE, Nitin, Krishnaji and 

POPPLEWELL, Andrew, George 

(54)  ДЕРИВАТИ НА КАЛИХЕАМИЦИН - 

НОСАЧИ НА КОЊУГАТИ 

(57)  1  Постапка за подготовка на состав 

којшто содржи мономеричен калихеамицин 

дериват/антитело коњугати со редуцирана 

ниска коњугирана фракција (LCF) под 10 под 

десет проценти со формула, Pr(-X-S-S-W)m, 

кадешто: 

 

Pr е антитело, 

X е хидролизабилен поврзувач којшто е 

способен за ослободување на дериватот на 
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калихеамицин од коњугатот по врзувањето и 

влезот во таргетираните клетки, 

W е калихеамицин; 

m е средното полнење на прочистен 

кољугиран производ такашто цитотоксичните 

лекови сочинуваат 4 - 10% од коњугатот по 

тежина; и 

(-X-S-S-W)m е дериват на калихеамицин, 

 

споменатата постапка содржи чекори на: 

 

(1) додавање на дериватот на калихеамицин 

кон антителото кадешто дериватот на 

калихеамицин е 4.5 - 11% по тежина од 

антителото; 

(2) инкубирање на дериватот на 

калихеамицин и антителото во не-

нуклеофиличен, протеин-компатибилен, 

буфериран раствор којшто има pH во опсегот 

од 8 до 9 за да произведе состав којшто 

содржи мономеричен цитотоксичен 

коњугиран лек/носач, кадешто растворот 

понатаму содржи (а) етанол, и (б) адитив 

којшто содржи најмалку една C6-C18 

карбоксилна киселина или нејзина сол, 

избрана од: деканоат, 100 mM наноноат, 20 

mM недеканоат, 5 mM додеканоат, и кадешто 

инкубацијата е изведена на температура во 

опсег од околу 30 °C до околу 35 °C за 

временски период во опсег од околу 15 

минути  до 24 часа; и  

(3) субјектирање на составот произведен во 

чекор (2) во постапка на хроматографска 

сепарација за одвојување на одделните 

мономерични цитотоксични 

дериват/антитело коњугати со полнење во 

опсег од 4 - 10% по тежина нацитотоксичен 

лек со ниска коњугирана фракција (LCF) под 

10 проценти од некоњугираното антитело, 

дериват на калихеамицин, и aагрегатни 

коњугати. има уште 84 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07H 21/00, A 61K 31/712, A 61K 

31/713, A 61K 47/02, A 61K 31/7088, A 61K 

31/7125  

(11)  7139   (13) Т1 

(21)  2016/692   (22) 12/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20100375257P  20/08/2010  US 

(96)  18/08/2011 EP11817618.9 

(97)  20/07/2016 EP2605794 

(73)  Replicor Inc. 

6100 Royalmount Avenue Suite D-101 

Montréal, Québec H4P 2R2, CA 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  VAILLANT, Andrew and BAZINET, Michel 

(54)  ХЕЛАТНИ КОМПЛЕКСИ НА 

ОЛИГОНУКЛЕОТИД 

(57)  1  Фармацевтска композициjа за 

употреба во созбивање или намалување на 

реакција на местото на субкутана инекција 

кај субјект на кого субкутано се дава 

олигонуклеотид, при што фармацевтската 

композиција опфаќа: 

 

• хелатен комплекс на олигонуклеотид кој 

опфаќа два или повеќе олигонуклеотиди 

поврзани  на нивните фосфодиестарски 

кичми со повеќевалентен катјон; и 

   

  • фармацевтски прифатлив 

ексципијенс, 

 

во kojа најмалку еден олигонуклеотид на 

спомнатиот комплекс има најмалку една 

фосфоротиоатна врска и каде што 

спомнатиот повеќевалентен катјон  е 

двовалентен катјон на метал. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/56  

(11)  7140   (13) Т1 

(21)  2016/693   (22) 12/10/2016 

(45) 31/08/2017 
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(30)  US20080329865  08/12/2008  US 

(96)  08/12/2009 EP09764855.4 

(97)  20/07/2016 EP2365800 

(73)  Laboratoire HRA Pharma 

15, rue Béranger 

75003 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GAINER, Erin; GUILLARD, Hélène; 

GICQUEL, Denis; HENRION, Marianne and 

GNAKAMENE, Céline 

(54)  ТАБЛЕТИ НА УЛИПРИСТАЛ АЦЕТАТ 

(57)  1  Фармацевтска таблета за орална 

употреба која што опфаќа:  

- oд 3 mas.% до 18mas.% на улипристал 

ацетат, при што улипристал ацетатот е 

присатен во таблетата во количество кое е 

во опсег од 1 mg дo 50 mg заедно со 

следните ексципиенти: 

- oд 60 mas.% дo 95 mas.% на разредувач 

одбран од група која што се состои од 

моносахаради, дисахаради, шеќерени 

алкохоли, како и на нивните 

хидрати,целулоза  и микрокристална 

целулоза, 

- oд 0 mas.% дo 10mas.% на врзувачи, 

- oд 1 mas.% дo 10 mas.% на натриум 

кроскармелоза, и 

- oд 0,5 mas.% дo 4 mas.% на магнезиум 

стеарат каде што  mas.% го означува 

количество по маса, како процент на вкупна 

композиција на маса. има уште 14 патентни 

барања.

 

 

 

 

 

(51)  C 07K 14/31, A 61K 38/16  

(11)  7141   (13) Т1 

(21)  2016/694   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20080001768  31/01/2008  GB and 

IE20080000070  31/01/2008  IE 

(96)  29/01/2009 EP09705327.6 

(97)  27/07/2016 EP2244722 

(73)  The Provost, Fellows, Foundation 

Scholars, & the other members of Board, of 

the College of the Holy & Undiv.  

Trinity of Queen College Green 

Dublin 2, IE 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  FOSTER, Timothy; HIGGINS, Judy; 

JOSEFSSON, Elisabet; GEOGHEGAN, Joan 

and Tarkowski, Andrej 

(54)  ТРЕТИРАЊЕ НА МИКРОБНИ 

ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Рекомбинантен фактор на 

вируленција А од стафилококус (clumping 

factor A - ClfA) согласно НИЗА ИД Бр. 1 или 
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низа со најмалку 85%, пожелно најмалку 95% 

идентичност на низата со ни¬за¬та од НИЗА 

ИД Бр. 1 или фрагмент од неа кој што се 

состои од најмалку аминокиселински 

ос¬татоци 221 до 531 од регионот на 

врзување на фибриногенот (Регион A), што 

се карактеризира со најмалку една замена на 

аминокиселинскиот остаток или делетирање 

во аминокиселински¬от остаток Ala254, 

Tyr256, Pro336, Tyr338, Ile387, Lys389, Glu526 

и / или Val527 за да се добие еден 

рекомбинантен протеин за врзување на 

фибриноген со редуцирана способност или 

со не¬достаток на способност нековалентно 

да го врзат фибриногенот кој што стимулира 

поголема имуна реакција од ClfA протеинот 

од див тип, за употреба при третирање или 

профилакса на инфекции предизвикани од 

стафилококус. има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 239/48, C 07D 413/12, C 07D 

403/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12, A 61K 

31/506, A 61P 9/00, A 61P 35/00  

(11)  7142   (13) Т1 

(21)  2016/695   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20080045399P  16/04/2008  US; 

US20080045406P  16/04/2008  US; 

US20080045417P  16/04/2008  US; 

US20080120341P  05/12/2008  US; 

US20080120344P  05/12/2008  US and 

US20080120348P  05/12/2008  US 

(96)  16/04/2009 EP09755219.4 

(97)  13/07/2016 EP2321283 

(73)  Portola Pharmaceuticals, Inc. 

270 East Grand Avenue Suite 22 South San 

Francisco 

California 94080, US 
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(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  PANDEY, Anjali; BAUER, Shawn, M.; JIA, 

Zhaozhong, J.; SONG, Yonghong; XU, Qing; 

MEHROTRA, Mukund; ROSE, Jack, W.; 

HUANG, Wolin and ENKATARAMANI, 

Chandrasekar 

(54)  2,6 – ДИАМИНО-ПИРИМИДИН-5-ИЛ-

КАРБОКСАМИДИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

SYK ИЛИ JAK КИНАЗИ 

(57)  1  Соединение кое што има формула I: 

  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

при што: 

 

D1 е С3-8циклоалкил, незадолжително 

заменет со од 1 до 4 супституенти независно 

селек¬тирани од групата која што се состои 

од: С1-8 алкил, амино, хидрокси, С1-

8алкилкарбонил, аминокарбонил, С1-

8алкоксикарбониламино, арилС1-

8алкоксикарбониламино, фенил и 

хе¬тероциклилС1-8алкилен; 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од Н, С1-8 алкил, амино, 

аминокарбонил, хид¬¬роксил, С1-8 алкокси, 

С1-8 халоалкил, С2-8 алкенил, С2-8 алкинил, 

оксо, цијано, С1-8 алкок¬сикарбоник, С3-8 

циклоалкил, арил и хетероциклил; и 

секој хетероциклил е незадолжително 

заменет со од 1 до 4 супституенти 

селектирани од групата која што се состои 

од: С1-8 алкил, хало, оксо, амино, С1-

8алкокси, С1-8алкилкарбо¬нил, арилС1-8 

алкоксикарбонил, аминокарбонил, арилС1-8 

алкиленкарбонил и С1-8 алкил¬сул¬фонил;  

Y1 е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

(а) арил; незадолжително заменет со од 1 до 

3 супституенти, R4a, независно селекти¬ран 

од групата која што се состои од С1-8алкил, 

С1-8алкоксиС1-8алкил, аминокарбонил-, 

хидроксил, оксо, халоген, хидрокси, С1-

8алкокси и С1-8алкилсулфонил; 

(б) хетероарил, незадолжително заменет со 

од 1 до 3 супституенти, R4a, независно 

се¬лекти¬ран од групата која што се состои 

од С1-8алкил, С1-8алкоксиС1-8алкил, 

аминокар¬бо¬нил-, хидроксил, оксо, халоген, 

хидрокси, С1-8алкокси и С1-

8алкилсулфонил; 

 

R2 е хетероциклил или хетероарил заменет 

со најмалку една група, R3, селектиран од 

гру¬пата која што се состои од аминоС1-

8алкил-, С1-8алкоксиС1-8алкил-, оксо-, С1-

8алкилкарбо¬нил, С3-8циклоалкилкарбонил, 

хетероциклилкарбонил, С1-

8алкилкарбониламино, С3-8цик¬ло-

алкилкарбониламино, 

хетероциклилкарбониламино, С1-

8алкилсулфонил, С3-

8циклоал¬кил¬сулфонил и 

хетероциклилсулфонил; 

и при што R2 е понатаму незадолжително 

заменет со од 1 до 2 супституенти, R4с, 

независ¬но селектиран од групата која што 

се состои од С1-8 алкил, С1-8алкокси, хало, 

аминокарбо¬нил, оксо, хидроксил, аминоС1-

8алкилен, С1-8алкоксиС1-8алкилен, С1-

8алкилкарбонил, С3-8ци¬к-лоалкилкарбонил, 

хетероциклилкарбонил, С1-

8алкилкарбониламино,  

С3-8циклоалкил¬карбониламино, 

хетероциклилкарбониламино,  

С1-8алкилсулфонил, С3-

8циклоалкил¬сулфо¬нил, 

хетероциклилсулфонил,  
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С3-8циклоалкил, С1-8алкилциклоалкилен, 

хетероарил; 

каде што циклоалкил се однесува на моно- 

или полицикличен јаглеводороден алкил, 

ал¬кенил или алкинил група која што може 

да формира премостен прстен или спиро 

прстен, и која што може да има една или 

повеќе двојни или тројни врски. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 02F 103/42, C 02F 1/68  

(11)  7143   (13) Т1 

(21)  2016/696   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  31/08/2011 EP11179541.5 

(97)  03/08/2016 EP2565165 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Skovby, Michael; Poffet, Martine and Pohl, 

Michael 

(54)  ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈА НА ОТСОЛЕНА 

И НА СВЕЖА ВОДА СО ДОЗИРАЊЕ НА 

РАСТВОР НА КАЛЦИУМ КАРБОНАТ ВО 

МЕКА ВОДА 

(57)  1  Процес за деминерализација на вода 

кој што ги опфаќа следните чекори: 

 

a) обезбедување напојна вода, 

б) обезбедување на воден раствор добиен од 

калциум карбонат, при што водениот раствор 

содржи растворен калциум карбонат и негови 

видови од реакција, и при што 

концентрацијата на калциум карбонат во 

растворот е од 0.1 до 1 g/L, и 

ц) комбинирање на напојната вода од 

чекорот a) и водениот раствор од чекорот б), 

 

при што водениот раствор од чекорот б) е 

подготвен со еден од следните чекори: 

 

A) подготвување на водена суспензија од 

калциум карбонат во прв чекор, и 

воведување на: (i) соединение кое што 

генерира јаглероден диоксид, (ii) соединение 

кое што гене-рира јаглероден диоксид и 

киселина, или (iii) киселина во една водена 

суспензија од калциум карбонат во втор 
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чекор, или 

Б) воведување во прв чекор на: (i) 

соединение што генерира јаглероден 

диоксид, (ii) соединение кое што генерира 

јаглероден диоксид и киселина, или (iii) 

киселина во во-дата која што треба да се 

употреби за подготовката на растворот, и 

потоа воведување на калциум карбонат, или 

во сува форма или како суспензија во втор 

чекор во водата, или 

Ц) воведување на суспензија од калциум 

карбонат и: (i) соединение што генерира јаг-

лероден диоксид, (ii) соединение кое што 

генерира јаглероден диоксид и киселина, или 

(iii) киселина истовремено, 

 

при што калциум карбонатот употребен за 

подготовката на водениот раствор од чекорот 

б) има средна големина на честички врз 

основа на тежина d50 од 0.1 до 100 µm.има 

уште 17 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 498/04, A 61K 31/4188, A 61P 9/10
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(21)  2016/697   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161552592P  28/10/2011  US 

(96)  25/10/2012 EP12781551.2 

(97)  21/09/2016 EP2771345 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LIU, Jian; SHAO, Pengcheng Patrick; YE, 

Feng; VACHAL, Petr; SHA, Deyou; KATIPALLY, 

Revathi Reddy and SUN, Wanying 

(54)  CETP ИНХИБИТОР НА ФУЗИОНИРАН 

БИЦИКЛИЧЕН ОКСАЗОЛИДИНОН  

(57)  1  Соединение со Формула I, 

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, 

 

 при што R1 е H, -C1-C5 алкил, -OC1-

C5 алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-C5 алкенил,-

C2-C5 алки-нил, -OC2-C5 алкинил, -OH, 

халоген, -CN, -NR6R7, -CO2R8, -C(O)NR6R7, 
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-SO2NR6R7, HET(3), или C3-6 циклоалкил 

кои што незадолжително имаат 1-2 двојни 

врски, при што -C1-C5 алкил, -OC1-C5 алкил, 

-C2-C5 алкенил, -OC2-C5 алкенил, -C2-C5 

алкинил, и -OC2-C5 алкинил се секој 

незадолжително заменети со 1-7 халогени, и 

при што HET(3) и C3-6 циклоалкил кои што 

незадолжително имаат 1-2 двојни врски се 

незадолжително заменети со 1-3 

супсти¬ту¬ен¬тни групи кои што се секоја 

независно халоген, -C1-C3 алкил, -OC1-C3 

алкил, -C2-C3 ал¬ке¬нил, -OC2-C3 алкенил,-

C2-C3 алкинил, или -OC2-C3 алкинил, при 

што -C1-C3 алкил, -OC1-C3 алкил, -C2-C3 

алкенил, -OC2-C3 алкенил, -C2-C3алкинил, и 

-OC2-C3 алкинил се секој неза¬дол¬жително 

заменети со 1-7 халогени; 

R6 и R7 се секој независно H или -C1-C5 

алкил; 

R8 е H или -C1-5алкил незадолжително 

заменет со 1-7 халогени; 

HET(3) е 3-6 член хетероцикличен прстен кој 

што има 1-3 хетероатомски групи кои што се 

секоја независно N, NH, O, S, S(O), или S(O)2 

и кои што незадолжително имаат 1-3 двој¬ни 

врски; 

x е 0 или 1; 

Испрекинатите линии во Формула I 

претставуваат една незадолжителна двојна 

врска помеѓу 2 соседни јаглеродни атоми; 

D1 е N или CR2; 

D2 е N или CR3; 

D3 е N или CR4; 

R2, R3, и R4 се секој независно H, -C1-C5 

алкил, -OC1-C5 алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-

C5 алке¬нил, -C2-C5 алкинил, -OC2-C5 

алкинил, -OH, халоген, -CN, -NR6R7, -CO2R8, 

-C(O)NR6R7, или -SO2NR6R7, при што -C1-

C5 алкил, -OC1-C5 алкил, -C2-C5 алкенил,-

OC2-C5 алкенил, -C2-C5 ал¬ки¬нил, и -OC2-

C5 алкинил се незадолжително заменети со 

1-7 халогени; 

Секој R5 е независно -C1-C5 алкил, -OC1-C5 

алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-C5 алкенил, -

C2-C5 алкинил, -OC2-C5 алкинил, -OH, 

халоген, -CN, -NR6R7, -CO2R8, -C(O)NR6R7, 

или -SO2NR6R7, при што -C1-C5 алкил, -

OC1-C5 алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-C5 

алкенил, -C2-C5 алкинил, и -OC2-C5 алкинил 

се незадолжително заменети со 1-7 

халогени; 

A1 е фенил, HET(1), или C3-C8 циклоалкил 

кој што има незадолжително 1-2 двојни 

врски, при што A1 е незадолжително заменет 

со една супституентна група Z и е 

незадолжител¬но заменет со 1-3 групи кои 

што се секоја независно -C1-C5 алкил, -OC1-

C5 алкил, -C2-C5 ал¬кенил, -OC2-C5 

алкенил, -C2-C5 алкинил, -OC2-C5 алкинил, 

халоген, -OH, или -CN, при што -C1-C5 алкил, 

-OC1-C5 алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-C5 

алкенил, -C2-C5 алкинил, и -OC2-C5 алкинил 

се незадолжително заменети со 1-7 

халогени; 

Секој HET(1) е 5- или 6-член хетероцикличен 

прстен кој што има 1-4 хетероатомски гру¬пи 

кои што се секоја независно -N-, -NH-, -S-, -O-

, -S(O)-, или -S(O)2-, кои што 

незадолжи¬тел¬но имаат една група -C(=O)-, 

и кои што незадолжително имаат 1-3 двојни 

врски; 

Z е A3, -C1-C3алкилен-CO2R8, -C1-

C3алкилен-C(O)NR6R7, -C1-C3алкилен-

SO2NR6R7, -CO2R8, -C(O)NR6R7, 

-SO2NR6R7, или -C1-C3алкилен-HET(2), при 

што -C1-C3алкилен во сите употреби е 

незадол¬жително заменет со 1-7 халогени, и 

HET(2) е незадолжително заменет со 1-3 

супсти¬ту¬ен¬ти кои што се независно -C1-

3алкил незадолжително заменети со 1-5 

халогени, -OC1-3ал¬кил незадолжително 

заменети со 1-5 халогени, халоген или 

NR6R7; 

A3 е фенил, C3-C6 циклоалкил кои што 

незадолжително има 1-2 двојни врски, или 

HET(1), при што A3 е незадолжително 
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заменет со 1-3 групи кои што се секоја 

независно -C1-C5 ал¬кил, - OC1-C5 алкил, -

C2-C5 алкенил, -OC2-C5 алкенил, -C2-C5 

алкинил, -OC2-C5 алкинил, халоген, -OH, или 

-CN, при што -C1-C5 алкил, -OC1-C5 алкил, -

C2-C5 алкенил, -OC2-C5 алке¬нил, -C2-C5 

алкинил, и -OC2-C5 алкинил се 

незадолжително заменети со 1-7 халогени; и 

A3 е незадолжително заменет со една група 

која што е HET(2), -C1-4 алкилен-CO2R8, -

C1-4алкилен-C(O)NR6R7, -C1-C4алкилен-

SO2NR6R7, -CO2R8, -C(O)NR6R7, или -

SO2NR6R7, при што -C1-C4алкилен во сите 

употреби е незадолжително заменет со 1-7 

халогени; и при што HET(2) е 

незадолжително заменет со 1-3 групи кои 

што се секоја независно халоген, -C1-5алкил 

незадолжително заменет со 1-7 халогени, -

OC1-5алкил незадолжително заменет со 1-7 

халогени, или NR6R7; 

HET(2) е 5-6 член хетероцикличен прстен кој 

што има 1-3 хетероатомски групи кои што се 

секоја независно N, NH, O, или S, која што 

незадолжително има една група -C(=O)-, и 

незадолжително има 1-3 двојни врски; 

A2 е фенил или HET(1), при што A2 е 

незадолжително заменет со 1-3 

супституентни групи кои што се секоја 

независно -C1-C5 алкил, -OC1-C5 алкил, -C2-

C5 алкенил, -OC2-C5 алкенил, -C2-

C5алкинил, -OC2-C5алкинил, халоген, -CN, -

OH, или C3-6циклоалкил, при што -C1-C5 

алкил, -OC1-C5 алкил, -C2-C5 алкенил, -OC2-

C5 алкенил, -C2-C5алкинил, и -OC2-

C5алкинил се незадолжително заменети со 

1-7 халогени, и C3-6циклоалкил е 

незадолжително заменет 

со 1-3 супституенти кои што се секој 

независно халоген, -C1-C3 алкил, или -OC1-

C3 алкил, при што-C1-C3 алкил и-OC1-C3 

алкил се секој незадолжително заменети со 

1-7 халогени; и 

a е 0 или цел број од 1-3. има уште 37 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 51/04, A 61K 49/10  

(11)  7145   (13) Т1 

(21)  2016/698   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP08154745  17/04/2008  --; FR0851055  

19/02/2008  FR and US155997  12/06/2008  US 

(96)  18/02/2009 EP14165006.9 

(97)  03/08/2016 EP2799089 

(73)  GUERBET 

15, Rue des Vanesses 

93420 Villepinte, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Meyer, Dominique; Corot, Claire; Port, 

Marc; Barbotin, Vincent and Bonnemain, Bruno 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ОД 

КОНТРАСТНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Постапка за подготвување течна 

фармацевтска формулација што содржи 

комплекс од макроцикличен хелат со 

лантанид и mol/mol количина од слободен 

макроцикличен хелат од помеѓу 0.002% и 

0.4%, наведената постапка ги содржи 

следниве последователни чекори: 

б) подготвување течен фармацевтски 

состав што го содржи комплексот од 

макроцикличен хелат со лантанид, и 

слободен макроцикличен хелат што не е во 

форма на ексципиент X[X',L] во кој L е 

макроцикличниот хелат и X и X' се метален 

јон, особено одбрани независно од калциум, 

натриум, цинк и магнезиум, и/или слободен 

лантанид, 

со мешање раствор од слободна DOTA како 

слободниот макроцикличен хелат и од 

слободен гадолиниум како слободниот 
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лантанид, со цел да се добие комплексирање 

на лантанидот со макроцикличниот хелат,  

количините на слободен макроцикличен 

хелат и на слободен лантанид се такви што 

целиот лантанид е комплексиран и што Cch l 

> Ct ch l, со што Cch 1 ја претставува 

концентрацијата на слободен макроцикличен 

хелат и Ct ch l ја претставува целната 

концентрација на слободниот макроцикличен 

хелат во финалната течна фармацевтска 

формулација, Ct ch l е одбрана во опсегот од 

помеѓу 0.002 % и 0.4 % mol/mol; 

ц) мерење во фармацевтската 

формулација добиена во чекор б) од Cch l, 

концентрацијата на слободен лантанид Clan l 

е еднаква на 0; 

д) прилагодување на Cch l и на Clan l со 

елиминирање слободен макроцикличен 

хелат од и/или со додавање слободен 

лантанид на и/или со модифицирање на pH 

на формулацијата добиена во чекор б) со 

цел да се добие Cch l = Ct ch l и Clan l=0, 

каде што Ct ch l е целната концентрација на 

слободниот макроцикличен хелат во 

финалната течна фармацевтска 

формулација и е одбрана во опсегот од 

помеѓу 0.002 % и 0.4 % mol/mol, 

каде што количината на слободен 

макроцикличен хелат во финалната течна 

фармацевтска формулација одговара на 

пропорцијата на слободен макроцикличен 

хелат во однос на количината на 

комплексиран макроцикличен хелат DOTA-

Gd во финалната течна фармацевтска 

формулација во mol/mol, 

каде што макроцикличниот хелат е DOTA и 

лантанидот е гадолиниум.има уште 11 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 237/06, C 07D 209/08, C 07D 
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(11)  7146   (13) Т1 

(21)  2016/699   (22) 13/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP11171522  27/06/2011  -- 

(96)  29/05/2012 EP12726067.7 

(97)  10/08/2016 EP2723710 

(73)  Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

Via L. Ariosto, 21 

20091 Bresso (MI), IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PEVARELLO, Paolo 

(54)  ФЛУОРИНИРАНИ 

АРИЛАЛКИЛАМИНОКАРБОКСАМИД 

ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со општата формула и 

 

 назначено со тоа, што: 

W е група A-[(CH2)m-O] каде што: m е нула, 

1, 2, или 3; A е (C1-C4)алкил опционално 

супституиран со еден до три флуор атоми; 

(C3-C6)циклоалкил; фенил опционално 

супституиран со група одбрана од хало, 

метил, метокси, трифлуорометил, 

ацетиламин, и диметиламинометил; тиенил 

опционално супституиран со хлоро група; 

фуранил; изоксазолил, тиазолил; 

пиперидинил; морфолинил; пиридинил или 

пиримидинил, пиридинил и пиримидинил 

прстен опционално супституиран со една или 

две метокси групи; 

J независно е водород; (C1-C4)алкил; (C1-



 

 

44 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

C4)алкокси; или хало група; 

n е 1 или 2; 

R1 е водород; (C1-C4)алкил опционално 

супституиран со хидрокси група или (C1-

C4)алкокси група; или (C3-C8)циклоалкил; 

R2 и R2’ се независно водород; (C1-C4)алкил 

опционално супституиран со (C1-C4)алкокси 

група; фенил опционално супституиран со 

(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси или хало 

група; бензил опционално супституиран со 

(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси или хало група 

на бензен прстенот; или R2 и R2’ земени 

заедно со соседниот атом на јаглерод 

формираат (C3-C6)циклоалкилиден група. 

R3 е водород; или (C1-C4)алкил; 

R4 е водород; (C1-C4)алкил; фенил; 

циклохексил; или бензил; или  

R3 и R4, земени заедно со соседниот атом на 

азот, формираат азетидинил, пиролидинил, 

морфолинил, пиперидинил или пиперазинил 

прстен, пиперидинил прстен опционално 

супституиран со една или две (C1-C2)алкил 

група(и), и пиперазинил прстен опционално 

супституиран на другиот N-атом со (C1-

C4)алкил, бензил, или фенилсулфонил група; 

или пиролидинил, пиперидинил, морфолинил 

или пиперазинил прстен фузиониран со 

бензен прстен; 

R5 е водород или флуоро; и 

R6 е флуоро; 

и доколку е случај, дали како единечен 

оптички изомер во изолираната форма или 

како негова мешавина во било која 

пропорција и негова фармацевтски 

прифатлива сол.има уште 21 патентни 

барања. 
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(97)  12/10/2016 EP2629527 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Cheon, Min-Su; Lee, Sun-Il and Han, Woo-

Jin 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА 

ДВИЖЕЊЕ СО УПОТРЕБА НА 

АРБИТРАРНА ПАРТИЦИЈА 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео, 

постапката содржи: 

прием и синтактичката анализа на битова 

секвенца на кодирана сликакоја синтактичка 

анализа, од битовата секвенца, поделената 

информација  

покажува дали кодираната единица е 

поделена во помали кодирани единици и 

информација којашто покажува покажува 

дали асиметричните партиции се употребени 

за меѓу предвидување; 

одредување на најмалку една кодирана 

единица вклучена во максималната  

кодирана единица со употреба на 

поделената информација; 

одредување на партициите за изведба на 

меѓу предвидување на кодирана  

единица помеѓу барем од едната кодирана 

единица, со употреба на информација 

којашто покажува дали асиметричните 

партиции на кодирана единица се 
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употребени за меѓу предвидување; и 

изведба на компeнзација на движење 

употребувајќи ги партициите за кодираната 

единица, 

се карактеризира со тоашто: 

одредувањето на барем една кодирана 

единица вклучена во максималната кодирана 

единица содржи:  

синтактичка анализа, од битовата секвенца, 

информација за одредување на максимална 

големина на кодирана единица и поделената 

информација покажува дали кодирана 

единица е поделена во помали кодирани 

единици; 

делење на сликата во множество на 

максимални кодирани единици согласно 

информацијата за одредување на 

максимална големина на кодирана единица; 

и 

хиерархиско делење на на максималната 

кодирана единица помеѓу множеството на 

максимално кодирање во барем една од 

кодираните единици со длабочина согласно 

поделената информација, 

хиерархиското делење на на максималната 

кодирана единица во барем една кодирана 

единица со длабочини содржи: 

кога поделената информација покажува 

делење на кодирана единица со постојна 

длабочина помеѓу барем една кодирана 

единица со длабочина, делење на 

кодираната единица со постојна длабочина 

во квадратни кодирани единици со помала 

длабочина, и 

кога поделената информација покажува не-

делење на кодираната единица со постојна 

длабочина, делење на кодираната единица 

со постојна длабочина во партиции на 

кодираните единици со постојна длабочина,  

одредувањето на партиции содржи: 

Когаинформацијата покажува дека 

асиметричните партиции не се употребени за 

меѓу предвидување, одредување на 

симетрични партиции коишто покажуваат 

една од партициите добиена со не-делење 

на кодираната единица помеѓу барем една 

кодирана единица и партиции добиени со 

делење на барем една од висината и 

ширината на кодираната единица во 

согласност со симетричен однос од 1:1, и 

кога информацијата покажува дека 

асиметричните партиции се употребени за 

меѓу предвидување, одредување на 

асиметрични партиции добиени со делење 

на една висина и ширина на кодираната 

единица во согласност со асиметричен однос 

од 1:3 или 3:1 или симетричните партиции 

коишто покажуваат една од партициите 

добиени со не-делење на кодираната 

единица со постојна дебелина во една или 

повеќе кодирани единици и партиции 

добиени со делење на барем една од 

висината и шираната на кодираната единица 

со постојна дебелина согласно симетричен 

однос од 1:1

. 
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(57)  1  Соединенија со општа формула (1),  

 

                                                     

 

кадешто 

 

R3 означува пиридил, опционално 

супституиран со еден или повеќе идентични                   

или различни метил, етил, амино, 

метиламино, етиламино; и 

R1 означува фенил или пиридил, опционално 
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супституирани со еден или повеќе идентични 

или различни R5 и 

R2 означува C1-4алкил, и 

секој R5 означува група избрана од помеѓу 

Rm и Rn ; и 

секој Rm независно еден од друг означува 

водород или група избрана од помеѓу C1 

6алкил, 2 6 член хетероалкил, C1 

6халоалкил, C3 10циклоалкил, C4 

16циклоалкилалкил, C6-10арил, C7 

16арилалкил, 5-12 член хетероарил, 6-18 

член хетероарилалкил, 3 14 член 

хетероциклоалкил и 4 14 член 

хетероциклоалкилалкил, и Rm опционално 

супституиран со еден или повеќе идентични 

или различни Rn и/или Ro4, 

секој Rn означува соодветна група и е 

избрана независно една од друга од помеѓу 

=O, –ORo, C1-3халоалкилокси, –OCF3, -

OCHF2, =S, –SRo, =NRo, =NORo, =NNRoRo1, 

=NN(Rs)C(O)NRoRo1, –NRoRo1, –ONRoRo1, 

–N(ORo)Ro1, –N(Rs)NRoRo1, халоген,  CF3,  

CN, –NC, –OCN, –SCN, –NO, –NO2, =N2, –N3, 

–S(O)Ro, –S(O)ORo,  S(O)2Ro,  S(O)2ORo, –

S(O)NRoRo1, –S(O)2NRoRo1, –OS(O)Ro, –

OS(O)2Ro,  OS(O)2ORo,  OS(O)NRoRo1, –

OS(O)2NRoRo1, –C(O)Ro, –C(O)ORo, –

C(O)SRo,  C(O)NRoRo1,  C(O)N(Rs)NRoRo1, 

¬–C(O)N(Rs)ORo, –C(NRs)NRoRo1, –

C(NOH)Ro,  C(NOH)NRoRo1,  OC(O)Ro, –

OC(O)ORo, –OC(O)SRo, –OC(O)NRoRo1,  

OC(NRs)NRoRo1, –SC(O)Ro,  SC(O)ORo, –

SC(O)NRoRo1, –SC(NRs)NRoRo1,  

N(Rs)C(O)Ro, –N[C(O)Ro][C(O)Ro1],  

N(ORs)C(O)Ro, –N(Rs)C(NRs1) Ro,  

N(Rs)N(Rs1)C(O)Ro, –N[C(O)Ro2]NRoRo1,  

N(Rs)C(S) Ro, –N(Rs)S(O) Ro,  N(Rs)S(O)ORo, 

–N(Rs)S(O)2Ro, –N[S(O)2Ro][S(O)2Ro1],  

N(Rs)S(O)2ORo,  N(Rs)S(O)2NRoRo1, –

N(Rs)[S(O)2]2Ro, –N(Rs)C(O)ORo,  

N(Rs)C(O)SRo,  N(Rs)C(O)NRoRo1, –

N(Rs)C(O)NRs1NRoRo1, –

N(Rs)N(Rs1)C(O)NRoRo1,  N(Rs)C(S)NRoRo1, 

–[N(Rs)C(O)]2Ro, –N(Rs)[C(O)]2Ro, –

N{[C(O)]2Ro}{[C(O)]2Ro1},  N(Rs)[C(O)]2ORo, 

–N(Rs)[C(O)]2NRoRo1, –

N{[C(O)]2ORo}{[C(O)]2ORo1},  

–N{[C(O)]2NRoRo1}{[C(O)]2NRo2Ro3},  

[N(Rs)C(O)]2ORo, –N(Rs)C(NRs1)ORo,  

–N(Rs)C(NOH)Ro, –N(Rs)C(NRs1)SRo,  

N(Rs)C(NRs1)NRoRo1 и  N=C(Rs)NRoRo1 и  

секој Ro, Ro1, Ro2 and Ro3 независно еден 

од друг означува водород или група избрана 

од помеѓу C1-6алкил, 2 6 член хетероалкил, 

C1 6халоалкил, C3 10циклоалкил, C4 

16циклоалкилалкил, C6 10арил, C7 

16арилалкил, 5-12 член хетеро-арил, 6-18 

член хетероарилалкил, 3 14 член 

хетероциклоалкил и 4 14 член 

хетероциклоалкилалкил, кадешто Ro заедно 

со Ro1 и/или Rs и/или Rc1 и/или Rc2 и/или 

Rc3 или Rc2 заедно со Rc3 може да 

формираат 3-8 член моно- или бицикличен 

хетероциклоалкилен остаток преку 

заедничкиот C-, N- O- или S-атом, или 

кадешто Ro заедно со Ro1 може да 

формираат 3-14 член спироцикличен 

хетероциклоалкилен остаток преку 

заедничкиот C-, N-, O- или S-атом и кадешто 

Ro, Ro1, Ro2 и Ro3 независно опционално е 

супституиран со еден или повеќе идентични 

или различни Rp и/или Rq4, и 

секој Rp означува соодветна група и е 

избрана независно една од друга од помеѓу 

=O, –ORq, C1-3халоалкилокси, –OCF3, -

OCHF2, =S, –SRq, =NRq, =NORq, =NNRqRq1, 

=NN(Rs)C(O)NRqRq1, –NRqRq1, –ONRqRq1, 

–N(Rs)NRqRq1, халоген, –CF3, –CN,  NC,  

OCN, –SCN, –NO, –NO2, =N2, –N3, –S(O)Rq, 

–S(O)ORq, –S(O)2Rq,  

–S(O)2ORq,  S(O)NRqRq1, –S(O)2NRqRq1, –

OS(O)Rq, –OS(O)2Rq, –OS(O)2ORq,  

–OS(O)NRqRq1,  OS(O)2NRqRq1, –C(O)Rq, –

C(O)ORq, –C(O)SRq, –C(O)NRqRq1,  

–C(O)N(Rs)NRqRq1,  C(O)N(Rs)ORq, –

C(NRs)NRqRq1, –C(NOH) Rq, –
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C(NOH)NRqRq1, –OC(O) Rq,  OC(O)ORq, –

OC(O)SRq, –OC(O)NRqRq1, –

OC(NRs)NRqRq1, –SC(O) Rq,  SC(O)ORq,  

SC(O)NRqRq1, –SC(NRs)NRqRq1, –

N(Rs)C(O)Rq, –N[C(O)Rq][C(O) Rq1] ,  

N(ORs)C(O)Rq,  N(Rs)C(Rs1)Rq, –

N(Rs)N(Rs1)C(O)Rq, –N[C(O)Rq2]NRqRq1,  

N(Rs)C(S)Rq,  N(Rs)S(O)Rq, –N(Rs)S(O)ORq, 

–N(Rs)S(O)2Rq, –N[S(O)2Rq][S(O)2Rq1],  

N(Rs)S(O)2ORq,  N(Rs)S(O)2NRqRq1, –

N(Rs)[S(O)2]2Rq, –N(Rs)C(O)ORq,  

N(Rs)C(O)SRq,  N(Rs)C(O)NRqRq1, –

N(Rs)C(O)NRs1NRqRq1,  

N(Rs)N(Rs1)C(O)NRqRq1,  N(Rs)C(S)NRq1, –

[N(Rs)C(O)][N(Rg1)C(O)] Rq,  

–N(Rs)[C(O)]2Rq,  N{[C(O)]2Rq}{[C(O)]2Rq1},  

N(Rs)[C(O)]2ORq, –N(Rs)[C(O)]2NRqRq1,  

–N{[C(O)]2ORq}{[C(O)]2ORq1},  

N{[C(O)]2NRqRq1}{[C(O)]2NRq2Rq3},  

[N(Rs)C(O)][N(Rs1)C(O)]ORq, –

N(Rs)C(NRs1)ORq, –N(Rs)C(NOH) Rq,  

N(Rs)C(NRs1)SRq,  N(Rs)C(NRs1)NRqRq1,  

N(Rs)C(=N-CN)NRqRq1 и  N=C(Rs)NRqRq1, и 

секој Rq, Rq1, Rq2, Rq3 и Rq4 независно 

еден од друг означуваат водород или група 

избрана од помеѓу C1 6алкил, 2 6 член 

хетероалкил, C1 6халоалкил, C3 

10циклоалкил, C4 16циклоалкилалкил, C6-

10арил, C7 16арилалкил, 5-12 член хетеро-

арил, 6-18 член хетероарилалкил, 3 14 член 

хетероциклоалкил и 4 14 член 

хетероциклоалкилалкил, кадешто Rq заедно 

со Rq1 и/или Rq2 и/или Rq3 и/или Rs може да 

формираат 3-8 член хетероциклоалкилен 

остаток преку заедничкиот C-, N- O- или S-

атом, кадешто Rq, Rq1, Rq2, Rq3 и Rq4 се 

опционално независно супституирани со 

еден или повеќе идентични или различни Rr 

и/или Rs4, и 

секој Rr означува соодветна група и во секој 

случај е избрана независно една од друга од 

помеѓу =O, –ORs, C1-3халоалкилокси, –

OCF3, -OCHF2, =S, –SRs, =NRs, =NORs, 

=NNRsRs1, =NN(Rt)C(O)NRsRs1, –NRsRs1, –

ONRsRs1, –N(Rh)NRsRs1, халоген, –CF3,  

CN, –NC, –OCN, –SCN, –NO, –NO2, =N2, –N3, 

–S(O)Rs,  S(O)ORs,  

–S(O)2Rs,  S(O)2ORs, –S(O)NRsRs1, –

S(O)2NRsRs1, –OS(O)Rs,  OS(O)2Rs,  

–OS(O)2ORs,  OS(O)NRsRs1, –

OS(O)2NRsRs1, –C(O)Rs, –C(O)ORs,  

C(O)SRs,  

–C(O)NRsRs1,  C(O)N(Rt)NRsRs1, –

C(O)N(Rt)ORs, –C(NRt)NRsRs1,  C(NOH) Rs,  

–C(NOH)NRsRs1,  OC(O)Rs, –OC(O)ORs, –

OC(O)SRs,  OC(O)NRsRs1,  

–OC(NRt)NRsRs1, –SC(O)Rs,  SC(O)ORs, –

SC(O)NRsRs1,  SC(NRt)NRsRs1,  

–N(Rt)C(O) Rs, –N[C(O)Rs][C(O)Rs1] ,  

N(ORt)C(O)Rs,  N(Rt)C(NRt1)Rs, 

 –N(Rt)N(Rt1)C(O)Rs, –N[C(O)Rg2]NRsRs1,  

N(Rt)C(S)Rs,  N(Rt)S(O)Rs,  

–N(Rt)S(O)ORs, –N(Rt)S(O)2Rs, –

N[S(O)2Rs][S(O)2Rs1],  N(Rt)S(O)2ORs,  

–N(Rt)S(O)2NRsRs1, –N(Rt)[S(O)2]2Rs, –

N(Rt)C(O)ORs,  N(Rt)C(O)SRs,  

N(Rt)C(O)NRsRs1, –N(Rt)C(O)NRt1NRsRs1, –

N(Rt)N(Rt1)C(O)NRsRs1,  N(Rt)C(S)NRsRs1, –

[N(Rt)C(O)][N(Rh1)C(O)]Rs, –N(Rt)[C(O)]2Rs, 

–N{[C(O)]2Rs}{[C(O)]2Rs1},  N(Rt)[C(O)]2ORs, 

–N(Rt)[C(O)]2NRsRs1,  

–N{[C(O)]2ORs}{[C(O)]2ORs1}, –

N{[C(O)]2NRsRs1}{[C(O)]2NRs2Rs3},  

[N(Rt)C(O)][N(Rt1)C(O)]ORs, –

N(Rt)C(NRt1)ORs, –N(Rt)C(NOH)Rs, –

N(Rt)C(NRt1)SRs,  N(Rt)C(NRt1)NRsRs1,  

N(Rt)C(=N-CN)NRsRs1 и  N=C(Rt)NRsRs1; и  

секој Rs, Rs1, Rs2, Rs3and Rs4 независно 

еден од друг означуваат водород или група 

избрана од помеѓу C1-6алкил, 2 6 член 

хетероалкил, C1 6халоалкил, C3 

10циклоалкил, C4 16циклоалкилалкил, C6 

10арил, C7 16арилалкил, 5 12 член хетеро-

арил, 6-18 член хетероарилалкил, 3-14 член 

хетероциклоалкил и 4 14 член 

хетероциклоалкилалкил, кадешто Rs заедно 
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со Rs1 и/или Rs2 и/или Rs3 и/или Rt може да 

формираат 3-8 член хетероциклоалкилен 

остаток преку заедничкиот C-, N- O- или S-

атом, Rs, Rs1, Rs2, Rs3 и Rs4 независно 

опционално е супституиран со еден или 

повеќе идентични или различни Rt2; и  

секој Rt, Rt1 и Rt2 е избран независно еден 

од друг од водород, C1 6алкил, 2 6 член 

хетероалкил, C1-6халоалкил, C3 

10циклоалкил, C4 16циклоалкилалкил, C6 

10арил, C7 16арилалкил, 5 12 член 

хетероарил, 6 18 член хетероарилалкил, 3 14 

член хетероциклоалкил и 4-14 член 

хетероциклоалкилалкил, кадешто Rt заедно 

со Rt1 може да формираат 3-8 член 

хетероцилоалкилен остаток преку 

заедничкиот C-, N-, O- или S-атом,  

 

опционално во формата на таутомерите, 

рацематите, енантиомерите, 

диастереомерите и нивните смеси и 

опционално нивните фармаколошки 

прифатливи соли. 

има уште 25 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/55, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 

61K 9/00  

(11)  7151   (13) Т1 

(21)  2016/703   (22) 17/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20070982790P  26/10/2007  US 

(96)  24/10/2008 EP08842368.6 

(97)  28/09/2016 EP2214636 

(73)  BIAL - Portela & Ca., S.A. 

À Av. da Siderurgia Nacional 

4745-457 S. Mamede do Coronado, PT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VASCONCELOS, Teófilo Cardoso de; 

SANTOS LIMA, Ricardo Jorge dos and 

CAMPOS COSTA, Rui Cerdeira de 

(54)  ОРАЛНИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ЛИКАРБАЗЕПИН АЦЕТАТ 

(57)  1  Фармацевтски препарат којшто 

содржи есликарбазепин ацетат во 

комбинација со средство за врзување и 

средство за распаѓање, кадешто 

есликарбазепин ацетатот и дел од 

средството за распаѓање се присутни во 

гранули подготвени со влажна гранулација и 

останатиот дел од средството за распаѓање 

е екстрагрануларно и кадешто препаратот 

има волуменска густина од најмалку 0.3 

g/mL.  

има уште 23 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 5/073, A 61K 35/28, A 61K 35/50, 

A 61K 9/00, A 61L 27/38, A 61L 27/36, A 61P 

9/10  

(11)  7153   (13) Т1 

(21)  2016/704   (22) 17/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  06/04/2011 EP11766619.8 

(97)  20/07/2016 EP2556145 

(73)  Anthrogenesis Corporation 

7 Powder Horn Drive 

Warren, NJ 07059, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HARIRI, Robert, J.; LABAZZO, Kristen; 

EDINGER, James; ABBOT, Stewart; FRANCKI, 

Aleksander; JANKOVIC, Vladimir; 

KAPLUNOVSKY, Aleksandr; LAW, Eric; 

PADLIYA, Neerav; PAREDES, Jennifer and 

WANG, Jia-Lun 
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(54)  AНГИОГЕНЕЗА СО КОРИСТЕЊЕ НА 

МАТИЧНИ КЛЕТКИ ОД ПЛАЦЕНТА 

(57)  1  Популацијата на адхерентните клетки 

изведени од плацента који што се CD10+, 

CD34-, CD105+ и CD200+, како што е 

одредено со проточна цитометрија, со 

примена во постапка за третирање на 

поединец кој има заболување или 

пореметување на крвниот систем, при што 

спомнататото заболување  или 

пореметување на крвниот систем е 

периферно васкуларно заболување, 

периферно артеријско заболување, 

дијабетесна улцерација или критична 

исхемија на екстремитетите.   

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 23N 1/00, A 23N 1/02, A 47J 19/02  

(11)  7154   (13) Т1 

(21)  2016/705   (22) 18/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  KR20130004115  14/01/2013  KR 

(96)  30/10/2013 EP13854209.7 

(97)  20/07/2016 EP2810567 

(73)  NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, Ji 

Tae 

280 Nowon-ro 

Buk-gu 

Daegu 702-858, KR and 103-2002 Daehyeon-

e-Pyenhanseasang APT. 

Daehyeon-dong 
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Buk-gu 

Daegu 702-918, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KIM, Jong Boo 

(54)  МОДУЛ ЗА ИСТИСНУВАЊЕ НА СОКЗА 

СОКОВНИК 

(57)  1  Модул за истиснување на сок за 

соковник, кој вклучува: 

 

сад за собирање (100) формиран со излез за 

празнење на сокот (101); 

цедaлка (200) сместена во садот за 

собирање (100); 

навртка (300) позиционирана во 

внатрешноста на цедaлката (200), за да 

истиснува сок од материјал; 

капак (400) споен за горниот крај на садот за 

собирање (100) и формиран со вклучен 

влезен отвор (410) преку кој материјалот се 

внесува; и 

сигурносен затворач (700) ротационо 

поставен на главниот влезен отвор (411) од 

горниот крај на влезниот отвор (410) за да 

може да се поместува помеѓу прва позиција 

и втора позиција, 

кадешто сигурносниот затворач (700) 

вклучува 

прв дел на затворач (710) подигнат за да го 

отвори главниот влезен отвор (411) во 

првата позиција и да го затвори главниот 

влезен отвор (411) во втората позиција; и 

втор дел на затворач (720) интегрално 

формиран со првиот дел на затворачот (710), 

вториот дел на затворачот (720) го 

поместува сигурносниот затворач (700) кон 

втората позиција кога вториот дел на 

затворачот (720) е потурнат со сила 

применета надоле од првата позиција, 

пришто првиот дел на затворачот (710) го 

блокира главниот влезен отвор (411). 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 491/18, C 07K 5/08, A 61K 

31/4995, A 61K 31/506, A 61K 38/21, A 61K 

31/4985, A 61K 31/4745, A 61K 31/519, A 61P 

31/14  

(11)  7156   (13) Т1 

(21)  2016/706   (22) 18/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261667806P  03/07/2012  US and 

US201361798524P  15/03/2013  US 

(96)  02/07/2013 EP13739324.5 

(97)  28/09/2016 EP2870160 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZABLOCKI, Jeff; YANG, Zheng-Yu; 

ZIPFEL, Sheila; COTTELL, Jeromy, J.; 

KATANA, Ashley, Anne; KATO, Darryl; LINK, 

John, O.; TREJO MARTIN, Teresa, Alejandra; 

CANALES, Eda; SANGI, Michael; SIEGEL, 

Dustin; TAYLOR, James, G.; MARTINEZ, 

Ruben; BJORNSON, Kyla; KARKI, Kapil, 

Kumar; KOBAYASHI, Tetsuya; PHILLIPS, 

Barton, W.; PYUN, Hyung-jung; SCHRIER, 

Adam, James; TRAN, Chinh, Viet and VIVIAN, 

Randall, W. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц 

ВИРУС 

(57)  1  Соединение со Формула IVa:  
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или фармацевтски прифатлива сол од тоа.има уште 15 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 

31/4155, A 61P 3/10  

(11)  7157   (13) Т1 

(21)  2016/707   (22) 18/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261727262P  16/11/2012  US and 

US201361777294P  12/03/2013  US 

(96)  15/11/2013 EP13811645.4 

(97)  28/09/2016 EP2920165 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ELLSWORTH, Bruce A.; SHI, Jun; 

EWING, William R.; JURICA, Elizabeth A.; 

HERNANDEZ, Andres S. and WU, Ximao 

(54)  ДИХИДРОПИРАЗОЛ GPR40 

МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формула (I):  

  

или стереоизомер, тавтомер, фармацевтски 

прифатлива сол или солват од тоа, каде што:  

 

R1 е независно фенил заменет со 0-3 R6 или 

пиридинил заменет со 0-3 R6; 

R2 е, во секој настан, независно халоген или 

C1-4 алкил; 

R3 е независно селектиран од: CF3, 4-хало-

Ph, 4-CN-Ph, 4-CO2(C1-2 алкил)-Ph, 2-хало-4-

CN-Ph, и пиримидин-2-ил; 

R4 е независно C1-4 алкил или 

циклопропилметил; 

R5 е, во секој настан, независно халоген; и 

R6, во секој настан, е независно селектиран 

од: OH, халоген, CN, C1-4 алкил, и C1-4 

алкокси; 

 

и каде што соединението со Формула (I) 

може да биде изотопично-обележано. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 473/34, A 61K 31/522, A 61P 

35/00, A 61P 37/02, A 61P 37/08, A 61P 43/00, 

A 61P 7/02, A 61P 29/00, A 61P 17/00, A 61P 

35/02  

(11)  7158   (13) Т1 

(21)  2016/708   (22) 18/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  JP2011259662  29/11/2011  JP 

(96)  28/11/2012 EP12852725.6 

(97)  14/09/2016 EP2786996 

(73)  ONO Pharmaceutical Co., Ltd. 

Osaka-shi, Osaka 541-8526, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  YAMAMOTO, Shingo and YOSHIZAWA, 

Toshio 

(54)  ХИДРОХЛОРИД СО ПУРИНОН 

ДЕРИВАТ 

(57)  1  6-Амино-9-[(3R)-1-(2-бутиноил)-3-

пиролидинил]-7-(4-феноксифенил)-7,9-

дихидро-8H-пурин-8-он хидрохлорид. има 

уште 10 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/194, A 61K 31/20, A 61K 31/23, 

A 61K 31/722, A 61K 45/06, A 61K 47/12, A 

61K 47/36, A 61K 9/00, A 61P 7/00  

(11)  7159   (13) Т1 

(21)  2016/709   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  28/07/2009 EP09761818.5 

(97)  07/09/2016 EP2306999 

(73)  Polichem SA 

50, Val Fleuri 

1526 Luxembourg, LU 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  MURA, Emanuela and MAILLAND, 

Federico 

(54)  Смеса за третман на розацеа која 

содржи хитозан и амид на дикарбоксилна 

киселина 

(57)  1  Смеса која содржи: 

 (А) најмалку хитозан, хидроксиалкил 

хитозан и/или нивните физиолошки 

прифатливи соли, и; 

 (В) најмалку линеарен и/или алкил 

С6-С12 амид на дикарбоксилната киселина 

и/или нивните физиолошки прифатливи 

соли.има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/10, A 61K 31/407, A 61P 25/00

  

(11)  7165   (13) Т1 

(21)  2016/710   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  22/05/2013 EP13725438.9 

(97)  10/08/2016 EP2861602 

(73)  Convergence Pharmaceuticals Limited 

90 High Holborn 

London WC1V 6XX, GB 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  GIBLIN, Gerard M P; MACPHERSON, 

David T; WITTY, David R and STANWAY, 

Steven J 

(54)  7-Метил-2-[4-метил-6-[4-

(трифлуорометил)-фенил]пиримидин-2-

ил]-1,7-диазаспиро[4.4]нонан-6-он 

(57)  1  Соединение со формула (I) кое што е 

7-метил-2-[4-метил-6-[4-(трифлуорометил)-

фенил]пи¬римидин-2-ил]-1,7-
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диазаспиро[4.4]нонан-6-он: 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива 

сол.има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 211/34, C 07D 211/62, C 07D 

211/12, C 07D 401/06, C 07D 211/60, A 61K 

31/55, A 61P 25/00  

(11)  7166   (13) Т1 

(21)  2016/711   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  03/02/2012 EP12745253.0 

(97)  24/08/2016 EP2672823 

(73)  Biogen MA Inc. 

250 Binney Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  KUMARAVEL, Gnanasambandam; MI, 

Sha; THOMAS, Jermaine; ZHENG, Guo, Zhu; 

MA, Bin; CALDWELL, Richard, D.; GUCKIAN, 

Kevin and LIN, Edward, Yin-shiang 

(54)  S1P МОДУЛАТОРНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение селектирано од групата 

која што се состои од: 

 

1-((6-(транс-4-терт-

бутилциклохексилокси)квиназолин-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбок¬сил¬на 

киселина; 

1-(1-(6-(транс-4-терт-

бутилциклохексилокси)нафтален-2-ил)-2,2,2-

трифлуороетил)пипери¬дин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(4-

изопропилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

кисе¬ли¬¬на; 

1-((6-(цис-4-терт-

бутилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

ки¬селина; 

1-((6-(4-

(трифлуорометил)циклохексилокси)нафтале

н-2-ил)метил)пиперидин-4-карбоксил¬на 

киселина; 

1-((6-(4-етилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(4-бутилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(спиро[4.5]декан-8-илокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(цис-4-етилциклохексилокси)нафтален-

2-ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

кисели¬на; 

1-((6-(транс-4-

етилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

кисе¬ли¬на; 

1-((6-(транс-4-терт-

бутилциклохексилокси)квинолин-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-(6-(транс-4-терт-бутилциклохексилокси)-2-

нафтоил)пиперидин-4-карбоксилна киселина; 

1-((6-((4-терт-

бутилциклохексилиден)метил)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((2-(транс-4-терт-

бутилциклохексилокси)квинолин-6-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-4-етил-пиперидин-4-

карбоксил¬на киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-
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нафтален-2-илметил]-4-пропил-пиперидин-4-

карбок¬сил¬на киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-3-метил-пиперидин-4-

карбок¬сил¬на киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-4-фенил-пиперидин-4-

карбок¬сил¬на киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-перхидро-азепин-4-

карбоксилна киселина; 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-4-хидрокси-пиперидин-

4-кар¬бо¬к¬силна киселина; 

{1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-пиперидин-4-ил}-

оцетна кис¬е¬ли¬¬на; 

1-[7-(транс-4-терт-бутил-циклохексилокси)-

изоквинолин-3-илметил]-пиперидин-4-

карбок¬сил¬на киселина; 

1-((6-(транс-4-терт-

бутилциклохексилокси)нафтален-2-

ил)метил)-4-метилпиперидин-4-кар¬боксилна 

киселина; 

1-((6-(циклопентилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(циклохептилокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; 

1-((6-(тетрахидро-2H-пиран-4-

илокси)нафтален-2-ил)метил)пиперидин-4-

карбоксилна ки¬се¬лина; 

1-((6-(спиро[5.5]ундекан-3-илокси)нафтален-

2-ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

кисели¬на; 

1-((6-(спиро[3.5]нонан-7-илокси)нафтален-2-

ил)метил)пиперидин-4-карбоксилна 

киселина; и 

1-[6-(4-терт-бутил-циклохексилокси)-

нафтален-2-илметил]-пиперидин-2-

карбоксилна кисе¬лина; или фармацевтски 

прифатлива сол од тоа.има уште 26 патентни 

барања. 

 

 

(51)  A 01N 37/44, A 01N 65/20, A 01P 1/00, A 

01P 3/00  

(11)  7167   (13) Т1 

(21)  2016/712   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB201017282  13/10/2010  GB and 

PT10533210  12/10/2010  PT 

(96)  12/10/2011 EP11767734.4 

(97)  10/08/2016 EP2627177 

(73)  Consumo Em Verde - Biotecnologia Das 

Plantas, S.A. 

3060-197 Cantanhede, PT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CARREIRA, Alexandra Manuela Lourenço; 

VALADAS DA SILVA MONTEIRO, Sara 

Alexandra and DE SEIXAS BOAVIDA 

FERREIRA, Ricardo Manuel 

(54)  УПОТРЕБА НА АГЕНС ЗА ХЕЛАЦИЈА 

И ПЕПТИДНИ АНТИМИКРОБНИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Употреба на агенс за хелација и 

антимикробен агенс кој што е ефикасен 

против растите-лен патоген микроорганизам  

за да го спречи порастот на, и/или да убие 

растителен патоген микроорганизам на 

растение; каде што споменатиот 

антимикробен агенс содржи полипеп-тид кој 

што ја содржи Блад низата прикажана во 

НИЗА ИД БР: 4 или нејзина активна варијан-

та која што има антимикробна активност и 

која што содржи низа која што има најмалку 

70% идентичност со НИЗА ИД БР:4 или 

фрагмент од НИЗА ИД БР:4 која што е 
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најмалку 100 амино-киселини во должина. има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/34, A 61K 31/635, A 61K 45/06, 

A 61K 47/38, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P 

31/18  

(11)  7168   (13) Т1 

(21)  2016/713   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP11173066  07/07/2011  -- 

(96)  06/07/2012 EP12732668.4 

(97)  27/07/2016 EP2729128 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate 

Little Island, County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DELAET, Urbain Alfons C; HEYNS, Philip 

Erna H and JANS, Eugeen Maria Jozef 

(54)  ДАРУНАВИР ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Состав од дарунавир гранулат 

составен од дарунавир или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват, 

Хипромелоза и било која остаточна вода од 

гранулацијата. има уште 9 патентни барања.
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(51)  G 07F 17/32  

(11)  7169   (13) Т1 

(21)  2016/714   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  DE20082000756U  18/01/2008  DE 

(96)  16/01/2009 EP09701990.5 

(97)  05/10/2016 EP2232453 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BARTOSIK, Oliver 

(54)  УРЕД ЗА ИГРА И/ИЛИ ЗАБАВА 

(57)  1  Уред за игра и/или забава, особено 

уред за играње на рулет, којшто има поле за 

игра (4), којшто содржи повеќе полиња 

кадешто коцката може да падне (5), на којшто 

може да се постави индивидуален и/или 

групен облог (6) од страна на играчот или 

повеќе играчи, исто така има поле за игра (8), 

во основа во форма на тркало за рулет, 

коешто содржи повеќе полиња со добивка 

(9), пришто едно или повеќе може да бидат 

избрани со помош на уред за одредување на 

добивките (10), се карактеризира со тоашто 

уредот за приказ на облозите (12) се 

обезбедени со полиња за добивка (9) на 

полето за играње (8) за обележување на 

оние полиња за добивка коишто продуцира 

погодок во согласност со соодветните 

поставени облози (6), со уред за детекција 

(14) за откривање каде коцката паднала (5) 

соодветно поставена со облогата поврзани 

со полињата кадешто паднала коцката (5) и 

со контролна апаратура (15) коишто се 

обезбедени заради контрола на уредот за 

приказ на облозите (12) во зависност од 

полето кадешто паднала коцката (5) 

откриени со уредот за детекција (14) и 

поставена со облог. има уште 7 патентни 

барања. 
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(51)  G 07F 17/32  

(11)  7170   (13) Т1 

(21)  2016/715   (22) 19/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  AT20090001801  13/11/2009  AT 

(96)  09/11/2010 EP10782188.6 

(97)  27/07/2016 EP2499620 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FRIDRICH, Heinz and WÖLS, Martin 

(54)  УРЕД ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИГРА И/ИЛИ 

ЗАБАВА СО СВЕТЛОСЕН ЕФЕКТ 

(57)  1  Уред за игра и/или забава, особено 

автомат и/или машина за коцкање која 

работи со метални пари и/или парични 

еквиваленти, којшто куќиште (2) во коешто е 

поставена апаратура за светлосни ефекти (3) 

со цел создавање на светлосни ефекти 

којашто има барем еден конкавен рефлектор 

(4) поставен на надворешната страна на 

куќиштето (2) за пуштање на светлосен зрак 

(5) којшто може да биде осветлен од извор 

на светлина (6) поставен надвор од 

куќиштето (2), се карактеризира со тоашто 

напречниот пресек на отворениот опфат (7) 

на рефлекторот (4) е во спротива на соседно 

место коешто е поставено странично од 

десно или од лево веднаш до куќиштето (2), 

кадешто соседниот уред за игра и/или забава 

може да биде сместен и којшто е 

конфигуриран такашто рефлекторот (4) ја 

заробува светлината од изворот на светлина 

(6) на соседниот уред за игра и/или забава во 

соседно место и го пушта во видното поле на 

оператор кој стои на предна страна од 

уредот за игра и/или забава. има уште 15 

патентни барања. 
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(51)  A 47J 31/06, A 47J 31/36, B 65D 85/804  

(11)  7171   (13) Т1 

(21)  2016/716   (22) 20/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  PT20100105597  30/03/2011  PT 

(96)  30/03/2012 EP12720300.8 

(97)  27/07/2016 EP2692662 

(73)  Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 

Avenida Infante D. Henrique, 151 A 

1900-264 Lisboa, PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  NABEIRO, Rui Miguel and Freire Falcão 

Teles Caramelo, Daniel 

(54)  КАПСУЛА И УРЕД ЗА ОБРАБОТКА НА 

СПОМЕНАТАТА КАПСУЛА 

 

 

(51)  B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/021  

(11)  7172   (13) Т1 

(21)  2016/717   (22) 20/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  28/12/2009 EP09013576.5 

(97)  17/08/2016 EP2322773 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Dornhaus, Franz, Dr.; Wörz, Anke, Dr.; 

Müller, Wilfried, Dipl.-Ing.; Votsmeier, Martin, Dr. 

and Rösch, Martin, Dr. 

(54)  МЕТОД ЗА ЧИСТЕЊЕ ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ ОД МОТОР СО ВНАТРЕШНО 

СОГОРУВАЊЕ 

(57)  1  Метод за намалување штетни гасови 

и емисии на партикуларни честички од 

издувен гас кај мотори со внатрешно 

согорување, којшто содржи јаглеводород 

(HC), јаглерод моноксид (CO), азотни оксиди 

(NOx) и честички, како и кислород (O2), 

 каде што издувниот гас што треба да 

се прочисти, се спроведува при работни 

услови со прекинат тек на сооднос на воздух-

гориво λ низ супстрат на филтер со проток 

низ ѕидовите со должина L, 

 каде што, супстратот на филтер со 

проток низ ѕидовите има повеќе канали 

коишто се протегаат по должина и коишто се 

создадени од ѕидовите коишто се протегаат 

по должина, коишто ги оградуваат и 

создаваат каналите, а каналите се состојат 

од влезни канали со отворен влез и затворен 

излез како и со излезни канали со затворен 

влез и отворен излез, 

 и имаат каталитички активна облога 

којашто содржи најмалку еден материјал за 

складирање, 

 каде што, најмалку 60 wt.% од 

материјалот за складирање, врз основа на 

вкупната количина, се наоѓа во ѕидовите 

помеѓу влезните и излезните канали и 

најмалку 75 wt.% од материјалот за 

складирање, врз основа на вкупната 

количина, се наоѓа во првата зона, влезната 

страна во супстратот на филтер со проток 

низ ѕидовите којшто се протега од влезот до 

излезот, а нивната должина соодветствува 

на најмногу 2/3 од должината на супстратот 

на филтер со проток низ ѕидовите 

 и каде што, во материјалот за 

складирање, под одредени работни услови, 

една или повеќе компоненти на издувниот 

гас се ограничени и може повторно да се 

ослободат доколку се направи соодветна 

промена во работните услови.има уште 10 

патентни барања. 
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(51)  F 01N 3/022, F 01N 3/20, F 01N 3/035  

(11)  7173   (13) Т1 

(21)  2016/718   (22) 20/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20100003923  14/04/2010  -- 

(96)  30/03/2011 EP11711784.6 

(97)  03/08/2016 EP2558691 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PFEIFER, Marcus; BASSO, Stephan and 

DORNHAUS, Franz 

(54)  ФИЛТЕР ЗА ПАРТИКУЛАРНИ 

ЧЕСТИЧКИ ЗА ДИЗЕЛ МОТОР ОБЛОЖЕН 

СО КАТАЛИЗАТОР ЗА РЕДУКЦИЈА СО 

ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА 

(57)  1  Филтер за партикуларни честички за 

дизел мотор што содржи   керамички 

супстрат на филтер со проток низ ѕидовите и 

облога нанесена на влезните канали (1) од 

огноотпорен материјал, при што облогата ги 

затвора порите на ѕидот (4) на влезните (1) и 

на излезните канали (2) на влезната страна 

за честичките на саѓе, без притоа да се 

блокира преминот на издувните гасни 

компоненти, при што се нанесува 

дополнителна облога во ѕидот (4) помеѓу 

влезните (1) и излезните канали (2), којашто 

на ефикасен начин го катализира 

селективното намалување на азотните 

оксиди со помош на агенс за намалување, 
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што се карактеризира со тоа што првата 

облога содржи еден или повеќе огноотпорни 

оксиди чијашто големина на честички е 

приспособена на големините на порите во 

ѕидот на супстратот на филтер со проток низ 

ѕидови така што вредноста d50 на 

големината на гранулометрискиот состав на 

оксидот е еднаква на или поголема од 

вредноста d5 на големината на пората за 

пренесување на супстратот на филтер со 

проток низ ѕидови, 

каде што, истовремено, вредноста d90 на 

големината на гранулометрискиот состав на 

оксидите е еднаква на или поголема од 

вредноста d95 на големината на пората за 

пренесување на супстратот на филтер со 

проток низ ѕидови, 

каде што, под вредност d50 или вредност d90 

на големината на гранулометрискиот состав 

на оксидите се смета дека 50% или 90% од 

вкупната зафатнина на оксидите содржи 

само честички чијшто дијаметар е помал или 

еднаков на вредноста d50 или d90 и 

каде што, под вредност d5 или вредност d95 

на големината на гранулометрискиот состав 

на оксидите се смета дека 5% или 95% од 

вкупната зафатнина на порите како што е 

одредено со живин порозиметар е 

формирана од пори чијшто дијаметар е 

помал или еднаков на дадените вредности 

d5 или d95.има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/48, 

A 61K 9/00, A 61K 9/22, A 61K 45/06  

(11)  7174   (13) Т1 

(21)  2016/719   (22) 20/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US46261P  18/04/2008  US and 

us120051p  04/12/2008  US 

(96)  17/04/2009 EP09754186.6 

(97)  14/09/2016 EP2276473 

(73)  Intec Pharma Ltd. 

91450 Jerusalem, IL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NAVON, Nadav; MOOR, Eytan; 

KIRMAYER, David; KLUEV, Elena and CARNI, 

Giora 

(54)  ИСПОРАКА НА ГАСТРОРЕТЕНТИВЕН 

ЛЕК ЗА КАРБИДОПА / ЛЕВОДОПА 

(57)  1  Формулација за разградлив, 

повеќеслоен  разградлив, гастроретентивен 

лек за  одложено ослободување на активен 

агенс во желудникот и гастроинтестиналниот 

тракт на пациентот, која што се состои од: 

внатрешен слој кој што содржи активен агенс 

и разградлив полимерен состав кој што не е 

веднаш растворлив во желудочната течност, 

при што внатрешниот слој има прва страна и 

спротивна втора страна; и 

најмалку една мембрана која што го покрива 

внатрешниот слој, при што мембраната содр-

жи најмалку една полимерна комбинација на 

хидрофилен полимер и полимер, нераствор-

лив во желудочниот медиум, при што 

мембраните се способни да хидрираат со 

стапка по-голема од внатрешниот слој; 

при што мембраната е директно врзана за, и 

ги покрива двете страни на внатрешниот слој 

и има однапред определена должина 

поголема од 20 mm во планарна ориентација, 

при што мембраната и внатрешниот слој се 

поставени во набрана ориентација како 

хармоника доволно компактни за да бидат 

поставени во една капсула која што е 

растворлива во же-лудникот; 

при што мембраната и внатрешниот слој 

развиваат доволно механичка сила за да се 

од-виткаат од почетната набрана 

ориентација како хармоника до должина од 

најмалку 20 mm во рок од 30 минути откако 

се изложени во желудочниот медиум; 

при што мембраната овозможува 

поминување на желудочниот медиум од 

средината во внатрешниот слој и 

овозможува поминување на активниот агенс 

од внатрешниот слој низ мембраната до 

средината; 

каде што внатрешниот слој го содржи 

активниот агенс и полимер кои што се 

еднобразно дистрибуирани низ целиот 

внатрешен слој. 

каде што мембраната вклучува две 

мембрани кои што се исти по големина со  

внатрешни-от слој и кои што се  запечатени 

или заварени заедно околу нивниот 

периметар и надво-решниот дел од 

внатрешниот слој.има уште 11 патентни 

барања.
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(51)  C 07J 75/00, A 61K 31/565, A 61P 15/12  

(11)  7175   (13) Т1 

(21)  2016/721   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  01/06/2012 EP12729053.4 

(97)  24/08/2016 EP2714712 

(73)  Estetra S.P.R.L. 

Rue Saint Georges 5 

4000 Liège, BE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  PASCAL, Jean-Claude 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

МЕЃУПРОИЗВОДИ НА ЕСТЕТРОЛ 

(57)  1  Постапка за добивање на соединение 

со формулата (I) 

 

  

 

која ги опфаќа следните чекори  

 

а) реакција на соединение со формулата (II) 

со силилација или за ацилирање што се 

добива соединението со формулата (III), 

каде што P1 е заштитна група избрана од R2-

Si-R3R4 или R1CO-, R1 е група избрана од 

C1-6алкил или C3-6 циклоалкил, секоја група 
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е евентуално супституирана од еден или 

повеќе супституенти кои се независно 

одбрани од флуоро или C1-4 алкил; R2, R3 и 

R4 се, секој независно група одбрана од C1-6 

алкил или фенил, секоја група е евентуално 

супституиран од еден или повеќе 

супституенти кои се независно одбрани од 

флуоро или C1-4 алкил; 

 

 

  

 

б) халогенација или сулфинилација на 

соединението со формулата (III) за да се 

добивие соединение со формулата (IV); 

назначено со тоа што X е хало, или -SO-R5, и 

R5 е група одбрана од С6-10 арил или 

хетероарил, секоја група е евентуално 

супституирана од еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од хлоро 

или C1-4алкил; 

 

  

 

в) дехалогенација или десулфинилација на 

соединението со формулата (IV) за да се 

произведе соединение со формулата (V); и 

 

  

 

г) реакција на соединението со формулата 

(V) со средство за редукција за да се 

произведе соединение со формулата (I), и 

каде што C6-10 арил е наменет да може да 

вклучи, исто така, делумно хидрогенизирани  

деривати.има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 7/04, C 12N 15/869  

(11)  7201   (13) Т1 

(21)  2016/722   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  06/04/2011 EP11713689.5 

(97)  24/08/2016 EP2556150 

(73)  Vakzine Projekt Management GmbH 

30625 Hannover, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BECKE, Sabine; REYDA, Sabine and 

PLACHTER, Bodo 

(54)  ВИРУСНА ЧЕСТИЧКА ОСЛОБОДЕНА 

ПО ИНФЕКЦИЈА НА КЛЕТКИ НА ЦИЦАЧИ 

СО ЧОВЕЧКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (HCMV) 

КОЈ ШТО СОДРЖИ ФУЗИСКИ ПРОТЕИН И 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Вирусна честичка ослободена по 

инфекција на клетки на цицачи со човечки 
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цитомега-ловирус (human cytomegalovirus - 

HCMV), при што вирусната честичка е густо 

тело, при што 

 

a) честичката е опколена со липидна 

мембрана во која што се вградени вирусни 

гликопро-теини,  

б) честичката не содржи ниту вирусна ДНА 

ниту капсиди; и 

ц) честичката содржи фузиски протеин кој 

што содржи еден или повеќе делови од 

антиген pp65 на Т клетка и најмалку еден 

антигенски хетерологен пептид, 

и при што најмалку едниот антигенски 

хетерологен пептид е вметнат на 

аминокиселинската пози-ција W175 или A534 

на аминокиселинската низа на T-клетка 

антигенот pp65 од НИЗА ИД БР: 1.има уште 

29 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 37/28, A 01N 43/22, A 01N 43/40, 

A 01N 43/56, A 01N 43/58, A 01N 43/90, A 01N 

47/34, A 01N 57/32, A 01N 47/40, A 01N 51/00, 

A 01N 55/04, A 01P 3/00, A 01P 7/00  

(11)  7202   (13) Т1 

(21)  2016/723   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  12/12/2007 EP07859856.2 

(97)  24/08/2016 EP2094087 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
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Osaka-shi 

Osaka 550-0002 , JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  YONEDA, Tetsuo; MORITA, Masayuki; 

KOYANAGI, Toru; UEDA, Tsuyoshi; KIRIYAMA, 

Kazuhisa and HAMAMOTO, Taku 

(54)  ПЕСТИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Пестициден состав кој што содржи 

антраниламид соединение или негова сол и 

друг ин-сектицид и/или фунгицид, каде што 

тежинскиот сооднос помеѓу антраниламид 

соединение-то или негова сол и 

инсектицидот и/или фунгицидот е од 1:40000 

до 100:1, 

каде што антраниламид соединението е N-[2-

бромо-4-хлоро-6-[[α-метил-(циклопропилме-

тил)амино]карбонил]-фенил]-3-бромо-1-(3-

хлоро-2-пиридил)-1H-пиразол-5-карбоксамид, 

каде што инсектицидот е најмалку еден член 

селектиран од групата која што се состои од 

органофосфорни соединенија, карбамат 

соединенија, пиретроид соединенија, 

неоникоти-ноид соединенија, бензоилуреа 

соединенија, нереистоксин деривати, 

хидразин соединени-ја, соединенија кои 

делуваат како јувенилни хормони, 

антибиотици, полусинтетички анти-биотици, 

пирол соединенија, тиадиазин соединенија, 

силан соединенија, органохлорин 

соединенија, пиразол соединенија, органотин 

соединенија, природни производи, микробни 

пестициди, репеланти, флоникамид, 

хекситиазокс, амитраз, хлордимеформ, 

триазамат, пи-метрозин, пиримидифен, 

индоксакарб, ацеквиноцил, етоксазол, 

циромазин, 1,3-дихлоро-пропен, 

диафентиурон, бенклотиаз, флуфенерим, 

пиридалил, спиромесифен, спиротетра-мат, 

пропаргит, клофентезин, метафлумизон, 

флубендиамид, цифлуметофен, 

хлорантрани-липрол, циенопирафен, 

пирифлуквиназон, феназаквин, пиридабен, 

флуакрипирим, спиро-дихлофен, бифеназат, 

амидофлумет, хлоробензоат, сулфлурамид, 

хидраметилнон, метал-дехид, рианодин и 

HGW-86, и 

каде што фунгицидот е најмалку еден член 

селектиран од групата која што се состои од 

пи-римидинамин соединенија, пиридинамин 

соединенија, азол соединенија, квиноксалин 

сое-диненија, дитиокарбамат соединенија, 

органски хлорни соединенија, имидазол 

соединени-ја, цијаноацетамид соединенија, 

фениламид соединенија, сулфенско-

киселински соедине-нија, бакар соединенија, 

изоксазол соединенија, органофосфорни 

соединенија, N-халогено-тиоалкил 

соединенија, дикарбоксимид соединенија, 

бензанилид соединенија, анилид со-

единенија, пиперазин соединенија, пиридин 

соединенија, карбинол соединенија, пипери-

дин соединенија, морфолин соединенија, 

органотин соединенија, уреа соединенија, 

цина-минско-киселински соединенија, 

фенилкарбамат соединенија, цијанопирол 

соединенија, стробилурин соединенија, 

оксазолидинон соединенија, тиазол 

карбоксамид соединенија, силил амид 

соединенија,  аминокиселински 

амидкарбамат соединенија, имидазолидин 

соединенија, хидроксианилид соединенија, 

бензен сулфонамид соединенија, оксим етер 

соединенија, феноксиамид соединенија, 

антраквинон соединенија, кротонско-

киселински соединенија, антибиотици, 

гванидин соединенија, изопротиолан, 

пироквилон, дикломезин, квиноксифен, 

пропамокарб хидрохлорид, хлоропикрин, 

дазомет, метам-натриум, никоби-фен, 

метрафенон, MTF-753, UBF-307, диклоцимет, 

проквиназид, амисулбром, KIF-7767, Син-

гента 446510, карпропамид, BCF051, BCM061 

и BCM062.има уште 11 патентни барања.
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(51)  C 07D 471/10, A 61K 31/437, A 61K 

31/519, A 61P 9/08  

(11)  7204   (13) Т1 

(21)  2016/724   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  10/11/2011 EP14185954.6 

(97)  21/09/2016 EP2821407 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Bell, Ian, M.; Fraley, Mark, E.; Gallicchio, 

Steven, N.; Ginnetti, Anthony; Mitchell, Helen, 

J.; Paone, Daniel, V; Staas, Donnette, D; Wang, 

Cheng; Zartman, C. Blair and Stevenson, 

Heather, E. 

(54)  ПИПЕРИДИНОН КАРБОКСАМИД 

АЗАИНДАН CGRP РЕЦЕПТОР 

АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

 

  

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,  

за употреба во акутен или профилактички 

третман на мигренска главоболка или клас-

тер главоболка во спрега со еден или повеќе 

агенси селектирани од: 

 

 анти-мигренски агенс; 5-HT1B/1D 

агонист; 5-H1D агонист; 5-H1F агонист; 

инхибитор на циклооксигеназа; не-стероиден 

анти-воспалителен агенс или цитокин-

задушувач-ки анти-воспалителен агенс; 

глукокортикоид; и аналгетик; 

 

при што: 

 

10 X е селектиран од -C(R8)= или -N=, 

при што R8 е водород, F или CN; 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од: C1-4 алкил, циклопропилметил, 

цик¬лобутилметил и [1-

(трифлуорометил)циклопропил]метил, од кои 

секој е не¬за¬дол¬жително заменет со еден 

или повеќе супституенти како што 

дозволуваат ва¬лен¬цијата, независно 

селектирана од групата која што се состои 

од: F и хидрокси; 

R2 е селектиран од водород и метил; 

кога R2 е водород тогаш 

 

15 

 

20 R3 е селектиран од водород, F или Cl; 

R4 е селектиран од водород, F или Cl; 

R5 е водород; 

R6 е селектиран од водород или F; и 

R7 е селектиран од водород, F или Cl; 

освен што најмалку два од R3, R4, R6 и R7 

мора да бидат F или Cl освен ако R3 не е F 

во кој случај R4, R6 и R7 сите може да бидат 

водород; а ако R4 е Cl, тогаш R7 не може да 

биде Cl; 

 

 кога R2 е метил тогаш 
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25 

30  R3 е селектиран од водород, 

метил, F, Cl, или Br; 

R4 е селектиран од водород, метил, F или Cl; 

R5 е селектиран од водород или F; 

R6 е селектиран од водород или F; и 

R7 е селектиран од водород, метил, F или Cl; 

освен што ако R5 е F, тогаш најмалку три од 

R3, R4, R6 и R7 мора да бидат F; а ако R4 е 

метил или Cl тогаш R7 не може да биде 

метил или Cl. има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, C 07D 277/28, A 61K 

31/427, A 61P 31/12  

(11)  7207   (13) Т1 

(21)  2016/725   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  22/02/2008 EP12167596.1 

(97)  27/07/2016 EP2487166 

(73)  GILEAD SCIENCES, INC. 

333 Lakeside Drive Foster City 

California 94404, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui, 

Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and 

Xu, Lianhong 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА 

ФАРМАКОКИНЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 

НА ТЕРАПЕВТИЦИ 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

соединение со формула IIB: 

 

 

  

Формула IIB 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват, стереоизомер и/или естер, кадешто: 

 

R10a и R10b се секој независно H или -C1-4 

алкил; 

R12 е H или -CH3; 

R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-

3CR17R18NR17C(O)NR20R21, -(CH2)1-

3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3-

R23; 

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4 алкил 

или арилалкил; 

R17 и R18 се секој независно H или -C1-3 

алкил; 

R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил; 

R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил, 

-C(O)R17 или -S(O)2R17; или 

R20 и R21, земени заедено со азотниот атом 

кон којшто тие се сврзани, формираат 

несупституиран или супституиран 5-6 член 

хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2 

хетероатоми избрани од групата составена 

од N и O; 

R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21; и 

R23 е несупституиран или супституиран 5-6 

член хетероцикличен прстен којшто содржи 

1-2 хетероатоми избрани од групата 

составена од N и O; 

 

кадешто споменатиот несупституиран или 

супституиран 5-6 член хетероцикличен 

прстен формиран со R20 и R21 и 

споменатиот несупституиран или 

супституиран 5-6 член хетероцикличен 

прстен на R23 се секој независно 

несупституирани или супституирани со C1-2 

алкил, фармацевтски прифатлив носач или 

ексципиенс и барем еден дополнителен 

терапевтски агенс којшто е избран од групата 

составена од HIV нуклеотиден инхибитор на 
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реверзна транскриптаза.има уште 11 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07D 241/04, A 61K 

31/495, A 61P 25/00  

(11)  7208   (13) Т1 

(21)  2016/726   (22) 21/10/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  19/06/2012 EP12748046.5 

(97)  10/08/2016 EP2720989 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 

2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JORGENSEN, Morten; ANDERSEN, 

Peter, Hongaard; JENSEN, Klaus, Gjervig; 

HVENEGAARD, Mette, Graulund; BADOLO, 

Lassina and JACOBSEN, Mikkel, Fog 

(54)  ДЕУТЕРИЗОВЕН 1-ПИПЕРАЗИНО-3-

ФЕНИЛ ИНДАНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ШИЗОФРЕНИЈА 

(57)  1  Соединениа на формула  Y:  

 

 

во која, 

R1 - R10  се независно водород или 

деутериум, при што се R6-R10 секој 

деутериум, и каде што најмалку еден од  R1-

R10 опфаќа најмалку око 50% на деутериум, 

или негова фармацевтски прихватлива 

адициона сол со киселина.има уште 30 

патентни барања.
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(51)  A 61M 15/00  

(11)  7210   (13) Т1 

(21)  2016/761   (22) 01/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  05/12/2011 EP11791550.4 

(97)  17/08/2016 EP2648787 

(73)  Laboratorios Liconsa, S.A. 

Gran Via Carles III 98 Ed. Trade 

08028 Barcelona, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ANDRADE, Laura; RUIZ, Jose Ramon; 

RONCHI, Celestino and CASTELLUCCI, 

Alessandro 

(54)  ИНХАЛАТОР 

(57)  1  Инхалаторот за инхалација на 

прашкасти препарати на лекови во капсула 

(32) која што содржи препарати во прав, при 

што инхалаторот опфаќа:  

(a) склопка која опфаќа:  

држач (30) на капсула кој ја опфаќа комората 

(31) капсула за прием на капсула (32) кoja 

содржи препарат во прав, при што комората 

(31) на капсула има влезен отвор (33) на 

воздух и излезен отвор (34) на воздух; 

направа за отварање (35) на капсула за 

отворување на капсула (32) во внатрешноста 

на комора (31) на капсула; 

                 покренувач со прст раководен (41) 

за направа за отварање (35) на капсула; и  

(b) усник или наставка  (60) за нос; 

при што корисникот може да го вовлече 

воздухот низ влезниот отвор (33) на воздух, 

во комора (31) на капсула поради 

превземање на прав од отворена капсула 

капсула  (32), a потоа од комора (31) на 

капсула низ излезен отвор (34) на воздух и 

усник или наставката  (60) за нос, а отука во 

белите дробови на корисникот; 

при што склопката (a) и усникот или 

продолжителниот дел за нос (b), 60) се 

меѓусебно поврзани со шарки така што 

усникот  (b, 60) има можност да се врти 

помеѓу отворена состојба во која што е 

усникот или наставката (b, 60) за нос е 

оделена од излезниот  отвор (34) на воздух 

од комора (31) на капсула поради 

воведување на капсула (32) во комора (31) 

на капсула и затворена состојба за употреба 

во која што усникот и наставката (b, 60) за 

нос е поставена во комуникација на протек 

на воздух со излазен отвор (34) на воздухот 

во комората  (31) на капсулата; 

и каде што инхалаторот понатаму опфаќа: 

(c) цврсто надворешно куќиште које го 

опфаќа првиот дел  (71) на куќиште поврзано 

со шарки со другиот дел (72) на куќишта така 

да куќиштето може да се отвара  и затвара; 

при што склопката е  (a) задржана во првиот 

дел (71) на куќиштето и не може да се 

поместува во нормална употреба во однос на 

првиот дел (71) на куќишта; a 

 склопката (a) и усник или наставката  (b) за 

нос се поставени во внатрешноста на 

надворешно куќиште (c), при што секој од 

првиот или вториот дел (71, 72) на куќишта 

има обемен раб  (100, 101) кој што ги 

одредува устата на тој дел, а контурите на 

работ  (100, 101) на секој дел (71, 72) на 

куќиштата му одговара на контурите на работ 

на втора која оди суштински целосно околу 

работ  (100, 101) кога куќиштето  (c) е во 

затворена положба, 

а каде вториот дел (72) на куќишта 

надворешно куќиште  (c) го стеснува према 

внатре во правец од горниот отвор 

дефиниран со неговите рабови  (100),  при 

што и склопката се (a) како резултат на тоа 

се стеснува кон внатрешноста така да и е 

овозможено да влезе во вториот дел  (72) на 

куќишта, а со прст раководен двигател (41) 

за апарат за отварање (35) на капсула вири 

од отворот на другиот дел (72) од куќиште 

под работ (101) на другиот дел  (72) на 

куќиште, при што работ  (100) на првиот дел  
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(71) на куќишта е комплетиран.има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/4365, A 61P 3/10

  

(11)  7235   (13) Т1 

(21)  2016/762   (22) 01/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  28/06/2013 EP13732533.8 

(97)  14/09/2016 EP2867240 

(73)  Poxel 

Immeuble le Sunway 

259/261 avenue Jean Jaures 

69007 Lyon, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CRAVO, Daniel; LEPIFRE, Franck; 

HALLAKOU-BOZEC, Sophie; CHARON, 

Christine; FAVERIEL, Laurent; BOLZE, 

Sébastien and DURAND, Jean-Denis 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ТИЕРОПИРИДОН 

КОРИСНИ КАКО АМПК АКТИВАТОРИ 

(57)  1  Соединение на формула (1)  

 

  

н а з н а ч е н о  со тоа, што:  

 

R1 представува атом на водород или атом на 

халоген; 

R2 представува инданил или група на 

тетралинил, супституирана или не со една 

или повеќе групи одбрани од атом на 

халоген,  од алкил група, хидрокси, алкокси 
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група, амино, моно-или ди-алкиламино група, 

карбокси група, алкилоксикарбонилни групи, 

моно-или ди-алкиламинокарбонилни групи,  

карбоксамид, цијано, алкилсулфонил и 

трифлуорометил група; 

R3 представува арил или група на 

хетероарил, супституирана или не со еден 

или повеќе атоми или групи одбрани од атом 

на халоген, алкил група, хидрокси, алкокси 

група,  аралкилокси група, aмино, моно- или 

ди-алкиламино група, карбокси група, 

алкилоксикарбонилни групи, моно- или ди-

алкиламинокарбонилна група, карбоксамид, 

цијано, алкилсулфонил и трифлуорометил 

група; 

или неговиот геометријски изомер, таутомер, 

епимер, енантиомер, стереоизомер, 

диастереоизомер, рецемат, фармацевтски 

прифатлива сол или солват, 

koj што е одбран од група која што се состои 

од:  

 

2-хлоро-4-хидрокси-3-индан-5-ил-5-фенил-

7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-он 2-хлоро-5-(4-

флуорофенил)-4-хидрокси-3-индан-5-ил-7H-

тиено[2,3-b]пиридин-6-он 2-хлоро-4-хидрокси-

3-индан-5-ил-5-(3-метоксифенил-7H-

тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 2-хлоро-4-хидрокси-

3-индан-5-ил-5-(4-метоксифенил)-7Н-

тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 3-(2-хлоро-4-

хидрокси-3-индан-5-ил-6-oксo-7H-тиено[2,3-

b]пиридин-5-il)бензонитрил 2-хлоро-4-

хидрокси-3-индан-5-ил-5-(3-метилфенил)-7H-

тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 2-хлоро-5-(4-

флуорофенил)-4-хидрокси-3-(4-

хидроксииндан-5-ил)-7H-тиено[2,3-b]пиридин-

6-oн 2-хлоро-5-(3-флуорофенил)-4-хидрокси-

3-(4-хидроксииндан-5-ил)-7H-тиено[2,3-

b]пиридин-6-oн 2-хлоро-4-хидрокси-3-индан-

5-ил-5-(3-пиридил)-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-

oн 2-хлоро-4-хидрокси-3-(4-хидроксииндан-5-

il)-5-фенил-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 2-

хлоро-5-(2-флуорофенил)-4-хидрокси-3-(4-

хидроксииндан-5-ил)-7H-тиено[2,3-b]пиридин-

6-oн 

2-хлоро-4-хидрокси-3-(5-хидрокситетралин-6-

ил)-5-фенил-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 3-

(2-хлоро-4-хидрокси-6-oксо-3-тетралин-6-ил-

7H-тиено[2,3-b]пиридин-5-ил)бензонитрил 2-

хлоро-4-хидрокси-5-(3-пиридил)-3-тетралин-

6-ил-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 

Тринатријум 2-хлоро-3-(5-оксидотетралин-6-

ил)-5-фенил-тиенo[2,3-b]пиридин-4,6-диолат 

2-хлоро-4-хидрокси-5-фенил-3-тетралин-6-

ил-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 2-хлоро-5-(4-

флуорофенил)-4-хидрокси-3-(5-

хидрокситетралин-6-ил)-7H-тиено[2,3-

b]пиридин-6-oн динатријум  2-хлоро-3-(5-

оксидотетралин-6-ил)-6-oксо-5-фенил-7H-

тиено[2,3-b]пиридин-4-oлат 2-хлоро-4-

хидрокси-3-(5-хидрокситетралин-6-ил)-5-(3-

метилфенил)-7H-тиено[2,3-b]пиридин-6-oн 2-

хлоро-4-хидрокси-3-(5-хидрокситетралин-6-

ил)-5-(4-метилфенил)-7H-тиено[2,3-

b]пиридин-6-oн 2-хлоро-5-(3-флуорофенил)-

4-хидрокси-3-(5-хидрокситетралин-6-ил)-7H-

тиено[2,3-b]пиридин-6-oн натријум 2-хлоро-3-

(5-хидрокситетралин-6-ил)-6-oксо-5-фенил-

7H-тиено[2,3-b]пиридин-4-oлат калијум 2-

хлоро-3-(5-хидрокситетралин-6-ил)-6-oксо-5-

фенил-7H-тиено[2,3-b]пиридин-4-oлат.има 

уште 2 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/26, C 07K 16/22  

(11)  7242   (13) Т1 

(21)  2016/763   (22) 01/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  30/03/2012 EP12711201.9 

(97)  21/09/2016 EP2694546 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 
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Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GSCHWIND, Andreas; OTT, Rene Georg; 

BOUCNEAU, Joachim; BUYSE, Marie-Ange 

and DEPLA, Erik 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ 

МОЛЕКУЛИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

VEGF И ANG2 

(57)  1  Биспецифична врзувачка молекула 

којашто содржи 

 

-  VEGF-врзувачки имуноглобулински 

единечен варијабилен домен, 

-  серум албумин врзувачки 

имуноглобулински единечен варијабилен 

домен, и 

- Ang2- врзувачки имуноглобулински 

единечен варијабилен домен, 

 

кадешто 

 

- споменатиот VEGF врзувачки 

имуноглобулински единечен варијабилен 

домен ги  има следните CDR секвенци: 

 

CDR1: SYSMG 

CDR2: AISKGGYKYDAVSLEG 

CDR3: SRAYGSSRLRLADTYEY, 

 

- споменатиот серум албумин врзувачки 

имуноглобулински единечен варијабилен 

домен ги има следните CDR секвенци: 

 

CDR1: SFGMS (SEQ ID NO:255) 

CDR2: SISGSGSDTLYADSVKG (SEQ ID 

NO:256) CDR3: GGSLSR (SEQ ID NO:257), 

 

- споменатиот Ang2- врзувачки 

имуноглобулински единечен варијабилен 

домен ги има следните CDR секвенци: 

 

CDR1: DYAIG (SEQ ID NO:248) 

CDR2: AIRSSGGSTYYADSVKG (SEQ ID 

NO:249) 

CDR3: VPAGRLRYGEQWYPIYEYDA (SEQ ID 

NO:250), 

 

и кадешто споменатиот Ang2- врзувачки 

имуноглобулински единечен варијабилен 

домен се врзува за Ang2 со потенцијал од 

најмалку 5,000 пати поголем од Ang1 или од 

Ang4.има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07C 233/18, A 61K 9/20  

(11)  7245   (13) Т1 

(21)  2016/764   (22) 02/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  07/11/2008 EP08291042.3 

(97)  05/10/2016 EP2058296 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Lecouve, Jean-Pierre; Linol, Julie; 

Coquerel, Gérard and Le Pape, Lionel 

(54)  НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА VI НА 

АГОМЕЛАТИН, МЕТОД НА ПОДГОТОВКА И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ИСТИОТ 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07K 5/12, A 61K 38/12  

(11)  7251   (13) Т1 

(21)  2016/765   (22) 02/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  01/05/2012 EP12723993.7 

(97)  19/10/2016 EP2705049 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZHAO, Qian; MEANWELL, Nicholas A.; 

HIEBERT, Sheldon; RAJAMANI, Ramkumar; 

SUN, Li-Qiang; MULL, Eric; GILLIS, Eric P.; 

BOWSHER, Michael S.; RENDUCHINTALA, 

Kishore V.; SARKUNAM, Kandhasamy; 

NAGALAKSHMI, Pulicharla; BABU, P.V.K. 

Suresh and SCOLA, Paul Michael 
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(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц 

ВИРУС 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 63/00, A 01N 25/34  

(11)  7252   (13) Т1 

(21)  2016/766   (22) 02/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  10/05/2012 EP12727689.7 

(97)  17/08/2016 EP2706856 

(73)  Bio-Bee Sde Eliyahu Ltd 

Bet Shean Valle 

10810 Sde Eliyahu, IL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STEINBERG, Shimon and EREL, Eyal 

(54)  МУМИФИЦИРАНИ ЛАЖНИ ШТИТНИ 

ВОШКИ И ПОСТАПКА 

(57)  1  Систем за биолошки контролирачки 

агенс (BCA) којшто содржи обработени 

паразитирачки мумии на лажни штитни 

вошки; кадешто споменатите обработени 

паразитирачки мумии на лажни штитни 

вошки се во суштина ослободени од нивните 

екстремитети и восочна покривка.  има уште 

15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4365, A 61K 31/7076, A 61P 

9/00  

(11)  7253   (13) Т1 

(21)  2016/767   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  13/05/2009 EP09747490.2 

(97)  03/08/2016 EP2276541 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 

43122 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHEN, Lisa Ruderman; SKERJANEC, 

Simona; BELL, Dawn and STEINHUBL, Steven 

(54)  ОДРЖУВАЊЕ НА ИНХИБИЦИЈА НА 

ТРОМБОЦИТИ ЗА ВРЕМЕ НА 

АНТИТРОМБОТИЧНА ТЕРАПИЈА  

(57)  1  Реверзибилен, кратко-делувачки 

P2Y12 инхибитор за употреба во метода од 

активности на барем делумна инхибиција на 

тромбоцити во субјект претходно третиран со 

барем еден тиенопиридин, каде што третман 

со барем еден тиенопиридин е прекинат пред 

администрирањето на реверзибилниот, 

кратко-делувачки P2Y12 инхибитор, назначен 

со тоа, што реверзибилниот, кратко-

делувачки P2Y12 инхибитор е кангрелор и се 

администрира на субјектот се до 5 дена пред 

да се изведе инвазивна процедура на 

субјектот или додека се изведува инвазивна 

процедура на субјектот. има уште 13 

патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, C 07D 487/04, C 07D 

513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/4725, A 61P 

35/00  

(11)  7255   (13) Т1 

(21)  2016/768   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  11/10/2012 EP12780605.7 

(97)  10/08/2016 EP2766361 

(73)  AbbVie Inc. 
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1 North Waukegan Road 

North Chicago, IL 60064, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  DOHERTY, George; KUNZER, Aaron R.; 

SONG, Xiaohong; TAO, Zhi-Fu; WANG, Le; 

WANG, Xilu; HANSEN, Todd M.; BRUNKO, 

Milan; WENDT, Michael D.; FREY, Robin; 

SULLIVAN, Gerard M.; JUDD, Andrew and 

SOUERS, Andrew 

(54)  8-КАРБАМОИЛ-2-(2,3-

ДИСУБСТИТУИРАН ПИРИД-6-ИЛ)-1,2,3,4-

ТЕТРАХИДРОИЗОКИНОЛИН ДЕРИВАТИ 

КАКО АПОПТОЗА ИНДУЦИРАЧКИ АГЕНСИ 

ЗА ТРЕТМАН НА РАК И ИМУНИ И 

АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение со Формула (I) 

 

 

  

Формула (I), 

 

или соодветна терапевтски прифатлива сол, 

назначена со тоа што 

 

X е бензо[d]тијазолил, тијазоло[5,4-

b]пиридинил, тијазоло[4.5-c]пиридинил, 

имидазо[1,2-а]пиридинил, тијазоло[5,4-

c]пиридинил, тијазоло[4,5-b]пиридинил, 

имидазо[1,2-а]пиразинил, или имидазол[1,2-

b]пиридазинил; 

Y1 e пиролил, пиразолил, тријазолил или 

пиридинил; назначен со тоа што Y1 e по 

избор заменет со еден, или два субституенси 

самостојно избрани од група сочинета од R5, 

CN, F, Cl, Br и I; 

L1 е избран од група сочинета од (CR6R7)q, 

(CR6R7)s-O-(CR6R7)r,(CR6R7)s-S-(CR6R7)r, 

(CR6R7)s-S(O2)-(CR6R7)r, (CR6R8)s-

NR6AC(O)-(CR6R7)r, (CR6R7)s-C(O)NR6A-

(CR6R7)r, (CR6R7)s-NR6A-(CR6R7)r, и 

(CR6R7)s-S(O)2NR6А-(CR6R7)r; 

Y2 е C8-14 циклоалкил, или C8-14 

хетероциклоалкил; назначен со тоа што Y2 е 

по избор заменет со еден, два или три 

субституенси самостојно избрани од групата 

сочинета од R8, OR8, SO2R8, CO(O)R8, OH, 

F, Cl, Br и I; 

Z1 е избран од група сочинета од 

 

R1 e отсутен: 

R2, при секоја појава, е самостојно 

деутериум или C1-6 алкил; 

R3 e отсутен; 

R5, при секоја појава, е самостојно C1-6 

алкил; 

R6A e самостојно избран од групата сочинета 

од водород и C1-6 алкил; 

R6A е самостојно избран од групата сочинета 

од водород и C1-6 алкил; 

R6 и R7, при секоја појава, се и двата 

самостојно водород; 

R8, при секоја појава, е самостојно избран од 

групата сочинета од C1-6 алкил, 

хетероциклил и циклоалкил; каде R8C1-6 

алкилот е по избор заменет со еден 

субституенс самостојно избран од групата 

сочинета од R16, OR16, SO2R16, и NHR16; 

Rk, при секоја појава, е самостојно избран од 

групата сочинета од C1-6 алкил, C3-7 

хетероциклоалкил, C3-7 циклоалкил и C1-6 

халоалкил; 

R16, при секоја појава, е самостојно избран 

од групата сочинета од C1-4 алкил, фенил, и 

хетероциклоалкил; каде R16C1-4 алкилот е 

по избор заменет со еден субституенс 

самостојно избран од група сочинета од 

OCH3, OCH2CH2OCH3, и OCH2CH2NHCH3; 
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q е 1 или 2; 

s е 0 или 1; 

r е 0 или 1; 

каде сумата на s и r e 0 или 1; 

м е 0: 

n e 0, 1, или 2; и 

p е 0.има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 41/00, A 61P 35/00, B 82Y 5/00  

(11)  7257   (13) Т1 

(21)  2016/769   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  04/06/2009 EP09757595.5 

(97)  07/09/2016 EP2300054 

(73)  Nanobiotix 

60 rue de Wattignies 

750012 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès; ROUET, 

Annabelle; MARILL, Julie; DEVAUX, Corinne 

and GERMAIN, Matthieu 

(54)  НЕОРГАНСКИ НАНОЧЕСТИЧКИ СО 

ВИСОКА ГУСТИНА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА 

КЛЕТКИ IN-VIVO 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/16, A 61P 35/00  

(11)  7258   (13) Т1 

(21)  2016/770   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  15/08/2008 EP08795357.6 

(97)  05/10/2016 EP2175875 

(73)  BioMarin Pharmaceutical Inc. 

105 Digital Drive 

Novato, CA 94949, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  VELLARD, Michel, C.; FITZPATRICK, 

Paul, A.; WENDT, Daniel, J.; KAKKIS, Emil D.; 

MUTHALIF, Mubarack; BELL, Sean, M. and 

OKHAMAFE, Augustus, O. 

(54)  СОСТАВИ ОД ПРОКАРИОТСКА 

ФЕНИЛАЛАНИН АМОНИУМ-ЛИАЗА И 

МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР СО 

УПОТРЕБА НА СОСТАВИ ОД ИСТИТЕ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 9/12, A 61K 38/45, A 61P 35/00  

(11)  7260   (13) Т1 

(21)  2016/771   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  16/06/2009 EP09776746.1 

(97)  24/08/2016 EP2310044 

(73)  Mediolanum Farmaceutici S.p.A. 

Via S.G. Cottolengo 15 

20143 Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  FILACI, Gilberto; INDIVERI, Francesco 

and TRAVERSO, Paolo 

(54)  АНТИ-ТУМОР ИМУНОТЕРАПИЈА 

(57)   

има уште  патентни барања.
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(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 11/06  

(11)  7261   (13) Т1 

(21)  2016/772   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  17/04/2008 EP08737025.0 

(97)  24/08/2016 EP2144934 

(73)  Medical Research Council 

2nd Floor, David Phillips Building 

Polaris House, North Star Avenue 

Swindon, SN2 1FL, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MCKENZIE, Andrew, Neil, James and 

BALLANTYNE, Sarah 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ IL-25 

(57)  1  Антитело кое врзува IL-25 и кое 

содржи антитело со VH домен или негов 

суштински дел кој содржи VH CDR1 имајќи 

амино киселинска секвенца како што е 

наведено во SEQ ID NO:5; VH CDR2 имајќи 

амино киселинска секвенца како што е 

наведено во SEQ ID NO:6; и VH CDR3 имајќи 

амино киселинска секвенца како што е 

наведено SEQ ID NO:7, и кое понатаму 

содржи VL домен или суштински дел од 

истото кое содржи CDR1 имајќи амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO:8,  CDR2 имајќи амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO:9; и CDR3 имајќи амино 

киселинска секвенца како што е наведено во 

SEQ ID NO:10. има уште 11 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 498/04, A 61K 

31/55, A 61P 43/00, A 61P 3/04, A 61P 13/02, 

A 61P 13/00, A 61P 15/10  

(11)  7262   (13) Т1 

(21)  2016/773   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  11/03/2011 EP11753475.0 

(97)  31/08/2016 EP2546255 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KOSHIO, Hiroyuki; ASAI, Norio; 

TAKAHASHI, Taisuke; SHIMIZU, Takafumi; 

NAGAI, Yasuhito; KAWABATA, Keiko and 

THOR, Karl Bruce 

(54)  БЕНЗАЗЕПИН СОЕДИНЕНИЕ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 

31/506, A 61P 25/28  

(11)  7263   (13) Т1 

(21)  2016/774   (22) 03/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  23/01/2014 EP14703553.9 

(97)  31/08/2016 EP2948443 

(73)  PALOBIOFARMA S.L. 

Tecnocampus Mataró, 2 

Avenida Ernest Lluch, 32 Planta 2 

Oficina 7 

08302 Mataró, Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CAMACHO GÓMEZ, Juan and CASTRO 

PALOMINO LARIA, Julio 
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(54)  НОВИ ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА 10 

(PDE-10) 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

во коешто: 

- R1 е избран од групата составена од 

водород, халоген, циклоалкил и алкил со три 

или четири јаглеродни атоми, линеарни или 

разгранети; 

- Y е избран од групата составена од C-R2 и 

азотен атом; 

- R2 е избран од групата составена од: 

 

(a) арил или хетероарил група опционално 

супституирани со еден или повеќе халогени 

атоми или со еден или повеќе, циклоалкил, 

хидрокси,(C1-C8) алкокси, (C1-C8) алкилтио, 

амино, моно- или диалкиламино, 

алкоксиалкил, хидроксикарбонил и 

алкоксикарбонил групи. 

(b) алкоксикарбонил група со формула (-

CO(R7), кадешто R7 претставува хидроксил 

група или [-N(R8)(R9)]група; 

 

R8 и R9 се независно избрани од групата 

составена од водороден атом, циклоалкил и 

алкил од три или четири јаглеродни атоми, 

линеарни или разгранети и опционално 

супституирани со халоген или  арил или 

хетероциклична група; 

или R8 и R9 формираат, заедно со азотниот 

атом кон којшто тие се сврзани заситен пет – 

или шест – член прстен којшто опционално 

содржи понатаму хетероатом избран од 

групата составена од кислород и азот 

опционално супституирани со (C1-C8) алкил 

група; 

- R3 е избран од групата составена од 

водород, халоген, циклоалкил група и (C1-

C8) алкил група, линеарна или разгранета 

опционално супституирана со халогени 

атоми; 

или R2 и R3 формираат, заедно со 

јаглеродните атоми кон којшто тие се 

сврзани, шест - член арилен или 

хетероарилен прстен опционално 

супституирани со еден или повеќе халогени 

атоми, или со една или повеќе групи избрани 

од циклоалкил, хидрокси, (C1-C8) алкокси, 

(C1-C8) алкилтио, амино, моно- или 

диалкиламино, алкоксиалкил, 

хидроксикарбонил и алкоксикарбонил; 

- X е избран од групата составена од халоген 

атом  и цијано група; 

- R4, R5 и R6 се независно избрани од 

групата составена од: 

 

(a) водород атом; 

(b) алкил, циклоалкил или циклоалкилалкил 

група којашто има максимум пет јаглеродни 

атоми, линеарни или разгранети, опционално 

супституирани со еден или повеќе халогени 

атоми, метокси групи, или хетероарил група, 

споменатата хетероарил група е опционално 

супституирана со халогени атоми или (C1-

C8) алкил групи; 

(c) алил или пропаргил група опционално 

супституирани со еден или повеќе халогени 

атоми или со една или повеќе групи избрани 

од групата составена од циклоалкил, 

хидрокси, (C1-C8) алкокси, (C1-C8) алкилтио, 

амино, моно или диалкиламино, 

алкоксиалкил, хидроксикарбонил и 

алкоксикарбонил; и 

(d)  тетрахидропиранил група; 
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или R5 и R6 може да формираат, заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

пиразолен или триазолен прстен опционално 

супституиран со халогени атоми и негови 

фармацевтски прифатливи соли.има уште 21 

патентни барања. 

 

 

 

(51)  F 03D 7/02  

(11)  7264   (13) Т1 

(21)  2016/775   (22) 04/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  23/03/2012 EP12711622.6 

(97)  28/09/2016 EP2694808 

(73)  Wobben Properties GmbH 

Borsigstrasse 26 

26607 Aurich, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BEEKMANN, Alfred and de Boer, 

Wolfgang 

(54)  ГЕНЕРАТОРСКИ СИСТЕМ НА 

ВЕТЕРНА ТУРБИНА И ПОСТАПКА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ НА ГЕНЕРАТОРСКИ 

СИСТЕМ НА ВЕТЕРНА ТУРБИНА 

(57)  1  Постапка за контрола на електрична 

инсталација кај ветерница поврзана со 

електрична мрежа којашто има генератор со 

аеродинамичен ротор со брзина на ротација 

која може да се подеси, кадешто 

електричната инсталација може да биде 

оперативна во оперативна точка којашто е 

оптимална во однос на условите на ветар 

којшто преовладуваат на оптимална брзина 

на ротација, кадешто електричната 

инсталација на ветерница е оперативна во 

преоден временски период или долготрајно 

во не-оптимална оперативна точка на не-

оптимална брзина на ротација и не-

оптималната брзина на ротација е поголема 

од оптималната брзина на ротација и при 

начин на делумно оперативно оптоварување 

првата оперативна карактеристика е 

зачувана за поставување на соодветна 
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оптимална оперативна брзина и втората 

оперативна карактеристика се употребува за 

контрола на електричната инсталација на 

ветерница на не-оптимална брзина на 

ротација и не-оптималната брзина на 

ротација е поставена на основа на втората 

оперативна карактеристика, кадешто врз 

основа на не-оптималната оперативна 

карактеристика висока брзина на ротација 

може да се прилагоди со истата моќност како 

во случај со соодветната оптимална 

оперативна точка.  има уште 10 патентни 

барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 

31/437, A 61K 31/5025, A 61P 35/00  

(11)  7265   (13) Т1 

(21)  2016/776   (22) 07/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  29/05/2012 EP12801171.5 

(97)  17/08/2016 EP2743266 

(73)  Obshchestvo S Ogranichennoy 

Otvetstvennostyou "Fusion Pharma" 

territory of the Skolkovo innovation center 

Nobelya st. 7 

Moscow 143026, RU 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHILOV, Germes Grigorievich and TITOV, 

Ilya Yurievich 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА 

(ВАРИЈАНТИ), УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ ВО 

ТРЕТИРАЊЕ ОНКОЛОШКИ 

ЗАБОЛУВАЊЕА И ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВ БАЗИРАН НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Инхибитор на протеин киназа со 

формулата I  

 

 

или таутомер, стереоизомер или мешавина 

од стереоизомери, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, солват или хидрат, 

назначен со тоа, што: 

X1 е N или CRt1; 

X2 е N или CRt2; 

X3 е N или CRt3; 

X4 е N или CH; 

каде што X1, X2, X3, и X4 се независно 

одбрани; 

Rt1 е одбрано од -H, хало, -COOH, -CN, -

CH2OH, C1-C4-алкил, -O(C1-C3-алкил); 

Rt2 е одбрано од -H, хало, -CH3, -CH2CH3, -

OH, -OCH3, и -NH2; 

Rt3 е одбрано од -H, хало, -S(O)rR4, -CN, и 

C(O)YR4; 

прстен А е арил или 5- или 6-член 

хетероарил прстен, каде што хетероарил 

формирачкиот прстен содржи 1-2 

хетероатоми одбрани од N, S, и O, и каде 

што прстен е опционално супституиран од 1-

4 Ra групи; 

прстен B е фенил или 5- или 6-член 

хетероарил прстен, каде што хетероарил 

формирачкиот прстен B содржи 1-2 прстен 

хетероатоми одбрани од N или S и каде што 

прстен B е опционално супституиран од 1-5 

Rb групи; 

Ra и Rb се секое независно одбрани од -H, 

хало, -CN, -R6, -OR4, -NR4R5, -C(O)YR4,   -

S(O)rR4, -SO2NR4R5, -NR4SO2NR4R5; 

алтернативно, еден Rb супституент од 

прстен B може да е прстен C, каде што 

прстен C е 5- или 6-член хетероарил или 

хетероциклил прстен што содржи јаглеродни 

атоми и 1-3 хетероатоми независно одбрани 

од O, N и S(O)r, и каде што прстен C е 

опционално супституиран од 1 до 5 

супституенти Rc; 

секое Rc е независно одбрано од -H, хало, и -

R6; 

алтернативно еден од Rb супституентите 

може да има структура -L2-D, каде што D е 

прстен, 

L2 е (CH2)z, и z е 1, 2, 3 или 4; или L2 е 

(OCH2)x, каде што x е 0, 1, 2 или 3, и каде 

што прстен D е 5- или 6-член хетероарил или 

хетероциклил прстен што содржи јаглеродни 

атоми и 1-3 хетероатоми независно одбрани 

од O, N и S(O)r, и каде што прстен D е 

опционално супституиран од 1 до 5 

супституенти Rd; 

секое Rd е независно одбрано од -H, хало, 

R6, -OR4 или -NR4R5; 

L1 претставува NR3C(O) или C(O)NR3; 

секое Y е независно одбрано од хемиска 

врска, -O-, -S-, и -NR5; 

секое R3, секое R4 и секое R5 е независно 

одбрано од H и C1-C6-алкил, каде што 

алтернативно NR4R5 група може да 

претставува 5- или 6-член заситен, или 

незаситен прстен; 

секое R6 е независно одбрано од C1-C6-

алкил или C2-C6-алкенил; и 

r е 0, 1, или 2.има уште 16 патентни барања.
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(54)  ХЕТЕРОАРИЛ ДЕРИВАТИ КАКО 

АЛФА7 NACHR МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I, негови 

тавтомерни форми, негови стереоизомери, и 

негови фар¬мацевтски прифатливи соли, 

 

при што, во соединението со формула I, 

 

Z е селектиран од групата која што се состои 

од -S-, -O- и -N(Ra)-; 

Ra е селектиран од групата која што се 

состои од водород, незадолжително заменет 

ал-кил, незадолжително заменет алкенил, 

незадолжително заменет алкинил, 

незадолжи-тел¬но заменет циклоалкил, 

незадолжително заменет арил, 

незадолжително заменет хетеро¬арил, 

незадолжително заменет хетероциклил; 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од незадолжително заменет арил, 

неза-дол¬жително заменет хетероарил, 

незадолжително заменет циклоалкил, 

незадолжител¬но за¬менет хетероциклил; 

R2 е селектиран од групата која што се 

состои од водород, незадолжително заменет 

ал-кил, незадолжително заменет алкенил, 

незадолжително заменет алкинил, халоген, 

пер¬ха¬лоалкил, незадолжително заменет 

циклоалкил, цијано, нитро, (R7)(R8)N-, 

R7aC(=O)N(R7)-, (R7)(R8)NC(=A1)N(R9)-, 

R7aOC(=O)NR9-, R7aSO2N(R8)-, R7A1-, и 

R7aC(=O)-; 

R3 е селектиран од групата која што се 

состои од незадолжително заменет алкил, 

незадол¬жително заменет алкенил, 

незадолжително заменет алкинил, 

незадолжително заменет цик¬лоалкил, 

незадолжително заменет хетероциклил, при 

што секој од споменатите неза¬должително 

заменет циклоалкил и незадолжително 

заменет хетероциклил е незадолжи¬тел¬но 

прстенест или незадолжително премостен, 

(R7)(R8)N-, (R7)N(OR8)-, и R7A1-; 

[R4]m е ’m’ пати повторување на ’R4’ групи, 

секој R4 е независно селектиран од групата 

која што се состои од халоген, цијано, 

незадолжително заменет алкил, 

незадолжително заме¬нет алкенил, 

незадолжително заменет алкинил, 

незадолжително заменет хетероалкил, 
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не¬задолжително заменет циклоалкил, 

незадолжително заменет хетероциклил, 

R7aC(=O)-, R7aSO2-, R7A1, (R7a)C(=O)N(R9)-

, (R7)(R8)N-, (R7)(R8)NC(=A1)N(R9)-; при што 

m = 0 до 3; или две R4 групи и јаглеродните 

атоми за кои што се тие закачени заедно 

формираат незадолжител¬но заменет 5- до 

6- член цикличен систем кој што 

незадолжително содржи 1 до 4 хетеро атоми 

/ групи селектирани од групата која што се 

состои од -N-, -S-, -O-, - C(=O)-, и -C(=S)-; 

R5 и R6 се независно селектирани од групата 

која што се состои од водород, R7aC(=O)-, 

не-за¬должително заменет алкил, 

незадолжително заменет алкенил, 

незадолжително заме¬нет алкинил, 

незадолжително заменет циклоалкил, 

незадолжително заменет хетероцик¬лил, 

незадолжително заменет арил, и 

незадолжително заменет хетероарил; или R5 

и R6 заедно со азотниот атом за кои што се 

тие закачени формираат 3- до 10- член 

незадол¬жи¬телно заменет заситен / 

незаситен хетероцикличен прстенест систем 

кој што содржи еден до три хетеро атоми / 

групи селектирани од групата која што се 

состои од -S-, -N-, -O-, - C(=O)-, и -C(=S)-; 

 

при што R7, R8, и R9 се независно 

селектирани од групата која што се состои од 

водород, незадолжително заменет алкил, 

незадолжително заменет алкенил, 

незадолжително за¬ме¬нет алкинил, 

незадолжително заменет хетероалкил, 

незадолжително заменет арил, 

не¬задолжително заменет хетероарил, 

незадолжително заменет циклоалкил, и 

незадолжи¬тел¬но заменет хетероциклил; 

A1 е селектиран од групата која што се 

состои од O и S; 

R7a е селектиран од групата која што се 

состои од незадолжително заменет алкил, 

неза-дол¬жително заменет алкенил, 

незадолжително заменет алкинил, 

незадолжително заме¬нет хетероалкил, 

незадолжително заменет арил, 

незадолжително заменет хетероарил, 

незадолжително заменет циклоалкил, и 

незадолжително заменет хетероциклил; 

 

при што, 

терминот "незадолжително заменет алкил", 

означува алкил група незаменета или 

заменета со 1 до 6 супституенти селектирани 

независно од групата која што се состои од 

оксо, халоген, нит¬ро, цијано, арил, 

херероарил, циклоалкил, R10aSO2-, R10A1-, 

R10aOC(=O)-, R1aC(=O)O-, (R10)(H)NC (=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, R10aC(=O)N(H)-, 

(R10)(H)N-, (R10)(алкил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и (R10) 

(алкил)NC(=A1)N(H)-; 

терминот "незадолжително заменет 

алкенил", означува алкенил група 

незаменета или заме¬не¬та со 1 до 6 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од оксо, хало¬ген, 

нитро, цијано, арил, херероарил, циклоалкил, 

R10aSO2-, R10A1-, R10aOC(=O)-, 

R10aC(=O)O-, (R10) (H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, R10aC(=O)N(H)-, 

(R10)(H)N-, (R10)(алкил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и 

(R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; 

терминот "незадолжително заменет 

алкинил", означува алкинил група 

незаменета или заме¬не¬та со 1 до 6 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од оксо, хало¬ген, 

нитро, цијано, арил, херероарил, циклоалкил, 

R10aSO2-, R10A1-, R10aOC(=O)-, 

R10aC(=O)O-, (R10) (H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, R10aC(=O)N(H)-, 

(R10)(H)N-, (R10)(алкил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и 

(R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; 
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терминот "незадолжително заменет 

хетероалкил" означува хетероалкил група 

незаменета или заменета со 1 до 6 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од оксо, халоген, 

нитро, цијано, арил, херероарил, и 

циклоалкил; 

терминот "незадолжително заменет 

циклоалкил" означува циклоалкил група 

незаменета или заменета со 1 до 6 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од оксо, халоген, 

нитро, цијано, арил, херероарил, алкил, 

алкенил, алкинил, R10aC(=O)-, R10aSO2-, 

R10A1-, R10aOC(=O)-, R10aC(=O)O-, 

(R10)(H)NC(=O)-, (R10)(алкил)NC(=O)-, 

R10aC(=O) N(H)-, (R10)(H)N-, (R10)(алкил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и 

(R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; 

терминот "незадолжително заменет арил" 

означува (i) арил група незаменета или 

заменета со 1 до 3 супституенти селектирани 

независно од групата која што се состои од 

халоген, нитро, ци¬јано, хидрокси, C1 до C6 

алкил, C2 до C6 алкенил, C2 до C6 алкинил, 

C3 до C6 циклоалкил, C1 до C6 

перхалоалкил, алкил-O-, алкенил-O-, 

алкинил-O-, перхалоалкил-O-, алкил- 

N(алкил)-, алкил-N(H)-, H2N-, алкил-SO2- 

перхалоалкил-SO2- алкил-C(=O)N(алкил)-, 

алкил-C(=O)N(H)-, алкил-N(алкил)C(=O)-, 

алкил-N(H)C(=O)-, H2NC(=O)-, алкил-

N(алкил)SO2-, алкил-N(H)SO2-, H2NSO2- 3- 

до 6- член хетероцикл кој што содржи 1 до 2 

хетероатоми селектирани од групата која 

што се сос¬тои од N, O и S, при што 

споменатиот 3- до 6- член хетероцикл е 

незадолжително заменет со алкил, алкенил, 

алкинил, или алкил-C(=O)- или (ii) 

споменатите заменет или незаменет арил 

прстен незадолжително фузиониран со 

циклоалкан прстен или хетероцикл прстен кој 

што со¬држи 1 до 3 хетероатоми 

селектирани од S, O, N, преку врска, при што 

споменатиот циклоал¬кан прстен или 

хетероцикл прстен е незадолжително 

заменет со оксо, алкил, алкенил, алки¬нил 

или алкил-C(=O)-; 

терминот "незадолжително заменет 

хетероциклил" означува (i) хетероциклил 

група незаме¬не¬та или заменета на 

прстенестите јаглероди со 1 до 6 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од оксо, халоген, 

нитро, цијано, арил, херероарил, алкил, 

алкенил, алкинил, R10A1-, R10aOC(=O)-, 

R10aC(=O)O-, (R10)(H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(O)-, R10aC(=O)N(H)-, (R10) 

(H)N-, (R10)(алкил)N-, (R10)(H)NC(=A1)N(H)-, 

и (R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; (ii) хетероциклил 

група не¬задолжително заменета на 

прстенестиот азот(и) со еден или повеќе 

супституенти селектирани од групата која 

што се состои од херероарил, алкил, 

алкенил, алкинил, R10aC(=O)-, R10aSO2-, 

R10aOC(=O)-, (R10)(H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, и арил незаменет или 

заменет со 1 до 3 суп¬сти¬туенти 

селектирани независно од халоген, алкил, 

алкенил, алкинил, цијано или нитро; 

терминот "незадолжително заменет 

хетероарил" означува хетероарил група 

незаменета или заменета со 1 до 3 

супституенти селектирани независно од 

групата која што се состои од хало¬ген, 

нитро, цијано, хидрокси, C1 до C6 алкил, C2 

до C6 алкенил, C2 до C6 алкинил, C3 до C6 

цикло¬ал¬кил, C1 до C6 перхалоалкил, 

алкил-O-, алкенил-O-, алкинил-O-, 

перхалоалкил-O-, алкил-N(ал¬кил)-, алкил-

N(H)-, H2N-, алкил-SO2- перхалоалкил-SO2- 

алкил-C(=O)N(алкил)-, алкил-C(=O)N(H)-, 

алкил-N(алкил)C(=O)-, алкил-N(H)C(=O)-, 

H2NC(=O)-, алкил-N(алкил)SO2-, алкил-

N(H)SO2-, H2NSO2- и 3- до 6-член 

хетероцикл кој што содржи 1 до 2 
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хетероатоми селектирани од групата која 

што се состои од N, O и S, при што 

хетероциклот е незадолжително заменет со 

еден до че¬тири супституенти селектирани 

од групата која што се состои од алкил 

алкенил, алкинил, или алкил-C(=O)-; 

терминот "незадолжително заменет 5- до 6- 

член цикличен систем" го означува 5- до 6- 

чле-ниот цикличен систем незаменет или 

заменет со 1 до 3 супституенти селектирани 

од групата ко¬ја што се состои од оксо, 

халоген, нитро, цијано, арил, херероарил, 

алкил, алкенил, алкинил, R10aC(=O)-, 

R10aSO2-, R10A1-, R10aOC(=O)-, 

R10a(=O)O-, (R10)(H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, R10aC(=O) N(H)-, 

(R10)(H)N-, (R10)(алкил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и 

(R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; 

терминот "3- до 10- член незадолжително 

заменет заситен / незаситен хетероцикличен 

прсте¬нест систем" 3- до 10-члениот заситен 

/ незаситен хетероцикличен прстенест 

систем незаме¬нет или заменет со 1 до 3 

супституенти селектирани од групата која 

што се состои од оксо, ха¬ло¬ген, нитро, 

цијано, арил, херероарил, алкил, алкенил, 

алкинил, R10aC(=O)-, R10aSO2-, R10A1-, 

R10aOC(=O)-, R10a(=O)O-, (R10)(H)NC(=O)-, 

(R10)(алкил)NC(=O)-, R10aC(=O)N(H)-, 

(R10)(H)N-, (R10)(ал¬кил)N-, 

(R10)(H)NC(=A1)N(H)-, и 

(R10)(алкил)NC(=A1)N(H)-; 

при што R10 е селектиран од водород, алкил, 

алкенил, алкинил, арил, хетероарил, 

циклоалкил или хетероциклил; 

и R10a е селектиран од групата која што се 

состои од алкил, алкенил, алкинил, 

перхалоалкил, арил, хетероарил, циклоалкил 

или хетероциклил.има уште 14 патентни 

барања. 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Weidinger, Jürgen; Quante, Heribert and 

Vielmeyer, Friedhelm 

(54)  ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ ЗА 

ЕКСПАНДИРАНИ ПОЛИМЕРИ 

(57)  1  Материјал составен од експандиран 

полимер како јадро што е покриено со барем 

еден внатрешен заштитен слој составен од 

метална фолија и со барем еден надворешен 

заштитен слој составен од стаклени влакна 

назначен со тоа, што надворешниот 

заштитен слој е крајниот слој. има уште 16 

патентни барања
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(51)  C 07C 217/74, C 07C 59/64, A 61K 31/19, 

A 61K 31/135, A 61P 29/00, A 61P 25/04  

(11)  7131   (13) Т1 

(21)  2016/786   (22) 08/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  16/10/2009 EP09736862.5 

(97)  24/08/2016 EP2349238 

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

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 

08041 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TESSON, Nicolas; BUSCHMANN, Helmut, 

Heinrich; BENET BUCHHOLZ, Jordi; SOLÀ 

CARANDELL, Lluis; CERÓN BERTRAN, Jordi 

Carles and PLATA SALAMAN, Carlos Ramon 

(54)  КО-КРИСТАЛИ НА ТРАМАДОЛ И 

NSAIDS 

(57)  1  Ко-кристал којшто содржи трамадол 

или како слободна база или како 

физиолошки прифатлива сол и напроксен, 

неговите енантиомери или соли, кадешто 

молекуларниот однос помеѓу трамадолот и 

напроксен е 1:2. има уште 9 патентни 

барања. 
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(51)  C 07K 16/00, C 07K 16/32, C 07K 16/28, 

C 12P 21/08, A 61K 39/00, A 61K 38/00  

(11)  7129   (13) Т1 

(21)  2016/787   (22) 09/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  29/11/2010 EP10834008.4 

(97)  19/10/2016 EP2506871 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 

800/850 Ridgeview Drive 

Horsham, PA 19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STROHL, William and VAFA, Omid 

(54)  МУТАНТИ НА АНТИТЕЛА Fc СО 

ОТСТРАНЕТИ ЕФЕКТОРНИ ФУНКЦИИ 

(57)  1  Молекула којашто содржи Fc којашто 

има намален афинитет за барем еден Fcγ 

рецептор како во споредба со дивтип Fc, 

којашто содржи антитело Fc домен со 

мутиран IgG2 константен регион, кадешто 

аминокиселинските остатоци 233, 234, 235, 

237, и 238 се дефинирани со EU системот за 

нумерирање, содржи секвенца избрана од 

PAAAS (SEQ ID NO:5), и SAAAS (SEQ ID 

NO:6). има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 47/44  

(11)  7132   (13) Т1 

(21)  2016/788   (22) 10/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  31/03/2011 EP11714956.7 

(97)  19/10/2016 EP2552487 

(73)  Pharmanest AB 

Karolinska Institutet Science Park 

Fogdevreten 2A 

171 65 Solna, SE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  SUNDBERG, Mark; BRODIN, Arne and 

KALLBERG, Nils 

(54)  Термо-желатинирани анестетски 

состави 

(57)  1  Термо гелен, стабилен, 

фармацевтски состав од една или повеќе 

локални анестетици кои се сочинети од: 

 

(а) 1 до 10% тежина од основната форма од 

еден или повеќе локални анестетици 

одбрани од лидокаин, прилокаин, 

мепивакаин, ропивакаин, бупивакаин 

илевобупивакаин, растворено во 

полиетиленско кастор масло во маса помеѓу 
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10 до 30% од тежината. 

 

(в) еден или повеќе не – јонски блок 

полимери од поли (окситилен) и поли 

(оксипропилен), вид, во размер 15 до 30% по 

тежина, и 

 

(с) вода 

 

Кога рН вредноста на составот е најмалку со 

вредност од рК3 од локалниот анестетик.има 

уште 14 патентни барања

. 

 

 

 

(51)  C 07D 213/72, C 07D 401/12, A 61K 

31/444  

(11)  7133   (13) Т1 

(21)  2016/789   (22) 10/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  12/11/2013 EP13792885.9 

(97)  02/11/2016 EP2928878 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 

13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER, 

Gerhard; BOHLMANN, Rolf; LIENAU, Philip; 

LÜCKING, Ulrich; SCHOLZ, Arne; BÖMER, Ulf; 

BÖHNKE, Niels and ZORN, Ludwig 

(54)  5-ФЛУОРО-N-(ПИРИДИН-2-

ИЛ)ПИРИДИН-2-АМИН ДЕРИВАТИ ШТО 

СОДРЖАТ СУЛФОКСИМИН ГРУПА 
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(57)  1  Соединение со општата формула (I)  

  

назначено со тоа, што  

R1 претставува група одбрана од C1-C6-

алкил-, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил, хетероарил, фенил-C1-C3-алкил- или 

хетероарил-C1-C3-алкил-, каде што 

наведената група е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата од хидрокси, циано, 

халоген, хало-C1-C3-алкил-, C1-C6-алкокси-, 

C1-C3-флуороалкокси-, -NH2, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, -OP(O)(OH)2, 

-C(O)OH, -C(O)NH2; 

R2 претставува група одбрана од 

  

  

R3, R4 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водороден атом, 

флуоро атом, хлоро атом, бромо атом, 

циано, C1-C3-алкил-, C1-C3-алкокси-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

R5 претставува група одбрана од водороден 

атом, циано, -C(O)R9, -C(O)OR9, -S(O)2R9, -

C(O)NR10R11, -P(O)(OR12)2, -

CH2OP(OR12)2, C1-C6-алкил-, C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, 

хетероарил, каде што наведената C1-C6-

алкил, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил или хетероарил група е опционално 

супституирана со еден, два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, хидрокси, циано, C1-C3-

алкил-, C1-C3-алкокси-, -NH2, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, хало-C1-C3-

алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

R6, R7 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водороден атом, 

флуоро атом, хлоро атом, C1-C3-алкил-, C1-

C3-алкокси-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-; 

R8 претставува група одбрана од  

a) C1-C6-алкил група, која е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, хидрокси, -NH2, 

алкиламино-, диалкиламино-, ацетиламино-, 

N-метил-N-ацетиламино-, циклични амини, 

циано, C1-C3-алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C1-

C3-флуороалкокси-, C1-C3-алкокси-, C2-C3-

алкенил-, C2-C3-алкинил-, C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, 

хетероарил, каде што наведената C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил или 

хетероарил група е опционално 

супституирана со еден, два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, хидрокси, C1-C3-алкил-, 

C1-C3-алкокси-, -NH2, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, хало-C1-C3-

алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

б) C3-C7-циклоалкил- група, која е 

опционално супституирана со еден или два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од групата од халоген, 

хидрокси, -NH2, алкиламино-, диалкиламино-

, ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 

циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-, C2-C3-алкенил-, C2-C3-алкинил-; 

ц) хетероциклил- група, која е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата од халоген, хидрокси, -

NH2, алкиламино-, диалкиламино-, 

ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 
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циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-, C2-C3-алкенил-, C2-C3-алкинил-; 

д) фенил група, која е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата од халоген, хидрокси, -

NH2, алкиламино-, диалкиламино-, 

ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 

циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-; 

e) хетероарил група, која е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата од халоген, хидрокси, -

NH2, алкиламино-, диалкиламино-, 

ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 

циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-; 

ф) фенил-C1-C3-алкил- група, од која фенил 

групата е опционално супституирана со еден 

или два или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од групата од халоген, 

хидрокси, -NH2, алкиламино-, диалкиламино-

, ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 

циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-; 

г) хетероарил-C1-C3-алкил- група, од која 

хетероарил групата е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од групата од халоген, хидрокси, -

NH2, алкиламино-, диалкиламино-, 

ацетиламино-, N-метил-N-ацетиламино-, 

циклични амини, циано, C1-C3-алкил-, хало-

C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, C1-C3-

алкокси-; 

х) C3-C6-циклоалкил-C1-C3-алкил- група, од 

која C3-C6-циклоалкил групата е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, C1-C3-алкил-, C1-C3-

алкокси-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-; 

и) хетероциклил-C1-C3-алкил- група, од која 

хетероциклил групата е опционално 

супституирана со еден или два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, C1-C3-алкил-, C1-C3-

алкокси-, хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-

флуороалкокси-; 

R9 претставува група одбрана од C1-C6-

алкил-, хало-C1-C3-алкил-, C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, бензил 

или хетероарил, каде што наведената група 

е опционално супституирана со еден, два 

или три супституенти, идентични или 

различни, одбрани од халоген, хидрокси, C1-

C3-алкил-, C1-C3-алкокси-, -NH2, 

алкиламино-, диалкиламино-, ацетиламино-, 

N-метил-N-ацетиламино-, циклични амини, 

хало-C1-C3-алкил-, C1-C3-флуороалкокси-; 

R10, R11 претставуваат, независно едно од 

друго, група одбрана од водород, C1-C6-

алкил-, C3-C7-циклоалкил-, хетероциклил-, 

фенил, бензил или хетероарил, каде што 

наведената C1-C6-алкил-, C3-C7-

циклоалкил-, хетероциклил-, фенил, бензил 

или хетероарил група е опционално 

супституирана со еден, два или три 

супституенти, идентични или различни, 

одбрани од халоген, хидрокси, C1-C3-алкил-, 

C1-C3-алкокси-, -NH2, алкиламино-, 

диалкиламино-, ацетиламино-, N-метил-N-

ацетиламино-, циклични амини, хало-C1-C3-

алкил-, C1-C3-флуороалкокси-, или 

R10 и R11, заедно со азотниот атом на кој 

тие се прикачени, формираат цикличен амин; 

R12 претставува група одбрана од водород, 

C1-C4-алкил или бензил, 

и неговите енантиомери, диастереоизомери, 

соли, солвати или соли на солватиима уште 

19 патентни барања. 



 

 

 

П а т е н т и    97 | С т р а н а  

 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

 

 

(51)  G 01N 1/20, G 01N 1/10  

(11)  7134   (13) Т1 

(21)  2016/790   (22) 10/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  16/09/2013 EP13774219.3 

(97)  14/09/2016 EP2895838 

(73)  Outotec (Finland) Oy 

Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KORPELA, Tapio and VON ALFTHAN, 

Christian 

(54)  Метод и уред за земање на кашест 

примерок од континуиран процес на 

излевање под дејство на гравитација, и 

користење на уредот 

(57)  1  Метод со кој се зема кашест примерок 

од континуиран процес на излевање (ПИ)  

при гравитација низ отворен канал без 

притисок, каде што земањето примерок се 

извршува во две фази, и наведениот процес 

на излевање (ПИ) има прва ширина (I1), во 

кој што метод 

- првиот примерок (ПП) имајќи втора 

ширина (l2) која е значително потесна од 

првата ширина, е издвоен од процесот на 

излевање (ПИ) со помош на првата единица 

за земање примерок (1),  

- издвоениот прв примерок се шири од 

крај до крај до третата ширина (I3), 

- вториот примерок (ВП) имајќи четврта 

ширина (I4), која е значително потесна од 

третата ширина (I3), е издвоен од првиот 

примерок (ПП) на местото на третата 

ширина(I3) со помош на втората единица за 

земање на примерок (2), и 

- вториот примерок (ВП) се носи на 

анализа, кадешто првиот примерк (ПП) и 

вториот примерок (ВП) претставуваат 

примероци земени од излевањето низ 

отворен канал без притисок, така што 

стапката на излевање на вториот примерок 

(ВП) кој се носи на анализа е приближно 

пропорционален на моменталната стапка на 

излевање на процесот на излевање (ПИ); 

карактеристично е дека процесот на 

излевање (ПИ) е прилагоден на стапката на 

излевање која е доволно висока за да 

создаде самоизливен бунар (Б) позади и 

близу до задниот крај (3) на првата единица 

за земање примерок (1) со што се спречува 

повратно течење на процесот на излевање 

(ПИ) назад во првата и втората единица за 

земање на примерок (1, 2). има уште 14 

патентни барања.
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(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 

19/122, H 04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 

19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/33, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 

19/503, H 04N 19/51, H 04N 19/537, H 04N 

19/543, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 

19/119  

(11)  7135   (13) Т1 

(21)  2016/791   (22) 10/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  08/12/2010 EP10836203.9 

(97)  09/11/2016 EP2510698 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAN, Woo-Jin; CHEON, Min-Su and LEE, 

Sun-Il 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО СО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА 

ДВИЖЕЊЕТО ПОТРЕБУВАЈЌИ 

АРБИТРАРНА ПАРТИЦИЈА 

(57)  1  Постапка за декодирање на видео, 

постапката содржи: 

прием на битова секвенца на кодирана 

слика;  

синтактичка анализа на поделена 

информација која што покажува дали 

кодираната единица е поделена во помали 

кодирани единици и информација којашто 

покажува дали асиметричните партиции се 

употребени за меѓу предвидување, од 

битовата секвенца; 

одредување на една или повеќе кодирани 

единици вклучени во максималната кодирана 

единица со употреба на поделената 

информацијакоја покажува дали кодираната 

единица е поделена во помали кодирани 

единици; 

кога информацијата покажува дека 

асиметричните партиции не се употребени за 

меѓу предвидување, одредување на 

симетрични партиции коишто покажуваат 

една од партициите добиена со не-делење 
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на кодираната единица помеѓу едната или 

повеќе кодирани единици и партиции 

добиени со делење на барем една од 

висината и ширината на кодираната единица 

во согласност со симетричен однос; 

кога информацијата покажува дека 

асиметричните партиции се употребени за 

меѓу предвидување, одредување на 

асиметрични партиции добиени со делење 

на една висина и ширина на кодираната 

единица во согласност со асиметричен однос 

или симетричните партиции; и 

изведба на компeнзација на движење 

употребувајќи ги симетричните партиции или 

асиметричните партициите за кодираната 

единица, 

кадешто: 

максималната кодирана единица е 

хиерархиски поделена во едната или 

повеќетона длабочина согласно поделената 

информација којашто е синтактички 

анализирана од примената битова секвенца, 

 кодирана единица на постојна длабочина е 

една од повеќеаголните податочни единици 

поделени од кодираната единица на погорна 

длабочина помеѓу барем една кодирана 

единица со длабочина, и  

кога поделената информација покажува 

делење на кодирана единица со постојна 

длабочина кодираната единица со постојна 

длабочина е поделена во кодирани единици 

со помала длабочина, независно од 

соседните кодирани единици, и  

кога поделената информација покажува не-

делење на кодираната единица со постојна 

длабочина, добиена е барем една единица 

за предвидување од кодираните единица со 

постојна длабочина, и барем една 

трансформациска единица за изведба на 

трансформација е добиена од кодираната 

единица со постојна длабочина, 

кадешто барем една единица за 

предвидување е една од симетричните 

партиции и асиметричните партиции. има 

уште 0 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  D 06B 1/02, D 06B 11/00, A 41D 1/06  

(11)  7136   (13) Т1 

(21)  2016/792   (22) 11/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  27/09/2013 EP13805548.8 

(97)  17/08/2016 EP2900858 

(73)  I.T.V. Industria Tessile Del Vomano S.r.l. 

Frazione Faiete snc 

Cellino Attanasio, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  GNUTTI, Paolo 

(54)  МАШИНА ЗА ТРЕТМАН НА АРТИКЛИ 

ОБЛЕКА, ОСОБЕНО ФАРМЕРКИ 

(57)  1  Машина (100) за третман на 

стареењето на артикли облека (CP); 

споменатата машина се состои од:  

 

- прва линија за закачување (10) за 

закачување на артиклите облека (CP); и - 

втора линија за третман (20) за третирање на 
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артиклите облека (CP);  

 

споменатата машина (100) се карактеризира 

со тоа што споменатата втора линија за 

третман (20) се состои од најмалку една 

кабина за третман (21) обезбеден со барем 

една прскалка (22, 22A, 22B), која е погодна 

да прска топла течност под висок притисок 

што се базира на вода собрана од резервоар 

за собирање (31) на барем еден артикл на 

облека (CP), достапни во споменатата 

кабина за третман (21); на тој начин се прави 

механичко триење на артиклите облека;  

и со тоа споменатата машина (100) содржи, 

исто така, трета линија за закачување (30) на 

циркулација и третман на течности кои 

служат за различна обработка, прочистената 

течност потоа се вбризгува во споменатиот 

резервоар за собирање (31) преку цевка (34) 

и повтроно се користи во следниот циклус. 

има уште 5 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/407, A 61K 

31/4184  

(11)  7137   (13) Т1 

(21)  2016/793   (22) 11/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  26/07/2012 EP12740581.9 

(97)  02/11/2016 EP2877467 

(73)  Glaxo Group Limited 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BARKER, Michael David; LIDDLE, John; 

WILSON, David Matthew; ATKINSON, Stephen 

John; CAMPBELL, Matthew; DIALLO, Hawa; 

DOUAULT, Clement; GARTON, Neil Stuart; 

SHEPPARD, Robert John; WALKER, Ann, 

Louise and WELLAWAY, Christopher 

(54)  2-(АЗАИНДОЛ-2-ИЛ)БЕНЗИМИДАЗОЛИ 

КАКО PAD4 ИНХИБИТОРИ 
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(51)  C 07K 16/32, C 07K 16/00, A 61K 39/395, 

A 61P 35/00  

(11)  7138   (13) Т1 

(21)  2016/794   (22) 11/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  03/03/2009 EP13167714.8 

(97)  02/11/2016 EP2630970 

(73)  F-Star Biotechnologische Forschungs- 

und Entwicklungsges.m.b.H 

1030 Vienna, AT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WOZNIAK-KNOPP, Gordana; HIMMLER, 

Gottfried; BAUER, Anton; REDL, Gerda; 

RUEKER, Florian; MUDDE, Geert and 

WOISETSCHLAEGER, Maximilian 

(54)  ЦИТОТОКСИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН 

 

 

(51)  C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 

417/14, C 07D 239/94, C 07D 239/95, C 07D 

401/12, C 07D 401/14, C 07D 513/04, C 07D 

403/12, C 07D 405/12, C 07D 407/12, C 07D 

413/14, C 07D 417/12, A 61K 31/549, A 61K 

31/5377, A 61K 31/517  

(11)  7246   (13) Т1 

(21)  2016/795   (22) 11/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  01/09/2010 EP10754824.0 

(97)  26/10/2016 EP2473487 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, GB 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  JOHNSON, James A.;  LLOYD, John; 

FINLAY, Heather; JIANG, Ji; NEELS, James; 

DHONDI, Naveen Kumar; GUNAGA, 

Prashantha; BANERJEE, Abhisek and 

ADISECHAN, Ashokkumar 

(54)  КВИНАЗОЛИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА КАЛИУМОВИ ЈОНСКИ КАНАЛИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 213/74, C 07D 213/89, C 07D 

401/04, A 61K 31/44, A 61P 25/00  

(11)  7247   (13) Т1 

(21)  2016/796   (22) 11/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  28/11/2012 EP12798549.7 

(97)  14/09/2016 EP2785706 

(73)  Helsinn Healthcare SA 

Via Pian Scairolo 9 

6912 Lugano-Pazzallo, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CANNELLA, Roberta; FADINI, Luca; 

MANINI, Peter; PIETRA, Claudio; GIULIANO, 

Claudio; LOVATI, Emanuela; VENTURINI, 

Alessio and STELLA, Valentino, J. 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 4-ФЕНИЛ 

ПИРИДИНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА NK-1 

РЕЦЕПТОР ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение избрано од групата 

составена од: 

GA1   4-(5-(2-(3,5-

бис(трифлуорометил)фенил)-N,2- 

диметилпропанамидо)-4-(o-толил)пиридин-2-

ил)-1-метил-1-

((фосфонокси)метил)пиперазин-1-иум, 

GA2   1-(ацетоксиметил)-4-(5-(2-(3,5- 

бис(трифлуорометил)фенил)-N,2-

диметилпропанамидо)-4-(oтолил) 

пиридин-2-ил)-1-метилпиперазин-1-иум, 
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GA3   4-(5-(2-(3,5-

бис(трифлуорометил)фенил)-N,2- 

диметилпропанамидо)-4-(o-толил)пиридин-2-

ил)- 

1-((бутирилокси)метил)-1-метилпиперазин-1-

имо, 

GA4   1-(5-(2-(3,5-

бис(трифлуорометил)фенил)-N,2- 

диметилпропанамидо)-4-(o-толил)пиридин-2-

ил)-4-метилпиперазинe 1,4-диоксид, 

   

GA6   4-(5-(2-(3,5-

бис(трифлуорометил)фенил)-N,2- 

диметилпропанамидо)-1-оксидо-4-(o-

толил)пиридин-2-ил)-1- 

метилпиперазинe 1-оксид,има уште 18 

патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/18, A 61K 9/00, A 61P 9/12  

(11)  7248   (13) Т1 

(21)  2016/797   (22) 14/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  23/11/2010 EP10784416.9 

(97)  09/11/2016 EP2504003 

(73)  Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc. 

Chapel Hill, NC 27517, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KALISH, Vincent J. and MAZHARI, Reza 

(54)  ДОНОРИ НА НИТРОКСИЛ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ПУЛМОНАРНА 

ХИПЕРТЕНЗИЈА 

(57)   

има уште  патентни барања. 
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(51)  C 07D 493/10, C 07D 519/00, A 61K 

31/357, A 61K 31/35, A 61P 33/06, A 61P 33/00

  

(11)  7249   (13) Т1 

(21)  2016/799   (22) 14/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  16/11/2011 EP11791699.9 

(97)  07/09/2016 EP2640728 

(73)  Merial, Inc.; Université Claude Bernard 

Lyon 1 and Centre National de la Recherche 

Scientifique (C.N.R.S.) 

3239 Satellite Boulevard 

Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US; Domaine Scientifique 

de la Doua 

43 Boulevard du 11 novembre 1918 

69622 Villeurbanne, Cedex, FR and 3 rue 

Michel Ange 

75794 Paris Cedex 16, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DELAVEAU, Jean; VIALLE, Emilie; 

LEMAIRE, Marc; PELLET-ROSTAING, 

Stephane and ANDRIOLETTI, Bruno 

(54)  НОВИ МОНЕНСИН ДЕРИВАТИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД 

ПРОТОЗОАЛНИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение избрано од следните:  

Референтен број Хемиско име 

 Структура 

12 оксо-диоксан моненсин   

19 оксо-лактон моненсин   

27 O-25-гликолна киселина моненсин   

31 7-оксо, 21-хидрокси, 25-киселински 

моненсин   

или негова ветеринарна или фармацевтски 

прифатлива сол.има уште 14 патентни 

барања

. 
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(51)  A 61K 31/496, A 61K 31/551, A 61K 9/00, 

A 61P 25/00, A 61P 25/18, A 61P 25/24  

(11)  7250   (13) Т1 

(21)  2016/800   (22) 14/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  19/03/2012 EP12712189.5 

(97)  24/08/2016 EP2685979 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited 

Dublin 4, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HICKEY, Magali, B.; PERRY, Jason, M.; 

DEAVER, Daniel, R.; REMENAR, Julius, F. and 

VANDIVER, Jennifer 

(54)  ВБРИЗГЛИВИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ ВОДО-

НЕРАСТВОРЛИВ 

АНТИ-ПСИХОТИЧЕН ЛАУРАТ И 

ПОЛИСОРБАТ 20 

 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи: 

 

(a) соединение A-7 

 

  

 

(б) сорбитан лаурат; 

(ц) полисорбат 20; и 

(д) водено средство; 

 

при што составот формира водена, 

флокулирана, вбризглива суспензија.има 

уште 22 патентни барања. 
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(51)  C 07C 309/19, C 07C 57/145, C 07D 

487/06, A 61K 45/06, A 61K 31/55  

(11)  7126   (13) Т1 

(21)  2016/807   (22) 16/11/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20100304277P  12/02/2010  US 

(96)  10/02/2011 EP11708094.5 

(97)  21/09/2016 EP2534153 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street New York, NY 10017, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BASFORD, Patricia, Ann; CAMPETA, 

Anthony, Michael; GILLMORE, Adam; JONES, 

Matthew, Cameron; KOUGOULOS, Eleftherios; 

LUTHRA, Suman and WALTON, Robert 

(54)  СОЛИ И ПОЛИМОРФИ ОД 8-ФЛУОРО-

2-{4-{(МЕТИЛАМИНО}МЕТИЛ}ФЕНИЛ}-

1,3,4,5-ТЕТРАХИДРО-6-Н-АЗЕПИНО{5,4, 3-

CD}ИНДОЛ-6-ЕДЕН 

(57)   

има уште  патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/18, C 12N 5/10, C 12N 15/13, A 

61K 39/00, A 61P 25/28  

(11)  7127   (13) Т1 

(21)  2016/893   (22) 12/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20000184601P  24/02/2000  US; 

US20000254465P  08/12/2000  US and 

US20000254498P  08/12/2000  US 

(96)  26/02/2001 EP04011466.2 

(97)  02/11/2016 EP1481992 

(73)  Eli Lilly & Company and WASHINGTON 

UNIVERSITY ST. LOUIS 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US and 1 Brookings Drive, St. Louis Missouri 

63110, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Holtzman, David, M.; Demattos, Ronald; 

Bales, Kelly, R.; Paul, Steven, M.; Tsurushita, 

Naoya and Vasquez, Maximiliano 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИШТО 

ИЗОЛИРААТ АМИЛОИДЕН БЕТА ПЕПТИД 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

хуманизирано моноклонално антитело 

коешто специфично се врзува за епитоп 

содржан во рамките на позициите 13-28 од 

Aβ за употреба во заштитување или 

лекување на пре-клиничка или клиничка 

Алцхајмерова болест, кадешто антителото 

содржи: 

a) лесна низа којашто содржи три лесни низи 

на комплементарни определувачки региони 

(CDRs) којашто ги има следните 

аминокиселински секвенци: 

 лесна низа CDR1: 

или 

лесна низа CDR2: 

и лесна низа CDR3: 

  

и лесна низа рамка на секвенца од човечката 

имуноглобулинска лесна низа; и: 

b) тешка низа којашто содржи три тешки низи 

на комплементарни определувачки региони 

(CDRs) којашто ги има следните 

аминокиселински секвенци: 

тешка низа CDR1: 

тешка низа CDR2: 

или 

и тешка низа CDR3: 

  

и тешка низа рамка на секцвенца од човечка 

имуноглобулинска тешка низа.има уште 15 

патентни барања. 
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(51)  B 65D 77/04, B 65D 8/04, B 65D 77/06  

(11)  7188   (13) Т1 

(21)  2016/901   (22) 14/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20100161157  27/04/2010  -- and 

EP20100190570  09/11/2010  -- 

(96)  26/04/2011 EP11717245.2 

(97)  02/11/2016 EP2566777 

(73)  Eurokeg B.V. 

Koperslagersweg 4 1786 RA Den Helder, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HANSSEN, Hubert Joseph Frans; 

VEENENDAAL, Jan, Dirk and VEENENDAAL, 

Jan 

(54)  САД ЗА ТЕЧНОСТИ 

(57)  1  Сад (1) за течности, како пијалоци и 

масла, којшто содржи куќиште од полиестер 

добиено со постапка на дување пластика (2), 

вентил (4) за дистрибуција на течноста од 

садот и влезен отвор за воведување на 

гасот, се карактеризира со тоашто куќиштето 

(2) е обвиткано со развлечен оклоп од 

полиестер (9) добиен со постапка на дување. 

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 07D 215/22, C 07D 215/227, C 07D 

215/36, A 61K 31/4353, A 61P 31/04  

(11)  7189   (13) Т1 

(21)  2016/902   (22) 14/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP05105769  28/06/2005  -- 

(96)  26/06/2006 EP06763891.6 

(97)  28/09/2016 EP1898910 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOUL, Anil; MOTTE, Magali Madeleine 

Simone; ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk, 

Marcel and GUILLEMONT, Jérôme Emile 

Georges 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО 

АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ 

(57)  1  Употреба на соединение за 

производството на медикамент за третманот 

на бактериска инфекција предизвикана од 

Staphylococci, Enterococci или Streptococci, 

наведеното соединение е соединение со 

формулата (Ia) или (Ib) 

 

  

негова фармацевтски прифатлива 

киселинска или базна адитивна сол, негова 

стереохемиски изомерна форма, негова 

таутомерна форма или негова N-оксид 

форма, назнчена со тоа, што 

R1 е водород, хало, халоалкил, циано, 

хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, 

алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, 

Ar-алкил или ди(Ar)алкил ; 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4 ; 
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R2 е водород, хидрокси, меркапто, 

алкилокси, алкилоксиалкилокси, алкилтио, 

моно или ди(алкил)амино или радикал со 

формулата  

  

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; 

R3 е Ar или Het; 

R4 и R5 секое независно се водород, алкил 

или бензил; или 

R4 и R5 заедно и вклучително со N на кој тие 

се прикачени може да формираат радикал 

одбран од групата од пиролидинил, 2-

пиролинил, 3-пиролинил, пиролил, 

имидазолидинил, пиразолидинил, 2-

имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, 

пиразолил, триазолил, пиперидинил, 

пиридинил, пиперазинил, пиридазинил, 

пиримидинил, пиразинил, триазинил, 

морфолинил и тиоморфолинил, опционално 

супституиран со алкил, хало, халоалкил, 

хидрокси, алкилокси, амино, моно- или 

диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил или пиримидинил ; 

R6 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, 

алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил ; 

или 

два соседни R6 радикали може да бидат 

земени заедно за да формирааат 

бивалентен радикал со формулата -CH=CH-

CH=CH- ; 

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5 ; 

R7 е водород, алкил, Ar или Het ; 

R8 е водород или алкил; 

R9 е оксо; или 

R8 и R9 заедно го формираат радикалот -

CH=CH-N=; 

алкил е праволиниски или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

јаглеродни атоми или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

јаглеродни атоми или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

јаглеродни атоми прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден 

радикал што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; 

каде што секој јаглероден атом може да е 

опционално супституиран со хидрокси, 

алкилокси или оксо; 

Alk е праволиниски или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

јаглеродни атоми 

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, 

нафтил, аценафтил и тетрахидронафтил, 

секој хомоцикл опционално супституиран со 

1, 2 или 3 супституенти, секој супституент 

независно одбран од групата од хидрокси, 

хало, циано, нитро, амино, моно- или 

диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, 

халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил и моно- или диалкиламино-

карбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиролил, пиразолил, 

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, 

пиридинил, пиримидинил, пиразинил и 

пиридазинил; или бицикличен хетероцикл 

одбран од групата од хинолинил, 

хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, 

бензоксазолил, бензизоксазолил, 

бензoтиазолил, бензизотиазолил, 

бензoфуранил, бензoтиенил, 2,3-

дихидробензo[1,4]диоксинил и 

бензo[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и 

бицикличен хетероцикл може опцинално да е 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, 

секој супституент независно одбран од 

групата од хало, хидрокси, алкил, алкилокси, 

и Ar-карбонил; 

хало е супституент одбран од групата од 

флуоро, хлоро, бромо и јодо; и 

халоалкил е праволиниски или разгранет 

заситен јаглеводороден радикал што има од 
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1 до 6 јаглеродни атоми или цикличен 

заситен јаглеводороден радикал што има од 

3 до 6 јаглеродни атоми или цикличен 

заситен јаглеводороден радикал што има од 

3 до 6 јаглеродни атоми прикачени на 

праволиниски или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

јаглеродни атоми; каде што еден или повеќе 

јаглеродни атоми се супституирани со еден 

или повеќе хало атоми.има уште 30 патентни 

барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  7190   (13) Т1 

(21)  2016/903   (22) 14/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  29/10/2013 EP13005130.3 

(97)  21/09/2016 EP2868597 

(73)  MITACA SRL 

20020 Robecchetto con Induno (MI), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Macchi, Edoardo and Minerba, Francesco 

(54)  ПАКУВАЊЕ ЗА ЕДНА ДОЗА, СИСТЕМ 

И ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ 

БАЗИРАН НА ПОГОРЕ СПОМЕНАТИТЕ 

ПАКУВАЊА ЗА ЕДНА ДОЗА 

 

(57)  1  Пакување за една доза (1) за 

подготовка нa течен производ, кое што се 

состои од горен ѕид (2), страничен ѕид (3.1) и 

долен ѕид (3.2) кои што заедно го 

дефинираат внатрешниот волумен во кој што 

е поставен елемент за дистрибуција на 

течноста (4) во форма на дисковиден 

периферен елемент со мноштво одвоени 

премини за проток на течноста (4.1) така да 

го делат споменатиот внатрешен во¬лумен 

во прв празен простор (1.1) веднаш до 

споменатиот горен ѕид (2.1) за прием на 

течноста која што треба да се дистрибуира 

со помош на споменатиот елемент за 

дистрибуција на протокот (4), и втор 

складишен простор (1.2) за складирање на 

најмалку една супстанца која што треба да 

биде ис¬тисната со помош на споменатата 

течност што протекува низ, и која што е 

дистрибуирана со споме¬на¬тиот елемент за 

дистрибуција на протокот (4), 

што се карактеризира со тоа што 

надворешниот периферен дел (4.2) од 

споменатиот елемент за дис¬трибуција на 

протокот (4), во зависност од дефинираниот 

притисок на течноста кој што делува во 

споменатиот прв простор (1.1) врз 

споменатиот елемент за дистрибуција на 

протокот (4), е  со дви¬же¬ње задржан во 

различни позиции во однос на, и долж 

споменатиот страничен ѕид (3.1).има уште 14 

патентни барања. 
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(51)  A 63G 21/18  

(11)  7191   (13) Т1 

(21)  2016/904   (22) 14/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  23/03/2010 EP10726658.7 

(97)  05/10/2016 EP2550075 

(73)  Polin Su Parklari Ve Havuz Sistemleri 

Anonim Sirketi 

41415 Kocaeli , TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DEGIRMENCI, Ugur 

(54)  ТОБОГАН СО ПОВЕЌЕ ПАТЕКИ И СО 

ЗАЕДНИЧКА ОБЛАСТ ЗА ЛИЗГАЊЕ 

(57)  1  Тобоган кој што овозможува лизгање 

со или без вода со сплав или чамци на 

пумпање и кој што овозможува тркање, кој 

што се состои од; 

 

- најмалку две патеки за лизгање (14.1, 14.2), 

поставени една покрај друга, 

- најмалку еден продолжен елемент за 

одвојување (14.3) поставен помеѓу 

споменатите патеки за ли¬згање (14.1, 14.2) 

за да спречи еден возач да премине во 

патеката (14-1,14-2) на другиот во¬зач , 

- дел што се спушта (21) кој што почнува да 

се проширува од едниот крај на патеките за 

лиз¬га¬ње, 

- среден дел (22) кој што има поширока 

површинска област од споменатиот дел што 

се спу¬ш¬та (21) и е речиси паралелен со 

основата, 

- дел што се издигнува (23) кој што има 

косина која што се издигнува после 

споменатиот сре¬ден дел (22) и кој што има 

површинска област која што се стеснува, 

каде што спо¬ме-натиот дел што се спушта 

(21), средниот дел (22) и делот што се 

издигнува (23) имаат друг продолжен 

елемент за одвојување (24) сличен на 

претходниот за да се спречи еден возач да 
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пре¬мине на страната на другиот возач.има уште 12 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 61K 31/4458, A 61P 25/00  

(11)  7192   (13) Т1 

(21)  2016/905   (22) 15/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  FR20110060902  29/11/2011  FR 

(96)  29/11/2012 EP12806593.5 

(97)  02/11/2016 EP2785344 

(73)  NLS Pharma AG 

Breitenweg 10 6370 Stans, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KONOFAL, Eric and FIGADERE, Bruno 

(54)  ФАЦЕТОПЕРАН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕ СО 

ХИПЕРАКТИВНОСТ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 19/91  

(11)  7193   (13) Т1 

(21)  2016/906   (22) 15/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161553668P  31/10/2011  US and 

US201261671955P  16/07/2012  US 

(96)  31/10/2012 EP12845496.4 

(97)  14/12/2016 EP2773109 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

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

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PIAO, Yin-ji and MIN, Jung-hye 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА УТВРДУВАЊЕ 

КОНТЕКСТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА 

КОЕФИЦИЕНТОТ НА НИВОТО 

ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРИ ЕНТРОПИСКО 

КОДИРАЊЕ И ДЕКОДИРАЊЕ 

(57)  1  Постапка за утврдување  

контекстуален модел на ентрописко 

декодирање на нивото на коефициентот на 

трансформација, методот се состои од: 

разделување (2510) на единица на 

трансформација во подгрупи кои имаат 

претходно одредена големина; 

добивање (2520) на контекстуален индекс на 

поставување кој се користи при ентрописко 

декодирање на првата одбележена критична 

вредност што означува дали коефициентот 

на значајна трансформација содржаан во 

тековната подединица има вредност 
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поголема од првата критична вредност; 

добивање (2530) на контекстуален распоред 

кој се користи во ентрописко декодирање на 

првата одбележана критична вредност врз 

основа на бројот на претходни коефициенти 

на трансформација има последователни 1s; 

и 

добивање (2540) на контекстуалнен индекс 

кој укажува на контекстот кој се користи при 

ентропиското декодирање на првотата 

означена критична вредност со користење на 

контекстуален индекс на поставување и 

контекстуален распоред, 

добивање контекстуалниот индекс за 

поставување кој се користи во ентрописко 

декодирање на втората одбележана 

критична вредност, кој означува дали 

значајниот коефициент на трансформација 

има вредност поголема од втората критична 

вредност на основа на контекстуалниот 

индекс на поставување кој е користен при 

ентрописко декодирање на првата 

одбележана критична вредност, 

кадешто, кога компонентата на бојата на 

единицата на трансформација е компонента 

на осветленост, контекстуалниот индекс на 

поставување се добива врз основа на 

информацијата за локацијата на тековната 

подгрупа укажувајќи на која локација 

тековната подгрупа се наоѓа во единицата на 

трансформација, 

кадешто, кога компонента на бојата на 

единицата за трансформација е компонента 

на обоеност, контекстуалниот индекс на 

поставување е добиен независно од 

информациите за локацијата на тековните 

подгрупа.има уште 1 патентни барања. 

 

 

 

(51)  E 05B 29/00  

(11)  7194   (13) Т1 

(21)  2016/907   (22) 16/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  FI20120000050  16/02/2012  FI; 

FI20120000051  16/02/2012  FI and 

FI20120000053  16/02/2012  FI 

(96)  14/02/2013 EP15159565.9 

(97)  28/09/2016 EP2902569 

(73)  Abloy Oy 

Wahlforssinkatu 20 80100 Joensuu, FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Uljens, Peder 

(54)  ВРТЛИВ ДИСК ЗА ЦИЛИНДAР БРАВА 

(57)  1  Брава цилиндар содржи куќиште со 

надворешно заклучување (4), куќиштето на 

бравата со вртливиот внатрешен цилиндар 

(5,6), го опфаќа збир на вртливи дискови (17), 

што се поставени за да се заклучи и 

соодветно да се ослободи шипката на 

бравата (20) со радијално движење во 

бравата во заклучена позиција, распореденa 

да се спречи вртење на внатрешниот 

цилиндар (5, 6) во однос на заклучување на 

куќиштето (4) и во ослободување на 

позицијата, наместено е да се движи за да се 

ослободи вртење на внатрешниот цилиндар 
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(5, 6) во поглед на куќиштето за заклучување 

(4), каде што вртливиот диск (17) има 

централен отвор (30), што е димензионирано 

да овозможи аксијално вметнување и 

вадење на 

клучот (1) со користење на бравата, којшто 

клуч (1) има два водечки жлеба (15а, 15б), 

кои се наместени со користење на аксијално 

движење на клучот (1) преку радијални 

проекции (31) во централниот дел на отворот 

(30) на вртливите дискови, за да влијаат на 

вртливите дискови (17) со сила на вртење да 

се влијае на вртливите дискови (17) во 

позиција на ослободување или соодветно 

заклучување на шипката на бравата (20), 

назначена со тоа што бравата се сосоти од 

сврзувачки шипки (19), што како клучот (1) се 

вметнуваат во бравата во позиција, што 

предизвикуват вртливите дискови (17) да се 

свртат кон внатрешниот цилиндар (5, 6) во 

ослободувачка позиција, договорено е да се 

поврзат и централизираат вртливите дискови 

(17) во однос на внатрешниот цилиндар (5, 

6), веднаш кога внатрешниот цилиндар (5, 6) 

е свртен во поглед на куќиштето за 

заклучување (4) со сила на вртење 

пренесена од клучот (1).има уште 7 патентни 

барања. 

 

 

 

(51)  B 21D 11/12, B 21F 27/14  

(11)  7195   (13) Т1 

(21)  2016/908   (22) 16/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  IT2012PN00069  19/11/2012  IT 

(96)  04/11/2013 EP13801809.8 

(97)  21/09/2016 EP2919928 

(73)  A.W.M. s.p.a. 

S.S.n.13 Pontebbana km 146 33010 Magnano 

in Riviera (UD), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 
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(72)  BERNARDINIS, Claudio 

(54)  АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА 

СВИТКУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ 

МРЕЖИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 38/48, 

A 61K 38/54, A 61P 1/14, A 61P 1/18  

(11)  7196   (13) Т1 

(21)  2016/909   (22) 16/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20040618764P  14/10/2004  US 

(96)  14/10/2005 EP10158639.4 

(97)  23/11/2016 EP2198880 

(73)  ELI LILLY AND CO. 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Margolin, Alexey, L.; Shenoy, Bhami, C.; 

Murray, Frederick, T. and Stevens, Anthony 

Christopher Lee 

(54)  Состави коишто содржат липаза, 

протеаза и амилаза за лекување на 

инсуфициенција на панкреас 

(57)  1  Состав којшто содржи липаза, 

протеаза и амилаза, кадешто односот на 

липаза, протеаза и амилаза во споменатиот 

состав е околу 1:1:0.15 USP единици, 

кадешто липазата е вкрстеноповрзана 

кристализирана Burkholderia cepacia липаза, 

протеазата е кристализирана Aspergillus 

melleus протеаза и амилазата е аморфна 

Aspergillus oryzae амилаза. има уште 7 

патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 29/00  

(11)  7197   (13) Т1 

(21)  2016/910   (22) 16/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20090240783P  09/09/2009  US; 

US20090242821P  16/09/2009  US and 

US20100317839P  26/03/2010  US 

(96)  08/09/2010 EP10754387.8 

(97)  30/11/2016 EP2475684 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, 

Lynn; MORRA, Marc, R.; PAPADOPOULOS, 

Nicholas, J.; SALZLER, Robert, R. and 

LACROIX-FRALISH, Michael, L. 

(54)  ВИСОК АФИНИТЕТ НА ЧОВЕЧКИ 

АНТИТЕЛА ЗА ЧОВЕЧКИ ПРОТЕАЗА-

АКТИВИРАН РЕЦЕПТОР-2 

(57)  1  Изолирано човечко антитело или 

негов антиген-врзувачки фрагмент којшто 

специфично се врзува за човечки PAR-2 

(SEQ ID NO:851) и се поврзува со Val-42 и 

Asp-43 од човечки PAR-2, кадешто 

антителото или антиген-врзувачки фрагмент 

ги содржат комплементарните 

определувачки региони (CDRs) коишто 

содржат HCDR1-HCDR2-HCDR3 / LCDR1-

LCDR2-LCDR3 аминокиселински секвенци 

избрани од групата составена од: (a) SEQ ID 

NOs:100-102-104 / 108-110-112; и (b) SEQ ID 

NOs:700-702-704 / 708-710-712. има уште 12 

патентни барања. 
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(51)  G 01N 33/497, G 01N 33/00  

(11)  7198   (13) Т1 

(21)  2016/911   (22) 19/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  SE1250707  27/06/2012  SE 

(96)  27/06/2013 EP13737451.8 

(97)  19/10/2016 EP2867666 

(73)  Alco Systems Sweden AB 

177 71 Järfälla, SE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ARIAS, Miguel and EVANS, Nigel 

(54)  НАПРАВА ЗА КАЛИБРАЦИЈА НА 

АЛКОХОЛ ВО ЗДИВОТ СО ПАТРОН 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 307/85  

(11)  7199   (13) Т1 

(21)  2016/912   (22) 19/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261650681P  23/05/2012  US 

(96)  10/08/2012 EP12826498.3 

(97)  26/10/2016 EP2744332 

(73)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road 

Brentford 

Middlesex TW8 9GS, GB 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHONG, Pek Yoke; MILLER, John F.; 

PEAT, Andrew James and SHOTWELL, John 

Brad 

(54)  БЕНЗОФУРАН СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕПАТИТИС С ВИРУСНИ 

ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение коешто е метил 5-(N-(5-

циклопропил-2-(4-флуорофенил)-3-

(метилкарбамоил)бензофуран-6-

ил)метилсулфонамидо)-2-нитробензоат, 

коешто ја има структурата има уште 4 

патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/415, A 61K 9/08, A 61K 47/20, 

A 61K 47/10  

(11)  7200   (13) Т1 

(21)  2016/913   (22) 19/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US299100P  28/01/2010  US 

(96)  28/01/2011 EP11737745.7 

(97)  05/10/2016 EP2528602 

(73)  Eagle Pharmaceuticals, Inc. 

Woodcliff Lake, NJ 07677, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  PALEPU, Nagesh R. and BUXTON, Philip 

Christopher 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА БЕНДАМУСТИН 

(57)  1  Долготраен стабилен не-воден течен 

состав кој што содржи бендамустин, и кој што 

содржи: 

 

a) бендамустин или негова фармацевтски 

прифатлива сол; и 

б) фармацевтски прифатлива течност која 

што содржи: 

 

i) полиетилен гликол, пропилен гликол, или 

мешавини од тоа; и 

ii) стабилизирачка количина на антиоксидант. 

 има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/12, A 61K 39/145, A 61K 

39/285, A 61K 39/29, A 61P 37/04  

(11)  7203   (13) Т1 

(21)  2016/914   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP05003873  23/02/2005  -- 

(96)  17/02/2006 EP06707039.1 

(97)  05/10/2016 EP1855720 

(73)  Bavarian Nordic A/S 

Hejreskovvej 10 A 3490 Kvistgaard, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHAPLIN, Paul and MATEO, Luis 

(54)  УПОТРЕБА НА МОДИФИЦИРАН 

ПОКСВИРУС ЗА БРЗАТА ИНДУКЦИЈА НА 

ИМУНИТЕТ ПРОТИВ ПОКСВИРУС ИЛИ 

ДРУГИ ИНФЕКТИВНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Вирус од модифицирана вакцина 

Анкара (MVA) за употреба во метода на 

имунизирање животно, вклучително човек, за 

заштита од инфекција од големи сипаници во 

рок од 2-7 дена после имунизација, назначен 

со тоа, што се создава заштитен имунолошки 

одговор против големи сипаници во рок од 2-

7 дена после имунизација, и каде што MVA е 

MVA-BN. има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 413/12, C 07D 215/233, C 07D 

401/12, A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 

35/00  

(11)  7205   (13) Т1 

(21)  2016/915   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP12004764  26/06/2012  -- 

(96)  24/06/2013 EP13731325.0 

(97)  05/10/2016 EP2864291 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BADER, Benjamin; NGUYEN, Duy; 

KÜNZER, Hermann; FAUS GIMENEZ, 

Hortensia; KÖHR, Silke and FRITSCH, Martin 

(54)  N-[4-(ХИНОЛИН-4-

ИЛОКСИ)ЦИКЛОХЕКСИЛ(МЕТИЛ)](ХЕТЕРО) 

АРИЛКАРБОКСАМИДИ КАКО 

АНТАГОНИСТИ НА АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР, 

ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

КАКО МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 

  

 

во кое што  
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R1 претставува H, циано, флуор, хлор или 

бром; 

A претставува фенил или 5-член хетероарил, 

каде што овој фенил или овој 5-член 

хетероарил е опционално супституиран со 

еден, два или три супституенти одбрани 

независно еден од друг од: халоген, циано, 

алкил-, халоалкил-, циклоалкил-, 

хетероциклил-, хидрокси, алкокси-, 

флуороалкокси-, циклоалкилокси-, амино-, 

алкиламино-, диалкиламино-, 

циклоалкиламино-, алкилциклоалкиламино-, 

дициклоалкиламино-, алкилкарбониламино-, 

циклоалкилкарбониламино-, алкилсулфанил-

, циклоалкилсулфанил-, алкилсулфонил-, 

циклоалкилсулфонил-, аминосулфонил-, 

алкиламиносулфонил-, 

циклоалкиламиносулфонил-; 

алкоксикарбонил-; 

n = 0, 1 или 2; 

 или една од неговите соли, од 

неговите солвати или од солватите на 

неговите соли. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 03D 1/002  

(11)  7206   (13) Т1 

(21)  2016/916   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  25/01/2013 EP13701446.0 

(97)  05/10/2016 EP2806975 

(73)  Evonik Degussa GmbH 

Rellinghauser Strasse 1- 11 45128 Essen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ARNOLD, Gerhard; BROWN, Terry; 

HAMANN, Ingo and HITCHINER, Alan 

(54)  ЗБОГАТУВАЊЕ НА МЕТАЛ 

СУЛФИДНИ РУДИ ПРЕКУ ПЕНАСТА 

ФЛОТАЦИЈА АСИСТИРАНА ОД ОКСИДАНС 

(57)  1  Постапка за третирање метал 

сулфидна руда за да се сепарира посакуван 
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минерал од рудна жила што содржи сулфид, 

што опфаќа:  

а) формирање пулпа преку суспендирање на 

рудата во вода и мелење на наведената 

руда; и 

б) збогатување на пулпата во наведениот 

посакуван минерал преку пенаста флотација, 

каде што хидроген пероксид се додава на 

наведената пулпа во рок од 30 секунди пред, 

или за време на, меурењето на кислород или 

воздух во наведената пулпа, 

каде што оптималната количина на додаден 

хидроген пероксид е одредена врз основа на 

мерења на содржината на растворениот 

кислород од пулпата. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 231/12, C 07C 233/18, A 61K 

31/165, A 61P 3/00, A 61P 25/18, A 61P 25/16, 

A 61P 25/28  

(11)  7209   (13) Т1 

(21)  2016/917   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  CN2011245039  25/08/2011  CN and 

FR20110001766  09/06/2011  FR 

(96)  08/06/2012 EP12171231.9 

(97)  28/09/2016 EP2532647 

(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)  Pean, Jean-Manuel; Letellier, Philippe and 

Lynch, Michael 
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(54)  НОВИ КОКРИСТАЛИ НА АГОМЕЛАТИН 

(57)  1  Koкристал на агомелатин, назначен 

со тоа што се состои од: 

 

- aгомелатин, или N-[2-(7-метокси-1-

нафтил)етил]ацетамид со формулата (I) 

 

                            

  и                                                                                                     

- органска киселина одбрана од пара-

хидроксибензоева киселина, гална киселина, 

малонична киселина, глутарична киселина, 

гликолна киселина 

и кетоглутарна киселина. 

има уште 18 патентни барања.

 

 

 

(51)  A 47J 31/44  

(11)  7211   (13) Т1 

(21)  2016/918   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  PT20130106734  14/01/2013  PT 

(96)  14/01/2014 EP14702096.0 

(97)  21/09/2016 EP2943103 

(73)  Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 

Avenida Infante D. Henrique 151 A 1950-709 

Lisboa, PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  NABEIRO, Rui Miguel and João André de 

Figueiredo Branco 

(54)  МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ПИЈАЛАЦИ СО МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 

ИНТЕРФЕЈС И ПРОЦЕС ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО НАВЕДЕНАТА МАШИНА 

(57)  1  Машина (1) за подготовка на 

ароматични пијалаци како еспресо или 

слични пијалаци, претставена со куќиште (2) 

и: 

- барем еден уред за извлекување (3) којшто 

е во оперативна врска со уред за контрола 

(4), прилагоден за контролирање на барем 

еден, а по можност мноштво на работни 

параметри, 

- барем еден дел за испуштање на пијалакот 

(5) којшто е во проточна комуникација со 

уред за извлекување (3) и којшто е поставен 

низводно од него, 

- барем еден уред за активација (6) којшто е 

во оперативна врска со наведениот уред за 

контрола (4) којшто е прилагоден да 

обезбеди барем активирање на почетокот на 

циклусот за подготовка на пијалакот, 

- барем еден мултифункционален интерфејс 

(7) којшто излегува од фронталната зона на 

куќиштето (2) по должината на надолжна 

оска (L) во облик на рачка, 

 

назначена со тоа што наведениот 

мултифункционален интерфејс (7) е 

претставен со наведениот дел за испуштање 

на пијалакот (5) и барем два елементи за 

активација (71, 72), наредени едноподруго по 

должината на наведената надолжна оска (L) 

и е претставен со сличен кружен напречен 

пресек и прилагоден за да обезбеди барем 

два режими на активација поврзани со барем 

еден работен параметар вклучувајќи ја 

релативната положба на делот за испуштање 

на пијалакот (5) за менување на неговата 
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релативна висина.  има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 47J 31/44  

(11)  7212   (13) Т1 

(21)  2016/919   (22) 20/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  PT20130106732  14/01/2013  PT 

(96)  14/01/2014 EP14702095.2 

(97)  21/09/2016 EP2943102 

(73)  Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 

Avenida Infante D. Henrique 151 A 1950-709 

Lisboa, PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  NABEIRO, Rui Miguel and De 

FIGUEIREDO BRANCO, João André 

(54)  МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ПИЈАЛАЦИ СО ИНТЕГРИРАН 

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС И ПРОЦЕС ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО НАВЕДЕНАТА МАШИНА 

(57)  1  Машина за подготовка на пијалаци (1) 

за подготовка на ароматични пијалаци како 

еспресо или слични пијалаци, претставена со 

куќиште (2) и: 

- барем еден уред за извлекување (3) којшто 

е во оперативна врска со уред за контрола 

(4), 

- барем еден дел за испуштање на пијалакот 

(5) којшто е во проточна комуникација со 
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уред за извлекување (3) низводно од него, 

- барем еден уред за активација (6) којшто е 

во оперативна врска со наведениот уред за 

контрола (4) и којшто е прилагоден да 

обезбеди барем активирање на почетокот на 

циклусот за подготовка на пијалакот, 

- барем еден интегриран кориснички 

интерфејс (7) којшто е во форма на рачка 

која се протега по должината на надолжна 

оска (L) од фронталната зона на наведеното 

куќиште (2) и е во оперативна врска со барем 

еден наведен уред за извлекување (3), 

назначена со тоа што наведениот интегриран 

кориснички интерфејс (7) е претставен со 

барем еден наведен дел за испуштање на 

пијалакот (5) и барем еден наведен уред за 

активација (6), при што наведениот дел за 

испуштање на пијалакот (5) е прилагоден 

така што може да се врти околу наведената 

надолжна оска (L) со цел да ја менува 

својата релативна положба.има уште 13 

патентни барања.
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(51)  C 07C 1/00, C 07D 309/10, C 07D 333/12, 

C 07D 409/10, C 07H 13/04, C 07H 7/04  

(11)  7213   (13) Т1 

(21)  2016/921   (22) 21/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20080106231P  17/10/2008  US; 

US20080106260P  17/10/2008  US and 

US20090578934  14/10/2009  US 

(96)  15/10/2009 EP12156039.5 

(97)  23/11/2016 EP2457908 

(73)  Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

and Janssen Pharmaceutica N.V. 

2-6-18, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi Osaka 

541-8505, JP and Turnhoutseweg 30 2340 

Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Filliers, Walter Ferdinand Maria; Nieste, 

Patrick Hubert J.; Hatsuda, Masanori; 

Yoshinaga, Masahiko; Yada, Mitsuhiro; Teleha, 

Christopher and Broeckx, Rudy Laurent Maria 

(54)  Постапка за подготвувањето на 

соединенија корисни како инхибитори на 

SGLT 

(57)  1  Постапка за рекристализацијата на 

соединение со формула (I-S) 

 

 

 

 

којашто содржи 

 

ЧЕКОР A: растварање на соединение со 

формула (I-S) во органски растворувач, 

кадешто органскиот растворувач е изопропил 

ацетат; 

ЧЕКОР B: додавање на вода во смесата 

подготвена во ЧЕКОР A; кадешто 

додадената количината на вода е особено во 

количина во опсегот од 1.0 до 2.0 моларни 

еквиваленти; 

ЧЕКОР C: загревање на смесата од ЧЕКОР B 

до температура во опсегот од 60°C до 65°C; 

ЧЕКОР D: ладење на смесата подготвена во 

ЧЕКОР C; за да се добие принос на талог од 

соединението со формула (I-S).

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/155, A 61K 31/351, A 61K 9/28, 

A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 45/06  

(11)  7214   (13) Т1 

(21)  2016/922   (22) 21/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20090172081  02/10/2009  -- 

(96)  01/10/2010 EP10759923.5 

(97)  14/12/2016 EP2482806 

(73)  Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am 

Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SCHNEIDER, Peter; EISENREICH, 

Wolfram and PEARNCHOB, Nantharat 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ, 

ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА, 

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ, 

ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 
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(57)  1  Цврст фармацевтски состав којшто го 

содржи SGLT-2 инхибиторот 1-хлоро-4-(β-D-

глукопираноза-1-ил)-2-[4-((S)-

тетрахидрофуран-3-илокси)-бензил]-бензен, 

метформин хидрохлорид и еден или повеќе 

фармацевтски ексципиенси,  

кадешто SGLT-2 инхибиторот е претставен 

со јачина на доза од 5 mg или 12.5 mg, и 

кадешто метформин хидрохлорид е присутен 

со јачина на доза од 500 mg, 850 mg или 

1000 mg, и  

кадешто цврстиот фармацевтски состав 

содржи коповидон како врзувач. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/198, A 61K 

31/70, A 61K 9/16, A 61K 9/72, A 61P 25/16  

(11)  7254   (13) Т1 

(21)  2016/923   (22) 22/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20020366471P  20/03/2002  US 

(96)  19/03/2003 EP13161929.8 

(97)  05/10/2016 EP2630954 

(73)  Civitas Therapeutics, Inc. 

190 Everett Ave. Chelsea, MA 02150, US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Jackson, Blair; Bennett, David J.; Bartas, 

Raymond T. and Emerich, Dwaine F. 

(54)  ПУЛМОНАРНО ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ЛЕВОДОПА 

(57)  1  Маса на честички кои што вклучуваат 

L-Dopa, фосфолипид и сол, каде што L-Dopa 

е 75% или повеќе според тежина, од масата.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/36, A 61K 31/519, A 61K 45/06, 

A 61P 9/12  

(11)  7256   (13) Т1 

(21)  2016/924   (22) 22/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  FR20060005250  13/06/2006  FR 

(96)  12/06/2007 EP07788875.8 

(97)  09/11/2016 EP2026796 

(73)  BIOPROJET 

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, 

FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  SCHWARTZ, Jean-Charles and 

LECOMTE, Jeanne-Marie 

(54)  УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОР НА 

ВАЗОПЕПТИДАЗАТА ПРИ ТРЕТМАН НА 

ПУЛМОНАРНА АРТЕРИАЛНА 

ХИПЕРТЕНЗИЈА 

(57)  1  Инхибитор на вазопептидаза како 

единствен активен агенс или во комбинација 

со инхибитор на фосфодиестераза за 

употреба при третман и/или превенција на 

пулмонарна артериална хипертензија (РАН), 

назначен со тоа што инхибиторот на 

вазопептидазата е фасидотрил или неговите 

фармацевтски прифатливи соли, и 

инхибиторот на фосфодиестеразата како 

силденафил.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4375, A 61K 31/454, A 61K 

31/5377, A 61K 31/497, A 61K 31/506, A 61K 

31/496  

(11)  7259   (13) Т1 

(21)  2016/925   (22) 22/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161485858P  13/05/2011  US 

(96)  09/05/2012 EP12743553.5 

(97)  21/12/2016 EP2712358 

(73)  Array Biopharma, Inc. 
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3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  SEO, Jeongbeob; ALLEN, Shelley; JIANG, 

Yutong; HAAS, Julia; ANDREWS, Steven, W.; 

BLAKE, James, F.; KERCHER, Timothy; 

CONDROSKI, Kevin, R.; HUANG, Lily and 

KOLAKOWSKI, Gabrielle R. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА СОПИРОЛИДИНИЛ 

УРЕА, ПИРОЛИДИНИЛ ТИОУРЕАИ 

ПИРОЛИДИНИЛ ГВАНИДИН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА TrkA КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

  

или стереоизомери, тавтомери или 

фармацевтски прифатлива соли или нивни 

солвати, при што: 

Y-B половината и NH-C(=X)-NH половината 

се во транс конфигурацијата; 

Ra, Rb, Rcи Rdсе независно селектирани од 

Н и (1-3С)алкил; 

Х е О, Ѕ или NH;  

R1 е (1-3С алкокси)(1-6С)алкил, 

(трифлуорометокси)(1-6С)алкил, (1-3С 

сулфанил)(1-6С)ал¬кил, монофлуоро(1-

6С)алкил, дифлуоро(1-6С)алкил, 

трифлуоро(1-6С)алкил, тетрафлуоро(2-

6С)ал¬кил, пентафлуоро(2-6С)алкил, 

цијано(1-6С)алкил, аминокарбонил(1-

6С)алкил, хидрокси(1-6С)ал¬кил, 

дихидрокси(2-6С)алкил, (1-6С)алкил, (1-

3Салкиламино)(1-3С)алкил, (1-4С 

алкоксикарбонил)(1-6С)алкил, амино(1-

6С)алкил, хидрокси(1-3С алкокси)(1-

6С)алкил, ди(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, (1-3С 

алкокси)трифлуоро(1-6С)алкил, 

хидрокситрифлуоро(1-6С)алкил, (1-4С 

алкоксикарбонил)(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, 

хидроксикарбонил(1-3С алкокси)(1-6С)алкил, 

hetAr5(CH2)0-1 или Ar5(CH2)0-1; 

R2 e H, F или ОН; 

Y e врска, -О- или –ОСН2-; 

В е Ar1, hetAr1, 1-6C алкил или (1-

6С)алкокси; 

Ar1е фенил незадолжително заменет со еден 

или повеќе супституенти независно 

селекти¬рани од халоген, CF3, CF3O-, (1-

4C)алкокси, хидроксил(1-4С)алкил, (1-

6С)алкил и CN; 

hetAr1е 5-6 член хетероарил кој што има 1-3 

прстенести хетероатоми независно 

селек¬ти¬ра¬ни од N, S и О, и 

незадолжително заменети со 1-2 групи 

независно селектирани од (1-6С)алкил, 

халоген, ОН, CF3, NH2и хидроксил (1-

2С)алкил;  

Прстенот C е формула C-1, C-2 или C-3 

   

 

R3 e Н, (1-6С)алкил, хидрокси(1-6С)алкил, 

Ar2, hetCyc1, (3-7С)циклоалкил или hetAr2; 

Ar2 е фенил незадолжително заменет со 

една или повеќе групи независно 

селектиранио од халоген, (1-6С)алкил и 

хидроксиметил; 

hetCyc1 е 5-6-член заситен или делумно 

незаситен хетероцикличен прстен кој што 

има 1-2 прстенести хетероатоми незавосно 
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селектирани од N и О; 

hetAr2е 5-6 член хетероарил прстен кој што 

има 1-3 прстенести хетероатоми независно 

се¬лек¬тирани од N, O и Ѕ и незадолжително 

заменети со една или повеќе групи 

независно селекти¬ра¬ни од (1-6С)алкил и 

халоген; 

R4 е Н, ОН, (1-6С)алкил, монофлуоро(1-

6С)алкил, дифлуоро(1-6С)алкил, 

трифлуоро(1-6С)ал¬кил, тетрафлуоро(2-

6С)алкил, пентафлуоро(2-6С)алкил, цијано(1-

6С)алкил, хидрокси(1-6С)алкил, 

ди¬хидрокси(2-6С)алкил, (1-3С алкокси)(1-

6С)алкил, амино(1-6С)алкил, амино-

карбонил(1-6С)ал¬кил, (1-

3С)алкилсулфонамидо(1-6С)алкил, 

сулфамидо(1-6С)алкил, хидроксил-

карбонил(1-6С)ал¬кил, hetAr3(1-6С)алкил, 

Ar3 (1-6С)алкил, (1-6С)алкокси, 

монофлуоро(1-6С)алкокси, дифлуоро(1-

6С)алкокси трифлуоро(1-6С)алкокси, 

тетрафлуоро(2-6С)алкокси, пентафлуоро(2-

6С)алкокси цијано(1-6С)алкокси, 

хидроксил(1-6С)алкокси, дихидрокси(2-

6С)алкокси, амино(2-6С)алкокси, 

аминокар¬бо¬нил (1-6С)алкокси, 

хидроксикарбонил(1-6С)алкокси, hetCyc2(1-

6С)алкокси, hetAr3 (1-6С)алкокси, Ar3 (1-

6С)алкокси, (1-4С алкокси)(1-6С)алкокси, (1-

3С алкилсулфонил)(1-6С)алкокси, (3-

6С)циклоал¬кил [незадолжително заменет со 

F, OH, (1-6С алкил), (1-6С) алкокси, или (1-3С 

алкокси)(1-6С)ал¬кил], hetAr4, Ar4, 

hetCyc2(O)CH2-, (1-4С алкоксикарбонил)(1-

6С)алкокси, хидроксикарбонил(1-

6С)ал¬кокси, аминокарбонил(1-6С)алкокси, 

hetCyc2C(=О)(1-6С)алкокси, хидрокси(1-3С 

алкокси)(1-6С)ал¬кокси, 

хидрокситрифлуоро(1-6С)алкокси, (1-

3С)алкилсулфонамидо(1-6С)алкокси, (1-

3С)алкилами¬до(1-6С)алкокси, ди(1-3С 

алкил)аминокарбокси, hetCyc2C(=О)О)-, 

хидроксидифлуоро(1-6С)алкил, (1-4С 

алкилкарбокси)(1-6С)алкил, (1-

6С)алкоксикарбонил, хидроксикарбонил, 

аминокарбонил, (1-3С алкокси)амино-

карбонил, hetCyc3, халоген, CN, 

трифлуорометилсулфонил, N-(1-3С 

алкил)пи-ри¬динонил, N-(1-3С 

труфлуороалкил)пиридинонил, (1-4С 

алкилсилокси)(1-6С)алкокси, изоиндолин-1,3-

дионил(1-6С)алкокси или N-(1-3С 

алкил)оксадиазолонил; 

hetCyc2 е 4-6 член хетероцикличен прстен кој 

што има 1-2 прстенести хетероатоми 

неза¬ви¬с¬но селектирани од N и О и 

незадолжително заменети со 1-2 групи 

независно селектирани од (1-6С)алкил, (1-4С 

алкилкарбокси)(1-6С)алкил и (1-6С)ацил; 

hetCyc3 е 4-7 член хетероцикл кој што има 1-

2 прстенести хетероатоми независно 

селекти¬ра¬ни од N и О и незадолжително 

заменети со еден или повеќе супституенти 

независно селекти¬ра¬ни од F, CN, CF3, (1-

6С)алкил, хидрокси(1-6С)алкил, (1-3С 

алкокси)(1-6С)алкил, (1-6С)ацил-, (1-6С)ал-

килсулфонил, трифлуорометилсулфонил и 

(1-4С алкокси)карбонил; 

hetAr3 e 5-член хетероарил прстен кој што 

има 1-3 прстенести атоми независно 

селекти¬ра¬ни од N, O и S и независно 

заменети со (1-6С)алкил; 

Ar3 е фенил незадолжително заменет со (1-

4С)алкокси; 

hetAr4 e 5-6 член хетреоарил прстен кој што 

има 1-3 прстенести хетероатоми независно 

се¬лектирани од N, S и О и незадолжително 

заменети со 1-2 супституенти независно 

селектирани од (1-6С)алкил, халоген, CN; 

хидрокси(1-6С)алкил, трифлуоро(1-6С)алкил, 

(3-6С)циклоалкил, (3-6С цик-лоалкил)СН2- 

(3-6С циклоалкил)С(=О)-, (1-3С алкокси)(1-

6С)алкил, (1-6С)алкокси, (1-

6С)алкил¬сулфонил, NH2, (1-6С 

алкил)амино, ди(1-6С алкил)амино, (1-3С 

трифлуороалкокси), (1-3С)трифлуо¬роалкил, 
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и метоксибензил; или 9-10 член бицикличен 

хетероарил кој што има 1-3 прстенести 

азот¬ни атоми; 

Ar4 e фенил незадолжително заменет со 

една или повеќе групи независно 

селектирани од (1-6С)алкил, халоген, CN, 

CF3, CF3O-, (1-6С)алкокси, (1-

6Салкил)ОС(=О)-, аминокарбонил, (1-

6С)ал¬кил¬тио, хидрокси(1-6С)алкил, (1-6С 

алкил)ЅО2-, НОС(=О) и (1-3С алкокси)(1-3С 

алкил)ОС(=О)-; 

R5е Н, (1-6С)алкил, монофлуоро(1-6С)алкил, 

дифлуоро(1-6С)алкил, трифлуоро(1-

6С)алкил, тетрафлуоро(2-6С)алкил, 

пентафлуоро(2-6С)алкил, халоген, CN, (1-

4С)алкокси, хидрокси(1-4С)ал¬кил, (1-3С 

алкокси)(1-4С)алкил, (1-4С алкил)ОС(=О)-, 

(1-6С)алкилтио, фенил [незадолжително 

заме¬нет со една или повеќе групи 

независно селектирани од халоген (1-

6С)алкил и (1-6С)алкокси], (3-4С)циклоалкил, 

амино, аминокарбонил или трифлуоро(1-3С 

алки)амидо; или 

R4 и R5 заедно со атомите за кои што тие се 

закачени формираат 5-6 член заситен, 

делумно незаситен или незаситен 

карбоцикличен прстен незадолжително 

заменет со еден или повеќе суп¬ститиенти 

независно селектирани од (1-6С)алкил, или 

R4 и R5 заедно со атомите за кои што тие се 

закачени формираат 5-6 член заситен, 

делумно незаситен или незаситен 

хетероцикличен прстен кој што има 

прстенест хетероатом селектиран од N, О 

или Ѕ, при што споменатиот хетероцикличен 

прстен е незадолжително заменет со еден 

или два супституенти независно селектирани 

од (1-6С алкил)С(=О)О-,, (1-6)ацил, (1-

6С)алкил и оксо, и споме¬натиот сулфурен 

прстенест атом е незадолжително оксидиран 

до Ѕ(=О) или ЅО2; 

hetAr5 e 5-6 член хетероарил прстен кој што 

има 1-3 прстенести хетероатоми независно 

се¬лек¬тирани од N, О или Ѕ, при што 

прстенот е незадолжително заменет со еден 

или повеќе супсти¬ту¬енти независно 

селектирани од халоген, (1-6С)алкил, (1-

6С)алкокси и CF3; 

Ar5 е фенил незадолжително заменет со 

една или повеќе групи независно 

селектирани од халоген, (1-6С)алкил, (1-

6С)алкокси, CF3O-, (1-4С)алкоксикарбонил и 

аминокарбонил; 

R3a е водород, халоген (1-6С)алкил, 

трифлуоро(1-6С)алкил, (3-6С)циклоалкил, 

фенил неза¬дол¬жително заменет со еден 

или повеќе супституенти независно 

селектирани од халоген, (1-6С)ал¬кил и 

хидроксиметил, или 5-6 член хетероарил 

прстен кој што има 1-3 прстенести 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

и Ѕ и незадолжително заменети со една или 

повеќе групи независ¬но селектирани од (1-

6С)алкил и халоген; 

R3b е водород, (1-6С)алкил, трифлуоро(1-

6С)алкил, (3-6С)циклоалкил, фенил 

незадолжи¬тел¬но заменет со еден или 

повеќе супституенти независно селектирани 

од халоген, (1-6С)алкил и хидроксиметил, 

или 5-6 член хетероарил прстен кој што има 

1-3 прстенести хетероатоми независ¬но 

селектирани од N, O и Ѕ и незадолжително 

заменети со една или повеќе групи 

независно се¬лектирани од (1-6С)алкил и 

халоген;  

R4a е водород, (1-6С)алкил, трифлуоро(1-

6С)алкил, фенил [незадолжително заменет 

со ед¬на или повеќе групи независно 

селектирани од (1-6С)алкил, халоген, CN, 

CF3, CF3O-, (1-6С)алкокси, (1-

6Салкил)ОС(=О)-, аминокарбонил, (1-

6С)алкилтио, хидрокси(1-6С)алкил, (1-6С 

алкил)ЅО2-, НОС(=О)- и (1-3С алкокси)(1-3С 

алкил)ОС(=О)-], или 5-6 член хетероарил 

прстен кој што има 1-3 прсте¬нести 

хетероатоми независно селектирани од N, Ѕ 
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и О и незадолжително заменети со 1-2 

супсти¬туенти независно селектирани од (1-

6С)алкил, хидрокси(1-6С)алкил, 

трифлуоро(1-6С)алкил, (3-6С)циклоалкил, (3-

6С циклоалкил)СН2- (3-6С 

циклоалкил)С(=О)-, (1-3С алкокси)(1-

6С)алкил, (1-6С)ал-кок¬си, (1-

6С)алкилсулфонил, NH2, (1-6С алил)амино, 

ди(1-6С алкил)амино, (1-3С 

трифлуороалкок¬си)(1-3С)трифлуороалкил и 

метоксибензил; и 

R5a е водород, халоген, (1-6С)алкил, 

трифлуоро(1-6С)алкил, (3-6С)циклоалкил, 

фенил неза¬дол¬жително заменет со еден 

или повеќе супституенти независно 

селектирани од халоген, (1-6С)ал¬кил и 

хидроксиметил, или 5-6 член хетероарил 

прстен кој што има 1-3 прстенести 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

и Ѕ и незадолжително заменети со една или 

повеќе групи неза¬вис¬но селектирани од (1-

6С)алкил и халоген. 

има уште 40 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12P 19/02, C 12P 19/14, C 12P 7/06, C 

12P 7/10, C 13K 1/02, C 13K 1/04  

(11)  7227   (13) Т1 

(21)  2016/926   (22) 22/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  JP20120028962  13/02/2012  JP 

(96)  12/02/2013 EP13748499.4 

(97)  21/12/2016 EP2816124 

(73)  Toray Industries, Inc. 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-

ku Tokyo, 103-8666, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  NIWA, Masahiro; SHINDO, Sho; NISHIDA, 

Takanori; KISHIMOTO, Junpei; MINAMINO, 

Atsushi; KURIHARA, Hiroyuki and YAMADA, 

Katsushige 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ШЕЌЕРНИ РАСТВОРИ СО НИСКИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НА КУМАРАМИД И/ИЛИ 

ФЕРУЛАМИД 

(57)  1  Постапка за добивање на шеќерен 

раствор, којашто содржи:  

     чекор на предтретман на третирање на 

целулозна биомаса со третирачки агенс 

којшто содржи амонијак за да се добие 

производ којшто е третиран со амонијак; 

     чекор на подготвување на шеќерен 

раствор третиран со амонијак или ензимско 

сахарифицирање на производот третиран со 

амонијак за да се добие шеќерен раствор 

третиран со амонијак; и  

     чекор на подготвување на прочистен 

шеќерен раствор со отстранување на 

кумарамид и/или феруламид од шеќерниот 

раствор третиран со амонијакот со 

пурификација и определување на 

концентрацијата на кумарамид и/или 

феруламид за да се добие прочистен 

шеќерен раствор којшто има концентрација 

на кумарамид и/или феруламид од 10 до 

1.100 ppm.има уште 4 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/79, C 07D 405/12, C 07D 

413/12, C 07D 401/12, A 61K 31/4418, A 61P 

35/00  

(11)  7234   (13) Т1 

(21)  2016/931   (22) 23/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  DK20120000599  02/10/2012  DK; 

DK20130070112  27/02/2013  DK; 

US201261708806P  02/10/2012  US and 

US201361770050P  27/02/2013  US 

(96)  01/10/2013 EP13770928.3 

(97)  07/12/2016 EP2903968 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LABELLE, Marc; BOESEN, Thomas; 

MEHROTRA, Mukund; KHAN, Qasim and 

ULLAH, Farman 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОНСКИ 

ДЕМЕТИЛАЗИ 

(57)  1  Соединение коешто ја има 

структурата 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07F 9/6561, A 61K 9/14, 

A 61K 31/675, A 61K 9/20  

(11)  7236   (13) Т1 

(21)  2016/932   (22) 26/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  18/12/2012 EP12809969.4 

(97)  07/12/2016 EP2793862 
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(73)  VIIV Healthcare UK(No.4) Limited 

980 Great West Road Brentford, TW8 9GS, 

GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHANG, Shih-Ying; KIENTZLER, Donald 

C.; ERDEMIR, Deniz; KIANG, San and 

ROSENBAUM, Tamar 

(54)  КО-ПРОЦЕСИРАЧКА ПОСТАПКА И 

ФОРМУЛАЦИЈА ЗА HIV СВРЗАНО 

ИНХИБИТОРНО ПРОЛЕК СОЕДИНЕНИЕ И 

ЕКСЦИПИЕНСИ 

(57)  1  Постапка за добивање на 

формулација на HIV cврзанo инхибиторно 

пиперазин трис сол пролек соединение, 

кадешто споменатото соединение е 1-

бензоил-4-[2-[4-метокси-7-(3-метил-1H-1,2,4-

триазол-1-ил)-1-[(фосфонокси)метил]-1H-

пироло[2,3-c]пиридин-3-ил]-1,2-диоксоетил]-

пиперазин, споменатата постапка содржи: 

 

a) растварање на споменатото пролек 

соединение во растворувач за да се 

формира раствор; 

b) додавање на прва количина од првиот 

анти-растворувач кон споменатиот раствор; 

c) диспергирање на првата количина од 

HPMC во споменатиот раствор; 

d) додавање на втората количина од 

споменатиот прв анти-растворувач кон 

споменатиот раствор; 

e) диспергирање на втората количина од 

HPMC во споменатиот раствор; и 

f) додавање на вториот анти-растворувач кон 

споменатиот раствор за да се кристализира 

споменатото соединение со споменатиот 

HPMC и при тоа ја формира споменатата 

формулација, кадешто споменатиот втор 

анти-растворувач е комбинација составена 

во суштина од ацетон и изопропил ацетат 

(IPAC).има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 261/18, C 07D 

249/04, C 07D 231/14, C 07D 263/38, A 61K 

31/421, A 61K 31/42, A 61K 31/4192, A 61K 

31/415, A 61P 9/12  
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(11)  7237   (13) Т1 

(21)  2016/937   (22) 27/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261680804P  08/08/2012  US and 

US201361774163P  07/03/2013  US 

(96)  07/08/2013 EP13750454.4 

(97)  07/12/2016 EP2882716 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FLEURY, Melissa and HUGHES, Adam D. 

(54)  НЕПРИЛИСИН ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

  

кадешто: 

 

(i) X е 

 

и 

 

(a) Ra и Rb се H; R2 е H; и R7 е избран од -

CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3,  

-(CH2)5CH3, -(CH2)6CH3, и 

  

или R2 е -C1-6 алкил или -C(O)-C1-6алкил, и 

R7 е H; или 

(b) R3 е избран од -CH3, -OCH3, и Cl и Rb е 

H; или R3 е избран од H, -CH3, Cl, и F, и Rb е 

Cl; или Ra е H и Rb е избран од -CH3 и -CN; 

R2 е избран од H,  

-C1-6алкил, -(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-

3NReRe; и R7 е избран од H, - C1-6алкил, -

[(CH2)2O]1-3CH3, -CHRcOC(O)-C1-4алкил, -

CH2OC(O)CHRd-NH2,  

-CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -

CHRcOC(O)Oциклохексил, -

CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-4алкилен-

N(CH3)2, -C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

или 

(c) R3 е H и Rb е F; или R3 е F и Rb е H; R2 е 

избран од H, -C1-6алкил, -(CH2)2-3ORe, и -

(CH2)2-3NReRe; и R7 е избран од -C1-

6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -CHRcOC(O)-C1-

4алкил, -CH2OC(O)CHR-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -

CHRcOC(O)Oциклохексил, 

-CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-4алкилен-

N(CH3)2, -C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

(ii) X е 

 

  

и 

(a) Ra е Cl и Rb е H; или Ra е H и Rb е избран 

од Cl, F, -CH3, и -CN; или Ra е F и Rb е Cl; 

R2 е избран од H, -C1-6алкил, -(CH2)2-3ORe, 

и -(CH2)2-3NReRe; R4 е избран од -OH, -

OCH3, -OCH2CH3, и -C1-4алкил; и R7 е 

избран од H, -C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -
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CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -

CHRcOC(O)Oциклохексил, -

CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-4алкилен-

N(CH3)2,  

-C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

или 

(b) Ra е F и Rb е H; R2 е H; R4 е -OH; и R7 е 

избран од -C1-6алкил, - [(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)OC2-4алкил, -CHRcOC(O)O-

циклохексил, - CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -C0-

6алкиленморфолинил, и 

 

  

или 

 

(iii) X е 

 

 или   

и 

(a) Ra е Cl и Rb е H; или Ra е H и Rb е избран 

од Cl, F, -CH3, и -CN; или Ra е F и Rb е Cl; 

R2 е избран од H, -C1-6алкил, -(CH2)2-3ORe, 

и -(CH2)2-3NReRe; и R7 е избран од H, -C1-

6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -CHRcOC(O)-C1-

4алкил, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, - CHRcOC(O)O-

циклохексил, -CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, 

-C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

 

или 

(b) R3 е F и Rb е H; R2 е H; и R7 е избран од -

C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -CHRcOC(O)-

C1-4алкил, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -

CHRcOC(O)Oциклохексил, -

CH2CH(NH2)C(O)OCH3,  

-C2-4алкилен-N(CH3)2, -C0-

6алкиленморфолинил, и 

 

  

или 

(iv) X е 

  

(a) Ra и Rb се H; R2 е избран од -C1-6алкил, -

(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; R3 е избран 

од -OH, -OCH3, -OCH2CH3, и -C1-4алкил; и 

R7 е H; или 

(b) R3 е избран од Cl и F и Rb е H; или R3 е H 

и Rb е избран од Cl, F, -CH3, и -CN; или 

Ra е F и Rb е Cl; R2 е избран од H, -C1-

6алкил, -(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; R3 

е избран од -OH, -OCH3, -OCH2CH3, и -C1-

4алкил; и R7 е избран од H, -C1-6алкил, -

[(CH2)2O]1-3CH3, -CHRcOC(O)-C1-4алкил, -

CH2OC(O)CHRd-NH2, -CH2OC(O)CHRd-

NHC(O)O-C1-6алкил, -CHRcOC(O)OC2-

4алкил, -CHRcOC(O)O-циклохексил, -

CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-4алкилен-

N(CH3)2, -C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

(v) X е 

 или   

 

Ra е избран од Cl и F и Rb е H; или Ra е H и 

Rb е избран од Cl, F, -CH3, и - CN; или Ra е F 

и Rb е Cl; R2 е избран од H, -C1-6алкил, -

(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; R3 е избран 

од -OH, -OCH3, -OCH2CH3, и -C1-4алкил; R4 

е избран од H, - C1-6алкил, и фенил; и R7 е 

избран од H, -C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)OC1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -CHRcOC(O)O-

циклохексил, -CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -C0-
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6алкиленморфолинил, и 

  

или 

(vi) X е 

 или   

 

Ra е избран од Cl и F и Rb е H; или Ra е H и 

Rb е избран од Cl, F, -CH3, и - CN; или Ra е F 

и Rb е Cl; R2 е избран од H, -C1-6алкил, -

(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; R4 е избран 

од H, -C1-6алкил, и фенил; и R7 е избран од 

H, -C1-6алкил, - [(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -CHRcOC(O)O-

циклохексил,- CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -C0-

6алкиленморфолинил, и 

 

  

или 

(vii) X е 

  

Ra е избран од Cl и F и Rb е H; или Ra е H и 

Rb е избран од Cl, F, -CH3, и - CN; или Ra е F 

и Rb е Cl; R2 е избран од H, -C1-6алкил, -

(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; и R7 е 

избран од H, -C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, - CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)OC1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, - CHRcOC(O)O-

циклохексил, -CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2,  

-C0-6алкиленморфолинил, и 

  

или 

(viii) X е 

  

Ra е избран од Cl и F и Rb е H; или Ra е H и 

Rb е избран од Cl, F, -CH3, и - CN; или Ra е F 

и Rb е Cl; R2 е избран од H, -C1-6алкил, -

(CH2)2-3ORe, и -(CH2)2-3NReRe; и R7 е 

избран од H, -C1-6алкил, -[(CH2)2O]1-3CH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, - CH2OC(O)CHRd-

NH2, -CH2OC(O)CHRd-NHC(O)OC1-6алкил, -

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, - CHRcOC(O)O-

циклохексил, -CH2CH(NH2)C(O)OCH3, -C2-

4алкилен-N(CH3)2,  

-C0-6алкиленморфолинил, и 

 

  

кадешто секој Rc е независно H или -C1-

3алкил; секој Rd е независно H, -CH3, -

CH(CH3)2, фенил, или бензил; 

и секој Re е независно H или -CH3; или 

негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61P 

37/00, A 61P 29/00  

(11)  7238   (13) Т1 

(21)  2016/938   (22) 28/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20110014103  17/08/2011  GB 

(96)  15/08/2012 EP12748028.3 

(97)  12/10/2016 EP2744809 

(73)  GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company 2711 

Centerville Road Suite 400 Wilmington DE 

19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DEMONT, Emmanuel, Hubert; JONES, 

Katherine, Louise and WATSON, Robert J 

(54)  4-(8-МЕТКСИ-1-((1-МЕТОКСИПРОПАН-

2-ИЛ)-2-(ТЕТРАХИДРО-2Х-ПИРАН-4-ИЛ)-1Н-

ИМИДАЗО[4,5-С]КИНОЛИН-7-ИЛ)-3,5-

ДИМЕТИЛИЗОКСАЗОЛ И НЕГОВА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОР НА 

БРОМДОМЕН 

(57)  1  Соединение со формула (I) коешто е 

4-(8-метокси-1-(1-метоксипропан-2-ил)-2-
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(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1H-имидазо[4,5-

c]кинолин-7-ил)-3,5-диметилизоксазол  

 

  

 

или негова сол. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 09D 5/00  

(11)  7239   (13) Т1 

(21)  2016/939   (22) 28/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  DE102010052518  26/11/2010  DE 

(96)  25/11/2011 EP11807874.0 

(97)  26/10/2016 EP2643415 

(73)  Brillux GmbH & Co. KG 

Weseler Strasse 401 48163 Münster, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  KRECHTING, Andreas 

(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБЛОГА СО 

БЛЕСКАВ ЕФЕКТ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  F 01K 13/00, F 01K 25/00, H 01L 35/28  

(11)  7240   (13) Т1 

(21)  2016/940   (22) 28/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP12178430  30/07/2012  -- 

(96)  23/07/2013 EP13767115.2 

(97)  07/12/2016 EP2888455 

(73)  Cohen, Yoav 

1234 Vessy, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Cohen, Yoav 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОРИСНА ЕНЕРГИЈА ОД ТОПЛОТНА 

ЕНЕРГИЈА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/4439, A 61K 

31/5355, A 61P 25/08, A 61P 25/14, A 61P 

25/16, A 61P 25/18, A 61P 25/22, A 61P 25/24, 

A 61P 25/28, A 61P 25/36, A 61P 29/00, A 61P 

3/00, A 61P 37/02, A 61P 9/12, A 61P 25/06, A 

61P 1/14, A 61P 1/04, A 61P 25/20  

(11)  7241   (13) Т1 

(21)  2016/941   (22) 29/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  JP2012135277  15/06/2012  JP 

(96)  13/06/2013 EP13804876.4 

(97)  21/12/2016 EP2862860 

(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 

24-1, Takada 3-chome Toshima-ku Tokyo 

170-8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FUTAMURA Aya; ARAKI Yuko; ABE 

Masahito; OHTA Hiroshi; SUZUKI Ryo and 

NOZAWA Dai 

(54)  1,3-ОКСАЗОЛИДИН ИЛИ 1,3-

ОКСАЗИНАН СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

АНТАГОНИСТИ НА ОРЕКСИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение претставено со 

формулата (IA): 
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 назначено со тоа, што, 

X1 и X2 се исти или различни и 

претставуваат азотен атом или формула CH; 

Y претставува било која од структурите во 

следнава формула група (a): 

 

 

n претставува 1 или 2; 

R1 претставува водороден атом, халоген 

атом или C1-6 алкил група; 

R2 претставува триазолил група, пиридил 

група или пиримидинил група; 

R3 претставува водороден атом, халоген 

атом или C1-6 алкил група, каде што C1-6 

алкил групата може опционално да е 

супституирана со 1 до 3 халоген атоми; и 

R4 претставува водороден атом или C1-6 

алкил група; 

 или негова фармацевтски 

прифатлива сол. 

 има уште 8 патентни барања.

 

 

 

(51)  H 01R 101/00, H 01R 11/01, H 01R 4/64, 

H 01R 11/32, H 01R 4/18, H 01R 11/09  

(11)  7243   (13) Т1 

(21)  2016/942   (22) 29/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201314023369  10/09/2013  US 

(96)  26/08/2014 EP14182331.0 

(97)  12/10/2016 EP2846404 

(73)  DMC Power, Inc. 

623 East Artesia Boulevard Carson, CA 

90746, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Sosa, Luis and McGann, Shawn Kerry 

(54)  ПОЛИРАНИ РЕГИОНИ ЗА 

ЗАЗЕЈУВАЊЕ НА МРЕЖАТА 

(57)  1  Конектор којшто содржи: 

 

член на тело (12) коешто има канал (16) за 

прием на електричен проводник, со најмалку 

два полирани региони (24) и централна 

секција (26) помеѓу наведените два полирани 

региони (24), секој полиран регион (24) има 

отвор кој се протега по должината на каналот 

(16) за да овозможи вметнување, во 

радијална насока, на електричниот 

проводник во каналот (16); и 

вклопливи елементи (14) секој конфигуриран 

за спојување со отворот во еден од 

полираните региони (24), така што, кога 

електричниот проводник е поставен во 

каналот (16) и вклопливите елементи се 

споени со членот на телото, поставениот 

конектор има целосна цилиндрична 

внатрешна површина која го опкружува 

електричниот проводник во полираните 

региони (24); и кадешто централната секција 

(26) не го опкружува целосно електричниот 

проводник поставен во каналот (16). 

 има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 04B 7/43  

(11)  7244   (13) Т1 

(21)  2016/943   (22) 30/12/2016 

(45) 31/08/2017 

(30)  AT503592012  05/09/2012  AT 

(96)  05/09/2013 EP13791897.5 

(97)  19/10/2016 EP2892861 

(73)  Scheuch GmbH; W&P Zement GmbH 

and A TEC Holding GmbH 

Weierfing 68 4971 Aurolzmünster, AT; 

Wietersdorf 1 9873 Klein St. Paul, AT and 

Finkensteiner Strasse 9 9585 Gödersdorf, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  LISBERGER, Manfred; STEINWANDTER, 

Andreas; SCHWEI, Peter and FREIMANN, 

Wolfgang 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ 

НА НАЈМАЛКУ ЕДНА ИСПАРЛИВА 

КОМПОНЕНТА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  B 65H 29/00  

(11)  7184   (13) Т1 

(21)  2017/1   (22) 03/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  DE102007042705  07/09/2007  DE 

(96)  17/07/2008 EP08012882.0 

(97)  12/10/2016 EP2033917 

(73)  adp Gauselmann GmbH 

Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Gauselmann, Paul 

(54)  МЕТОДА НА РАБОТА НА УРЕД ЗА 

ПРИМАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА КНИЖНИ 

ПАРИ  

(57)  1  Метода на работа на апарат за 

примање и издавање книжни пари, што 

содржи модул за складирање со макара за 

снабдување со траснпортен каиш (3) и 
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макара за банкноти (2), секоја од наведените 

макара за снабдување со траснпортен каиш 

и макара за банкноти имаат погон за 

придвижување (9, 10), назначена со тоа, што 

погонската макара што се намотува работи 

на нејзината номинална моќност, и со тоа, 

што одмотувачката погонска макара работи 

на помала од нејзината максимална 

номинална моќност.  

има уште 2 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07K 14/705, C 07K 14/435  

(11)  7147   (13) Т1 

(21)  2017/3   (22) 03/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US278343P  06/10/2009  US and 

US897857  05/10/2010  US 

(96)  06/10/2010 EP10765714.0 

(97)  23/11/2016 EP2486048 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  JING, Ying; LI, Zhengjian and QIAN, 

Yueming 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ГЛИКОПРОТЕИНИ ВО КЛЕТОЧНИ КУЛТУРИ 

НА ЦИЦАЧИ СО УПОТРЕБА НА 

ГЛУКОКОРТИКОИДИ 

(57)  1  Процес на клеточна култура за 

производство на растворлива CTLA4 

молекула, кој што опфаќа: a) култивирање на 
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CHO клетки кои што произведуваат 

растворлива CTLA4 молекула во клеточна 

кул¬ту¬ра во услови кои што овозможуваат 

производство на протеини; и б) додавање на 

нетоксични ни¬воа на глукокортикоид.  

има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 47J 31/44  

(11)  7149   (13) Т1 

(21)  2017/5   (22) 03/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  IT2012TV00098  25/05/2012  IT 

(96)  21/09/2012 EP12790960.4 

(97)  30/11/2016 EP2854607 

(73)  Hausbrandt Trieste 1892 SPA 

Via Foscarini 52 31040 Nervesa della 

Battaglia (TV), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZANETTI, Fabrizio 

(54)  УРЕД ЗА ПОДГОТОВКА НА НАПИТОК 

(57)  1  Уред (12) за подготоовка на напиток, 

којшто содржи канал за снабдување со 

напиток (14), и елемент за затворање (16) 

којшто содржи затворена површина (18) 

погодна за затворање на барем завршетокот 

(20) од наведениот канал за снабдување 

(14), кадешто елементот за затворање (16) е 

изработен од еластомерен материјал којшто 

е погоден да биде изложена на еластична 

деформација под притисок на напитокот 

којшто е донесен, споменатата деформација 

предизвикува барем делумно поместување 

на затворената површина (18) надворе од 

споменатиот завршеток (20) на наведениот 

канал за снабдување (14); се карактеризира 

со тоашто содржи одвод (30) обезбеден со 

канален отвор (36) којшто завршува во уста 

за снабдување (38), за време на операцијата 

наведениот канален отвор (36) е всушност 

издолжување на каналот за снабдување (14), 

наведениот канален отвор (36) е седло на 

елементот за затворање (16).  

има уште 10 патентни барања.
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(51)  C 07K 16/18  

(11)  7152   (13) Т1 

(21)  2017/6   (22) 03/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20090014745  26/11/2009  -- and 

US20090264696P  26/11/2009  US 

(96)  26/11/2010 EP10782561.4 

(97)  23/11/2016 EP2504362 

(73)  InflaRx GmbH 

Winzerlaer Strasse 2 07745 Jena, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GUO, Renfeng; RIEDEMANN, Niels, 

Christoph; LI, Yan and SHEN, Beifen 

(54)  АНТИ-C5A СВРЗУВАЧКИ ПОЛОВИНИ 

СО ВИСОКА БЛОКИРАЧКА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Сврзувачка половина којашто се 

врзува за конформирачки епитоп формиран 

од аминокиселински секвенци NDETCEQRA 

(SEQ ID NO: 2) и SHKDMQL (SEQ ID NO: 3) 

од C5a, кадешто сврзувачката половина 

врзува барем една аминокиселина во 

рамките на аминокиселинската секвенца во 

согласност со SEQ ID NO: 2 и за барем една 

аминокиселина во рамките на 

аминокиселинската секвенца во согласност 

со SEQ ID NO: 3;  

кадешто споменатата сврзувачка половина 

има врзувачка константа за C5a со Kd 

вредност од 10 nM или помалку и покажува 

барем 80% блокирачка активност за 

биолошкиот ефект индуциран со C5a; и 

кадешто споменатата сврзувачка половина е 

избрана од групата составена од: 

 

(a) антитела или негови антиген-врзувачки 

фрагменти; и 

(b) антитела-слични протеини, кадешто 

споменатите антитела-слични протеини се 

избрани од групата составена до афитела, 

антикалини и дизајнирани анкирински 

повторувачки протеини. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/437, A 61K 31/44, A 61K 

31/5575, A 61K 31/5578, A 61K 45/06, A 61K 

31/5585, A 61P 11/00, A 61P 43/00  

(11)  7155   (13) Т1 

(21)  2017/7   (22) 04/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP20110153541  07/02/2011  -- 

(96)  03/02/2012 EP12704027.7 

(97)  02/11/2016 EP2672957 

(73)  SciPharm SàRL 

26-28, rue Edward Steichen 2540 

Luxembourg, LU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FREISSMUTH, Michael; KOENIG, Xaver; 

GLOECKEL, Christina and KEUERLEBER, 

Simon 

(54)  НОВ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 

(57)  1  Состав којшто содржи барем еден 

простациклин или аналог на простациклин 

или негова фармацевтска прифатлива сол и 

барем еден фосфодиестеразен (PDE) 4 

инхибитор за употреба во заштитување или 

лекување на цистична фиброза, кадешто 

споменатиот аналог на простациклин е 

избран од групата од Трепростинил, 

Илопрост, Цикапрост или Берапрост или 

нивни фармацевтски прифатливи соли.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  B 02C 17/00, C 02F 11/10, B 03B 9/06, B 

09B 3/00, C 12P 7/08, F 16K 11/00, A 61L 

11/00  

(11)  7183   (13) Т1 

(21)  2017/8   (22) 04/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20080001787  31/01/2008  GB 

(96)  02/02/2009 EP09705635.2 

(97)  19/10/2016 EP2250275 

(73)  VWP Waste Processing Limited 

10 Aldersgate Street London EC1A 4HJ, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HALL, Philip 

(54)  АПАРАТУРА И ПОСТАПКА ЗА 

ОБРАБОТКА НА ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ 

(57)  1  Aпаратура за континуирана обработка 

на цврст отпаден материјал којашто содржи: 

не-компресибилен (30) со довод (32) со цел 

отпадниот материјал да биде внесен со 

претходно определен размер такашто, при 

употреба, отпадниот материјал само го 

пополнува не-компресибилниот сад (30) до 

познато ниво,  

одвод (33) за обработка на отпадниот 

материјал, 

и множество на доводи на пара (38) 

прицврстени на не-компресибилниот сад (30) 

за селективно внесување на парата во 

внатрешноста на не-компресибилниот сад 

(30), 

внатрешноста на не-компресибилниот сад 

(30) содржи прва зона и втора зона кадешто, 

при употреба, првата зона е воглавном 

наполнета со отпаден материјал и втората 

зона е највеќе испразнета од отпаден 

материјал,  

кадешто е обезбеден погон за ротација на 

не-компресибилниот сад (30) такашто, при 

употреба, се поместуваат доводите на пара 
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(38) помеѓу првата зона и втората зона 

такашто само некои од доводите на пара (38) 

се во наведената прва зона во било кое 

време, и апаратурата понатаму содржи уред 

за контрола на парата (36) којшто содржи 

вентил за дистрибуција за насочување на 

парата од генератор на пара во влезот на 

парата, наведениот вентил за дистрибуција 

содржи вентилско тело коешто има отвор на 

доводот (52) којшто флуидно е поврзан со 

генераторот за пара преку множество на 

отвори на одводот (54) флуидно поврзани со 

излезот на пара, кадешто вентилот за 

дистрибуција е поставен такашто во било кое 

време најмалку еден од отворите на одводот 

(54) е флуидно дисконектиран од отворот на 

доводот (52) и притоа, при употреба, парата 

се доведува само кон доводите на пара (38) 

во првата зона, 

се карактеризра со тоашто апаратурата 

понатаму вклучува греач за греење и/или 

одржување на температурата на 

внатрешноста на не-компресибилниот сад 

(30) на температура од 150°C до 200°C, 

греачот се состои од дел за загревање на 

воздухот и дел за испуштање на загреаниот 

воздух во не-компресибилниот воздух (30). 

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  C 07D 491/08, A 61K 31/4741, A 61K 

31/475, A 61P 35/00  

(11)  7182   (13) Т1 

(21)  2017/9   (22) 05/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261598143P  13/02/2012  US and 

US201261653785P  31/05/2012  US 

(96)  08/02/2013 EP13704871.6 

(97)  07/12/2016 EP2814829 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GANGWAR, Sanjeev; CHOWDARI, Naidu 

S. and SUFI, Bilal 

(54)  ЕНЕДИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА, НИВНИ 

КОНЈУГАТИ И УПОТРЕБИ И МЕТОДИ ЗА 

НИВ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  B 05D 7/22  

(11)  7180   (13) Т1 

(21)  2017/10   (22) 05/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  14/08/2014 EP14180973.1 

(97)  12/10/2016 EP2985084 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-

Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Masson, Stéphane 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРЕМАЧКУВАЊЕ НА 

ТЕЛО НА СУПСТРАТ 

(57)  1  Процес за премачкување супстрати за 

производство на катализатори за 

прочистување на издувните гасови, особено 

за моторни возила, коишто се корпуси за 

поддршка на цилиндрите и секој има две 

крајни страни (301), периферна површина 

(302) и должина на оската L, а од едната 

крајна страна до другата крајна страна 

поминуваат многу канали (310), со течно 

средство за премачкување (активен премаз), 

што има цилиндар (102) наполнет со течност 

(103) и со клип (101), каде што цилиндарот 

наполнет со течност (102) комуницира со 

резервоарот (112), во чија внатрешност 

телото за преместување (111) е поставено на 

тој начин што, кога клипот (101) ќе се 

помести, телото за преместување (111) се 

поместува пропорционално со течноста 

(103), а резервоарот (112) комуницира со 

уредот за премачкување (122) за супстратот, 

каде што телото за преместување (111) 

дејствува врз течното средство за 

премачкување (113), а предизвиканиот 

резултат е пропорционална промена во 

нивото на течното средство за премачкување 

(113) во уредот за премачкување (122), 

 каде што движењето на клипот (101), 

што доведува до истишување на телото за 

преместување (111) се контролира на тој 

начин што брзината на клипот (101) не е 

надмината, така што се избегнува појава на 

меурчиња во активниот премаз. 

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  A 61K 48/00, A 61K 39/00  

(11)  7179   (13) Т1 

(21)  2017/11   (22) 05/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20100394505P  19/10/2010  US 

(96)  13/10/2011 EP11770986.5 

(97)  07/12/2016 EP2629791 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FISCHER, Laurent, Bernard 

(54)  HER2 ВАКЦИНА КАКО 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРЕТМАН ЗА 

КАРЦИНОМИ КАЈ ДОМАШНИ 

МИЛЕНИЧИЊА 

(57)  1  Ксеноген Her2/нов антиген којшто е 

ксеноген за Her2/нов антиген изразен преку 

млечни клетки од куче за употреба во 

лекувањето на кучешки карцином/тумор на 

дојки кај куче коешто страда од кучешки 

карцином/тумор на дојки, кадешто 

ксеногениот Her2/нов антиген е во 

имунолошки-ефективна количина и 

ксеногениот Her2/нов антиген е 

администриран со пост-хируршко 

отстранување на тумори кај субјекти коишто 

страдаат од споменатите канцери и кадешто 

ксеногениот тумор-поврзан Her2/нов антиген 

на млечна жлезда е вектор којшто содржи 

DNA секвенца којашто ја кодира ксеногениот 

тумор-поврзан Her2/нов антиген на 

терапевтска млечна жлезда под контролата 

на промотер којшто промовира експресија на 
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тумор-поврзаниот Her2/нов антиген на 

млечна жлезда кај кучето. има уште 10 

патентни барања. 

 

 

(51)  H 02J 7/00  

(11)  7178   (13) Т1 

(21)  2017/12   (22) 05/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  CA20032419488  21/02/2003  CA and 

US20030372180  21/02/2003  US 

(96)  20/02/2004 EP04712979.6 

(97)  19/10/2016 EP1595324 

(73)  Fundamental Innovation Systems 

International LLC 

2990 Long Prairie Road, Suite B Flower 

Mound, TX 75022, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VESELIC, Dusan and GUTHRIE, Martin, 

G., A. 

(54)  ЕЛЕКТРИЧНО КОЛО И ПОСТАПКА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНО 

НАПОЈУВАЊЕ 

(57)  1  Електрично коло за полнење батерија 

се состои од: 

контолер за полнење на батеријата(20) 

прилагоден да прима енергија од 

надворешен универзален сериски 

приклучок”УСБ”  (12), и да врши надворешно 

полнење со енергија на подвижен уред(18) и 

акумулаторска батерија  (24); 

контролерот на батерискиот полнач е 
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понатаму конфигуриран да ја ограничи 

излезната моќност така што преносниот уред 

и акумулаторската батерија не можат да 

повлечат повеќе од предходно дадена 

максимална струја која е достапна од УСБ 

приклучокот;  и  

коло за мерење на напонот (30) 

конфигурирано да го измери падот на 

напонот низ контролерот на полначот на 

батерии, и да одговори на падот на напонот 

низ контролерот на полначот на батерии со 

регулирање на интензитетот на струјата која 

се обезбедува на акумулаторската батерија 

на начин што преносниот уред прима 

предходно дадена количина на моќност 

потребна за работа, а акумулаторската 

батерија прима остаток од моќноста која е на 

располагање од контролерот на полначот на 

батерии. 

има уште 29 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  E 04B 1/86  

(11)  7185   (13) Т1 

(21)  2017/13   (22) 09/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB0904099  10/03/2009  GB 

(96)  10/03/2010 EP10710407.7 

(97)  12/10/2016 EP2406437 

(73)  BPB Limited 

Saint-Gobain House Binley Business Park 

Coventry, West Midlands CV3 2TT, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FOURNIER, David; REHFELD, Marc and 

OZOUF, Pascal 

(54)  ЛАМИНИРАН АКУСТИЧЕН ПАНЕЛ СО 

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА 

(57)  1  Ламиниран акустичен градежен панел 

што содржи прв слој од супстрат (10), втор 

слој од супстрат (13) врзан за првиот слој 

преку адхезивен слој (16), панелот има  

фактор на загуба на запирање од 5 - 30% (η = 

0.05 - 0.3), каде што соодносот на лепилото 

на нанесената површинска област на 

супстратот е 80 - 250 g/m2; назначен со тоа, 

што панелот има динамички Јунгов модул од 

0.1 до 5 GPa и со тоа, што лепилото има 

динамички Јунгов модул (на 20°C) од 0.1 до 

50 MPa на 100 Hz и/или 0.5 MPa до 100 MPa 

на 1000 Hz и фактор на загуба од најмалку 

50% (η > 0.5).  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 231/20, A 61K 31/415, A 61P 29/00

  

(11)  7186   (13) Т1 

(21)  2017/14   (22) 09/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US384781P  21/09/2010  US 

(96)  12/09/2011 EP11760631.9 

(97)  09/11/2016 EP2619182 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 

112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SPYVEE, Mark; SATOH, Takashi and 

CARLSON, Jonathan Eric 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ 

(57)  1  Соединение со формулата I:  

  

назначено со тоа, што:  

едно од R1a и R1b е водород, и другиот е 

метил; или R1a и R1b се земени заедно за да 

формираат циклопропил прстен; 

R2 е метил или флуорометил; 

R3 е метил; 

R4 е водород, хало, флуорометил, метил, 

метокси, или флуорометокси; 

R5 е водород, хало, флуорометил, метил, 

метокси, или флуорометокси; 

R6 е водород, хало, метил, или метокси; 

R7 е водород, хало, метил, или метокси; и 

X е кислород; 

 или негова фармацевтски 

прифатлива сол.има уште 19 патентни 

барања. 
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(51)  A 61K 31/337, A 61K 31/513, A 61K 

31/675, A 61K 31/704, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61P 35/04  

(11)  7177   (13) Т1 

(21)  2017/15   (22) 09/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US117102  22/11/2008  US; US178009  

13/05/2009  US and US179307  18/05/2009  US 

(96)  20/11/2009 EP13189711.8 

(97)  26/10/2016 EP2752189 

(73)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Fyfe, Gwendolyn; Phan, See Chun and 

Zhou, Xian 

(54)  УПОТРЕБА НА АНТИ-VEGF АНТИТЕЛО 

ВО КОМБИНАЦИЈА СО ХЕМОТЕРАПИЈА 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР НА ДОЈКА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  7176   (13) Т1 

(21)  2017/16   (22) 09/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20060771251P  08/02/2006  US and 

US20060774500P  17/02/2006  US 

(96)  08/02/2007 EP07763514.2 

(97)  12/10/2016 EP1981909 

(73)  Morphotek, Inc. 

210 Welsh Pool Road Exton, PA 19341, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GRASSO, Luigi; SASS, Philip M.; 

NICOLAIDES, Nicholas C.; LI, Jian; CHAO, 

Qimin; ROUTHIER, Eric and EBEL, Wolfgang 

(54)  АНТИГЕН GM-CSF ПЕПТИДИ И 

АНТИТЕЛА НА GM-CSF 

(57)  1  Рекомбинантни изразено човечко 

моноклонално антитело коешто специфично 

се врзува кон стимулирачки фактор на на 

гранулоцитна макрофагна-колонија (GM-

CSF) кадешто наведеното антитело содржи 

тежок ланец којшто содржи CDR1 на SEQ ID 

NO:40, CDR2 на SEQ ID NO:41, и CDR3 на 

SEQ ID NO:42 и лесен ланец којшто содржи 

CDR1 на SEQ ID NO:43, CDR2 на SEQ ID 

NO:44, и CDR3 на SEQ ID NO:45, кадешто 

афинитетот за врзување на наведеното 

антитело кон човечки -CSF има константна 

на дисоцијација (KD) помала од 1x10-10 M. 

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/30, A 61K 39/00  

(11)  7164   (13) Т1 

(21)  2017/17   (22) 09/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161502160P  28/06/2011  US 

(96)  28/06/2012 EP12770215.7 

(97)  14/12/2016 EP2726094 

(73)  Oxford BioTherapeutics Ltd 

94A Innovation Drive Milton Park Abingdon 

Oxfordshire OX14 4RZ, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ROHLFF, Christian and STAMPS, Alasdair 

(54)  ТЕРАПЕВТСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА 

ЦЕЛ 

(57)  1  Антитело, негов функционален 

фрагмент или миметичко антитело коeшто се 

врзува за BST1 за употреба во лекувањето 

или профилаксата на болест избранa од 

листата составена од акутна миелоидна 

леукемија (AML), B-клеточна хронична 

лимфоцитна леукемија, рак на гради, 

колоректален рак, рак на бубрези, рак на 

глава и врат, рак на бели дробови или рак на 

панкреас.  

има уште 12 патентни барања. 



 

 

152 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

 

 

(51)  C 02F 1/28, C 02F 1/52, C 02F 1/56, C 

02F 101/10, C 02F 101/30, C 02F 11/14, C 02F 

103/00, C 02F 103/22, C 02F 103/24, C 02F 

103/28, C 02F 103/32, C 02F 101/32  

(11)  7163   (13) Т1 

(21)  2017/18   (22) 10/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  07/05/2013 EP13166922.8 

(97)  26/10/2016 EP2801555 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Skovby, Michael; Poffet, Martine; Gerard, 

Daniel Edward; Schölkopf, Joachim and Gane, 

Patrick Arthur Charles 

(54)  ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА И 

ОБЕЗВОДНУВАЊЕ НА ТИЊА СО 

КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИ 

ТРЕТИРАН КАЛЦИУМ КАРБОНАТ И 

ФИЛОСИЛИКАТ, УПОТРЕБА НА 

КОМБИНАЦИЈАТА ОД ПОВРШИНСКИ 

ТРЕТИРАН КАЛЦИУМ КАРБОНАТ И 

ФИЛОСИЛИКАТ И КОМПОЗИТЕН 

МАТЕРИЈАЛ 
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(57)  1  Процес за прочистување на вода 

и/или обезводување на тињи и/или 

седименти, кој што ги оп-фаќа следните 

чекори: 

 

a) обезбедување водата да биде прочистена 

и/или тињата и/или седиментот кои што 

содржат нечистотии да бидат обез¬воднети;  

б) обезбедување најмалку еден површински-

третиран калциум карбонат, при што 

најмал¬ку 1 % од пристапната површинска 

област на калциум карбонатот е покриена со 

слој кој што содржи најмалку еден катјонски 

полимер, при што најмалку едниот катјонски 

поли¬мер е присутен во слојот во количина 

од 0.2 wt.- % до 10 wt.-%, врз основа на 

сувата тежи¬на на калциум карбонатот, 

ц) обезбедување најмалку еден 

филосиликат, при што филосиликатот е 

бентонит со содр¬жи¬на на монтморилонити 

од најмалку 50.0 wt.-%, врз основа на 

вкупната тежина на бенто¬ни¬тот, и 

д) доведување во контакт на водата и/или 

тињата и/или седиментот од чекорот a) со 

нај-малку едниот површински-третиран 

калциум карбонат од чекорот б) и најмалку 

едниот фи¬лосиликат од чекорот ц) за 

добивање и отстранување на композитен 

материјал кој што го содржи најмалку едниот 

површински-третиран калциум карбонат, 

најмалку едниот фи¬лосиликат и нечистотии, 

при што чекорот д) на доведување во контакт 

се врши со дода¬ва¬ње на најмалку едниот 

филосиликат од чекорот ц) на водата и/или 

тињата и/или седи¬мен¬тот од чекорот a) 

пред да се додаде најмалку едниот 

површински-третиран калциум кар¬бо¬нат од 

чекорот б) на водата и/или тињата и/или 

седиментот од чекорот a) и/или со 

до¬да¬вање на мешавина која што ги содржи 

најмалку едниот површински-третиран 

калциум карбонат од чекорот б) и најмалку 

едниот филосиликат од чекорот ц) на водата 

и/или ти¬њата и/или седиментот од чекорот 

a).има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/113, C 12N 15/11, C 12N 15/86, 

A 61K 48/00, A 61K 31/7088, A 61K 9/127  

(11)  7162   (13) Т1 

(21)  2017/19   (22) 10/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP00203283  21/09/2000  -- 

(96)  21/09/2001 EP10177969.2 

(97)  14/12/2016 EP2284264 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 

2333 ZA Leiden, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Den Dunnen, Johannes Theodorus; Van 

Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Van 

Deutekom, Judith Christina Theodora 

(54)  ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид кој што е 

способен да инхибира низа за препознавање 

на ексонот во ексонот 51 на дистрофин пре-

mRNA што го олеснува маскирањето на 

ексонот од апаратурата за спо¬ју¬вање и 

исклучувањето на ексонот од крајната mRNA, 

каде што олигонуклеотидот е компле-

мен¬таре на споменатиот ексон или на 

неговиот дел, и има должина од 14-40 

нуклеотиди, каде што олигонуклеотидот 

предизвикува прескокнување на споменатиот 

ексон кога споменатиот антисенс 

олигонуклеотид е присутен во една клетка 

која што има дистрофин пре-mRNA која што 
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го содржи споменатиот ексон. има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/423, A 61K 47/10, A 61K 47/14, 

A 61K 47/26, A 61K 47/36, A 61K 47/38, A 61K 

9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61P 21/00  

(11)  7161   (13) Т1 

(21)  2017/20   (22) 10/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  GB20120008178  10/05/2012  GB 

(96)  10/05/2013 EP13726699.5 

(97)  23/11/2016 EP2846774 

(73)  Summit (Oxford) Limited 

85b Park Park Drive Milton Abingdon OX14 

4RY, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TINSLEY, Jonathon, Mark and 

ROBINSON, Neil 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО НА МУСКУЛНА 

ДИСТРОФИЈА НА ДУШЕН 

(57)  1  Течен фармацевтски состав којшто 

содржи водена суспензија од наночестички 

C1100, кадешто наночестичките C1100 имаат 

D50 големина на честички помала од 2µm 

и/или D90 големина на честички помала од 

7µm.  

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/58, A 61K 9/06, A 61K 47/10  

(11)  7160   (13) Т1 

(21)  2017/24   (22) 11/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  20090000602  12/05/2009  DK 

(96)  12/05/2010 EP10722600.3 

(97)  23/11/2016 EP2429490 

(73)  Galenica AB 

Medeon P.A. Hanssons väg 41 205 12 Malmö, 

SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HANSSON, Henri and MORÉN, Anna 

Karin 

(54)  МАСЛО-ВО-ВОДА ЕМУЛЗИЈА НА 

МОМЕТАЗОН 

(57)  1  Масло-во-вода емулзија којашто 

содржи мометазон или негов фармацевтски 

прифатлив дериват и C4 алкан-диол, којшто 

може да биде линеарен или разгранет и 

концентрацијата на C4 алкан-диолот е од 20 

до 45% w/w.  

има уште 14 патентни барања. 

 



 

 

156 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 

519/00, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 

29/00, A 61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P 1/00, 

A 61P 27/00  

(11)  7215   (13) Т1 

(21)  2017/27   (22) 12/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161530866P  02/09/2011  US; 

US201261594882P  03/02/2012  US and 

US201261677445P  30/07/2012  US 

(96)  31/08/2012 EP12775861.3 

(97)  30/11/2016 EP2751109 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LI, Yun-Long; YAO, Wenqing; HE, 

Chunhong; COMBS, Andrew, P.; YUE, Eddy, 

W.; SPARKS, Richard, B.; ZHU, Wenyu; MEI, 

Song; GLENN, Joseph; MADUSKUIE, Thomas, 

P., Jr. and DOUTY, Brent 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИНИ КАКО PI3K 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

 

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто: 

 

X е CR9 или N; 

W е CR7 или N; 

Y е CR8, CR8a, или N; 

Z е врска или C(=O); 

под услов кога -W=Y-Z- е -CR7=CR8, -N=CR8-

, -CR7=CR8a-C(=O)-, -N=CR8a-C(=O)-, или -

CR7=N-C(=O)-; 

R1 е C1-3 алкил; 

R2 е хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, C1-6 халоалкокси, фенил, или 5-6 

член хетероарил; кадешто споменатиот 
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фенил и 5-6 член хетероарил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, 3, или 4 

супституенти независно избрани од хало, 

OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, и C1-4 

халоалкокси; 

R3 е Cy, -(C1-3 алкилен)-Cy, хало, CN, NO2, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-

6 халоалкил, ORa, SRa, C(=O)Rb, 

C(=O)NRcRd, C(=O)ORa, OC(=O)Rb, 

OC(=O)NRcRd, NRcRd, NRcC(=O)Rb, 

NRc=C(=O)ORb, NRcC(=O)NRcRd, 

C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, 

NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(=O)2Rb, 

NRcS(=O)2NRcRd, S(=O)2Rb, или 

S(=O)2NRcRd; кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, 3, или 4 

независно избрани R3a групи; 

R4 е H, хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, или C1-4 

халоалкокси; 

R5 е хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, 

или циклопропил; 

R6 е H, хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, или C1-4 

халоалкокси; 

R7 е H или C1-4 алкил; 

R8 е H, хало, -OH, -CN, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, Cy2, 

-(C1-3 алкилен)-Cy2, ORa2, SRa2, C(=O)Rb2, 

C(=O)NRc2Rd2, C(=O)ORa2, OC(=O)Rb2, 

OC(=O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(=O)Rb2, 

NRc2C(=O)ORb2, NRc2C(=O)NRc2Rd2, 

C(=NRe)Rb2, C(=NRe)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe)NRc2Rd2, NRc2S(=O)Rb2, 

NRc2S(=O)2NRc2Rd2, S(=O)Rb2, S(=O)2Rb2, 

или S(=O)2NRc2Rd2; кадешто споменатиот 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил се 

секој опционално супституирани со 1, 2, 3, 

или 4 независно избрани R11 групи; 

R8a е H, хало, -CN, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, Cy2, 

-(C1-3 алкилен)-Cy2, C(=O)Rb2, 

C(=O)NRc2Rd2, C(=O)ORa2, NRc2Rd2, 

NRc2C(=O)Rb2, NRc2C(=O)ORb2, 

NRc2C(=O)NRc2Rd2, NRc2S(=O)Rb2, 

NRc2S(=O)2NRc2Rd2, S(=O)Rb2, S(=O)2Rb2, 

или S(=O)2NRc2Rd2; кадешто споменатиот 

C1-6 алкил, C2-6алкенил, C2-6 алкинил се 

секој опционално супституирани со 1, 2, 3, 

или 4 независно избрани R11 групи; 

R9 е H, хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 алкокси, или C1-4 

халоалкокси; 

R10 е H или C1-4 алкил; 

секој Ra, Rb, Rc, и Rd е независно избран од 

H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, 

и Cy; кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, и C2-6 алкинил се секој опционално 

супституирани со 1, 2, или 3 независно 

избрани R3b групи; 

или Rc и Rd заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7 

член хетероциклоалкил група, којашто е 

опционално супституирана со -OH или C1-3 

алкил; 

секој Re е независно избран од H, CN, OH, 

C1-4 алкил, и C1-4 алкокси; 

секој Cy е независно избран од C3-7 

циклоалкил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

фенил, нафтил, и 5-10 член хетероарил, 

секој од нив опционално е супституиран со 1, 

2, 3, или 4 независно избрани R3b групи; 

секој R3a е независно избран од хало, CN, 

NO2, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, ORa1, SRa1, 

C(=O)Rb1, C(=O)NRc1Rd1, C(=O)ORa1, 

OC(=O)Rb1, OC(=O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 

NRc1C(=O)Rb1, NRc1C(=O)ORb1, 

NRc1C(=O)NRc1Rd1, C(=NRe)Rb1, 

C(=NRe)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe)NRc1Rd1, 

NRc1S(=O)Rb1, NRc1S(=O)2NRc1Rd1, 

S(=O)2Rb1, и S(=O)2NRc1Rd1; кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 
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алкинил се секој опционално супституирани 

со 1, 2, или 3 независно избрани R11 групи; 

секој R3b е независно избран од Cy1, -(C1-3 

алкилен)-Cy1, хало, CN, NO2, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, 

ORa1, SRa1, C(=O)Rb1, C(=O)NRc1Rd1, 

C(=O)ORa1, OC(=O)Rb1, OC(=O)NRc1Rd1, 

NRc1Rd1, NRc1C(=O)Rb1, NRc1C(=O)ORb1, 

NRc1C(=O)NRc1Rd1, C(=NRe)Rb1, 

C(=NRe)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe)NRc1Rd1, 

NRc1S(=O)Rb1, NRc1S(=O)2NRc1Rd1, 

S(=O)Rb1, S(=O)2Rb1, и S(=O)2NRc1Rd1; 

кадешто споменатите C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил се секој опционално 

супституирани со 1, 2, или 3 независно 

избрани R11 групи; 

секој Cy1 е независно избран од C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

фенил, и 5-6 член хетероарил, секој од нив е 

опционално супституиран со 1, 2, 3, или 4 

независно избрани R11 групи; 

секој Ra1, Rb1, Rc1, и Rd1 е независно 

избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, 4-

7 член хетероциклоалкил, фенил, и 5-6 член 

хетероарил; кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

фенил и 5-6 член хетероарил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

независно избрани R11 групи; 

или Rc1 и Rd1 заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7 

член хетероциклоалкил група, којашто е 

опционално супституирана со -OH или C1-3 

алкил; 

секој Cy2 е независно избран од C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

фенил, 5-6 член хетероарил, или 9-10-член 

бицикличен хетероарил, секој од нив е 

опционално супституиран со 1, 2, 3, или 4 

независно избрани R11 групи; 

секој Ra2, Rb2, Rc2, и Rd2 е независно 

избран од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, 4-

7 член хетероциклоалкил, фенил, и 5-6 член 

хетероарил; кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

фенил и 5-6 член хетероарил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

независно избрани R11 групи; 

или Rc2 и Rd2 заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6-, или 7 

член хетероциклоалкил група, којашто е 

опционално супституирана со -OH или C1-3 

алкил; и 

секој R11 е независно избран од OH, NO2, 

CN, хало, C1-3 алкил, C2-3 алкенил, C2-3 

алкинил, C1-3 халоалкил, цијано-C1-3 алкил, 

HO-C1-3 алкил, C1-3 алкокси-C1-3 алкил, C3-

7 циклоалкил, C1-3 алкокси, C1-3 

халоалкокси, амино, C1-3 алкиламино, 

ди(C1-3 алкил)амино, тио, C1-3 алкилтио, C1-

3 алкилсулфинил, C1-3 алкилсулфонил, 

карбамил, C1-3 алкилкарбамил, ди(C1-3 

алкил)карбамил, карбокси, C1-3 

алкилкарбонил, C1-4 алкоксикарбонил, C1-3 

алкилкарбониламино, C1-3 

алкилсулфониламино, аминосулфонил, C1-3 

алкиламиносулфонил, ди(C1-3 

алкил)аминосулфонил, 

аминосулфониламино, C1-

3алкиламиносулфониламино, ди(C1-3 

алкил)аминосулфониламино, 

аминокарбониламино, C1-3 

алкиламинокарбониламино, и ди(C1-3 

алкил)аминокарбониламино; 

 

кадешто прстен-формирачките јаглеродни 

атоми и хетероатоми на хетероциклоалкил 

група може да бидат опционално 

супституирани со оксо или сулфидо. 

има уште 49 патентни барања. 
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(51)  G 01S 19/50, G 01S 19/43  

(11)  7216   (13) Т1 

(21)  2017/28   (22) 13/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  CZ20130000741  25/09/2013  CZ 

(96)  05/06/2014 EP14001956.3 

(97)  30/11/2016 EP2853922 

(73)  AZD Praha S.R.O. 

Zirovnická 2/3146 106 17 Praha 10, CZ 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bazant, Lubor 

(54)  Постапка за одредување на правец на 

движење и позиција на превозно средство 

врз база на сателитска навигација и 

систем за извршување на постапката 

(57)  1  Постапка за одредување на правец на 

движење и позиција на превозно средство 

(7), особено шинско возило, врз база на 

сателитска навигација, кадешто првата 

позиција на превозно средство (7) е 

определена преку мерење на кодната фаза 

на сигнал (10) од сателитски навигациски 

систем со ширина на доверлив интервал на 

позицијата на превозното средство (7) 

определена од статистичката дистрибуција 

во сообразност со бараната веродостојност 

на основна непрекината секција (E) на 

шината (8), кадешто позицијата определена 

на овој начин е назначена на 

кореспондентната позиција во податочната 

база на мапата на шината (8) и насоката на 

шината (8) во податочната база на мапата на 

возилото (8), носечките фази на сигналот 

(10) од најмалку еден сателит од 

сателитскиот навигациски систем се 

измерени на тој начин пришто позицијата на 

овој сателит е позната во време на 

мерењето и е примена од најмалку еден пар 

антени (2,3) лоцирани на превозното 

средство, потоа разликата помеѓу 

измерените вредности на носечката фаза на 

сигналот (10) примен преку индивидуалните 

антени (2, 3) се одредува, и дополнително, 

од познатата позиција на сателитот (9) и 

позицијата на најмалку еден пар антени (2,3), 

врз основа на познатата траекторија на 

шината (8) наведени во податочната база на 

мапата (8) и доделени кон позицијата на 

превозното средство (7) на патната линија 
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(8), моменталните растојанија помеѓу 

антените (2,3) и сателитот (9) се определени, 

се карактеризира со тоашто дополнително 

исто така разликата помеѓу овие растојанија 

за најмалку еден пар антени (2,3) е 

определена, и кадешто со споредба на 

разликите на моменталните растојанија и 

разликата на измерените носечки фази на 

сигналот (10) од сателитскиот навигациски 

сигнал, најблиските растојанија се избрани и 

моменталната позиција и насоката на 

движење на превозното средство (7) по 

шината (8) е определена, пришто 

точноста на определената позиција на 

возилото (7) на шината(8) е пропоционална 

со радиусот на закривување на шината (8). 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/519, A 61K 39/395, A 61P 19/02

  

(11)  7217   (13) Т1 

(21)  2017/30   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US296961P  08/06/2001  US 

(96)  05/06/2002 EP15165133.8 

(97)  16/11/2016 EP2940044 

(73)  AbbVie Biotechnology Ltd 

Clarendon House 2, Church Street HM 11 

Hamilton, BM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  Kempeni, Joachim; Weiss, Roberta and 

Fischkoff, Steven A. 

(54)  АНТИ-TNF АЛФА АНТИТЕЛА ЗА 

УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Изолирано човечко анти-TNFα 

антитело, за употреба во третирање умерен 

до тежок ревматоиден артритис во човечки 

субјект, назначено со тоа, што антителото 

треба да се администрира подкожно на 

човечкиот субјект на двонеделен режим на 

дозирање од 40 мг на секои 14 дена, каде 

што антителото има променлив регион од 

лесен ланец (LCVR) што ја содржи амино 

киселинската секвенца од СЕК ИД БР: 1 и 

променлив регион од тежок ланец (HCVR) 

што ја содржи амино киселинската секвенца 

од СЕК ИД БР: 2, има константен регион од 

тежок ланец IgG1 и има константен регион од 

капа лесен ланец, и каде што антителото 

треба да се администрира во комбинација со 

метотрексат.  

има уште 0 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04  

(11)  7218   (13) Т1 

(21)  2017/32   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  244297P  21/09/2009  US 

(96)  20/09/2010 EP10763083.2 

(97)  09/11/2016 EP2480552 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(72)  KIM, Choung, U.; RAY, Adrian, S.; CHO, 

Aesop; XU, Jie and METOBO, Samuel, E. 

(54)  2' - ФЛУОРО ЗАМЕНЕТИ КАРБА-

НУКЛЕОЗИДНИ АНАЛОЗИ ЗА 

АНТИВИРУСЕН ТРЕТМАН 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, C 07D 417/12, A 61K 

31/427, A 61P 35/00  

(11)  7219   (13) Т1 

(21)  2017/33   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201161540523P  28/09/2011  US 

(96)  27/09/2012 EP12836986.5 

(97)  16/11/2016 EP2760860 

(73)  Euro-Celtique S.A. 

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CHEN, Yi and CHEN, Yu 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АЗОТЕН ИПЕРИТ 

(57)  1  Соединение со Формула (1) или 

негова фармацевтски прифатлива сол: 

 

 

  

 

каде што 

 

секој од X1 и X2 независно, е хало или 

OSO2Ra, во кои Ra е алкил, алкенил, или 

алкинил; 

Q е циклоалкил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкенил, арил, или хетероарил, 

од кои секој, независно, е незадолжително 

заменет со алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетеро¬цик¬лоалкил, 

циклоалкенил, хетероциклоалкенил, арил, 

хетероарил, хало, нитро, оксо, -CH=NH, 

цијано, алкил-Rb, CH=NORb, ORb, OC(O)Rb, 

OC(O)ORb, OC(O)SRb, SRb, C(O)Rb, 

C(O)ORb, C(O)SRb, C(O)NRcRd, SORb, 

SO2Rb, NRcRd, алкил-NRcRd, или 

N(Rc)C(O)Rd, во кои секој од Rb, Rc, и Rd, 

независно, е H, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, 

хетеро¬арил, хало, цијано, нитро, амино, 

хидроксил, алкиламино, халоалкил, или 

алкокси; 

Z е избришан или (CH2)m во кој што m е цел 

број од 1 до 10; 

и секој од R1 и R2 независно, е H, алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероцикло¬ал¬кил, циклоалкенил, 

хетероциклоалкенил, арил, хетероарил, 

хало, нитро, оксо, -CH=NH, цијано, алкил-Rb, 

CH=NORb, ORb, OC(O)Rb, OC(O)ORb, 

OC(O)SRb, SRb, C(O)Rb, C(O)ORb, (O)SRb, 

C(O)NRcRd, SORb, SO2Rb, NRcRd, алкил-

NRcRd, или N(Rc)C(O)Rd, каде што: 

 

циклоалкил се однесува на заситен 

јаглеводороден прстенест систем кој што има 

3 до 30 јаглеродни атоми; 

циклоалкенил се однесува на не-ароматичен 

јаглеводороден прстенест систем кој што има 

3 до 30 јаглероди и една или повеќе двојни 

врски; 

хетероциклоалкил се однесува на 

неароматичен 5-8 член моноцикличен, 8-12 

член бицикличен, или 11-14 член 

трицикличен прстенест систем кој што има 

еден или по¬веќе хетероатоми ; 

хетероциклоалкенил се однесува на 
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неароматичен 5-8 член моноцикличен, 8-12 

член бицикличен, или 11-14 член 

трицикличен прстенест систем кој што има 

еден или повеќе хетероатоми и една или 

повеќе двојни врски; 

арил се однесува на 6-јаглероден 

моноцикличен, 10-јаглероден бицикличен, 

14-јаглероден трицикличен ароматичен 

прстенест систем; 

хетероарил се однесува на ароматичен 5-8 

член моноцикличен, 8-12 член бицик¬ли¬чен, 

или 11-14 член трицикличен прстенест 

систем кој што има еден или пове¬ќе 

хе¬тероатоми; 

алкил се однесува на прав или разгранет 

јаглеводород кој што содржи 1-20 

јагле¬род¬ни атоми; 

алкенил се однесува на прав или разгранет 

јаглеводород кој што содржи 2-20 јаглеродни 

атоми и една или повеќе двојни врски; и 

алкинил се однесува на прав или разгранет 

јаглеводород кој што содржи 2-20 

јаг¬ле¬родни атоми и една или повеќе тројни 

врски. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 

29/00, A 61P 25/00  

(11)  7220   (13) Т1 

(21)  2017/34   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261740777P  21/12/2012  US 

(96)  20/12/2013 EP13818940.2 

(97)  02/11/2016 EP2935258 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  NOTTE, Gregory 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА СО ЗАМЕНЕТ 

ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД КАКО 

СИГНАЛНО РЕГУЛИРАЧКИ КИНАЗА 

ИНХИБИТОРИ НА АПОПТОЗА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/14, C 07D 487/04, C 07D 

487/22, A 61K 31/517, A 61K 31/4427, A 61K 

31/496, A 61P 25/06, A 61P 11/00, A 61P 11/06

  

(11)  7221   (13) Т1 

(21)  2017/35   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US386138P  05/06/2002  US; US388617P  

13/06/2002  US; US389870P  19/06/2002  US; 

US393200P  01/07/2002  US and US413534P  

25/09/2002  US 

(96)  27/05/2003 EP03736721.6 

(97)  21/12/2016 EP1539766 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LUO, Guanglin; MACOR, John, E.; 

CHATURVEDULA, Prasad, V.; CHEN, Ling; 

CIVIELLO, Rita; CONWAY, Charles, Mark; 

DEGNAN, Andrew, P.; DUBOWCHIK, Gene, M.; 

HAN, Xiaojun; KARAGEORGE, George, N.; 

POINDEXTER, Graham and VIG, Shikha 

(54)  РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ НА 

ПЕПТИД СРОДЕН НА КАЛЦИТОНИН 

(57)   

има уште  патентни барања. 
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(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/542, A 61P 25/28

  

(11)  7222   (13) Т1 

(21)  2017/36   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261718728P  26/10/2012  US 

(96)  17/10/2013 EP13785730.6 

(97)  14/12/2016 EP2912041 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MERGOTT, Dustin James; MARTIN, 

Fionna Mitchell and OWTON, William Martin 

(54)  ТЕТРАХИДРОПИРОЛОТИАЗИН 

ДЕРИВАТИ КАКО ВАСЕ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата:  

 

  

 

кадешто A е избран од групата составена од; 

 

 и   

 

R1 е H или F; 

R2 е H, -OCH3, C1-C3  алкил, 

 

 

 или   

 

 

R3 е H, -CH3, или -OCH3; и 

R4 е H или F; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/14, C 07D 495/14, C 07D 

491/22, C 07D 498/14, C 07D 471/22, A 61K 

31/519, A 61K 31/4375, A 61P 35/00  

(11)  7223   (13) Т1 

(21)  2017/37   (22) 16/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201261659245P  13/06/2012  US; 

US201261691463P  21/08/2012  US; 

US201261740012P  20/12/2012  US and 

US201361774841P  08/03/2013  US 

(96)  12/06/2013 EP13783125.1 

(97)  21/12/2016 EP2861595 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 

19803, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; ZHANG, 

Colin; XU, Meizhong; HE, Chunhong; QIAN, 

Ding-Quan; WU, Liangxing; SUN, Yaping and 

LU, Liang 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ТРИЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

FGFR 
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(57)  1  Соединение со Формула II: 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто: 

W е NR9; 

X е CR15 или N; 

R1 е H, NRARB, хало, и C1-3 алкил; 

R2 и R3 се секој независно избрани од H, CN, 

C(O)NRcRd, и C1-7 алкил, кадешто 

споменатиот C1-7 алкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од хало, ORa, CN, NRcRd, 

и C(O)NRcRd; 

или R2 и R3 заедно со јаглеродниот атом кон 

којшто тие се сврзани формираат 3-7 член 

циклоалкил прстен или 4-7 член 

хетероциклоалкил прстен, секој опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од хало, C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, CN, ORa, SRa, C(O)Rb, 

C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 

OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, и 

NRcC(O)ORa; 

R4, R5, R6, R7, и R8 се секој независно 

избрани од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 

C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 

NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, 

NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, 

C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, 

NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 

NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, 

S(O)2Rb1, и S(O)2NRc1Rd1; кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, и 4-10 член 

хетероциклоалкил се секој опционално 

супституирани со 1, 2, 3, 4, или 5 

супституенти независно избрани од хало, C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, 

C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 

OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 

NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 

NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, 

NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 

NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 

S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, и 

S(O)2NRc1Rd1; 

R9 е H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, 3, 4, или 5 

супституенти независно избрани од R9a; 

секој R9a е независно избран од Cy1, хало, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-

6 халоалкил, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 

C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, 

OC(O)NRc2 Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 

NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 
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NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 

S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и 

S(O)2NRc2Rd2, кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од Cy1, 

хало, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 

C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, 

OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 

NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, 

NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 

NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 

S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; 

R10 е избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 

C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3 , NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 

NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 

C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и 

S(O)2NRc3Rd3; кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил 

се секој опционално супституирани со 1, 2, 3, 

4, или 5 супституенти независно избрани од 

R10a; 

R15 е избрани од H, хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 

C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 

NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 

C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и 

S(O)2NRc3Rd3; кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, и 4-10 член хетероциклоалкил 

се секој опционално супституирани со 1, 2, 3, 

4, или 5 супституенти независно избрани од 

R10a; 

секој R10a е независно избран од Cy2, хало, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-

6 халоалкил, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 

C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 

NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и 

S(O)2NRc3Rd3, кадешто споменатиот C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, и C2-6 алкинил се секој 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од Cy2, 

хало, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 

C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 

NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 

S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и 

S(O)2NRc3Rd3; 

RA и RB се секој независно избрани од H, 

C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, 

C2-4 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 

5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто 

споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 
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член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4алкилтио, C1-

4алкиламино, ди(C1-4алкил)амино, C1-4 

халоалкил, и C1-4 халоалкокси; 

Cy1 и Cy2 се секој независно избрани од C6-

10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член 

хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

секој од нив е опционално супституиран со 1, 

2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани 

од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 3-10 член 

хетероциклоалкил, CN, NO2, ORa5, SRa5, 

C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 

S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5; кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, и 4-10 член 

хетероциклоалкил се секој опционално 

супституирани со 1, 2, 3, 4, или 5 

супституенти независно избрани од хало, C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, 

C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 

OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 

S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и 

S(O)2NRc5Rd5;  

секој Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, 

Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, Rd3, Ra5, Rb5, 

Rc5, и Rd5 е независно избран од H, C1-6 

алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, или (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил, кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил, 

C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е опционално 

супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 супституенти 

независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 

C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, 

OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, 

NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, 

C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, 

S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и 

S(O)2NRc6Rd6; 

или било кој од Rc и Rd заедно со N атомот 

кон којшто тие се сврзани формираат 4-, 5-, 

6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, 

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 
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циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-

10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; 

или било кое од Rc1 и Rd1 заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани формираат 

4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, 

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-

10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; 

или било кој од Rc2 и Rd2 заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани формираат 

4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, 

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-

10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; 

или било кој од Rc3 и Rd3 заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани формираат 

4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, 

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-

10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
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C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; 

или било кој од Rc5 и Rd5 заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани формираат 

4-, 5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6, 

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-

10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално супституирани со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; 

секој Re1, Re2, Re3, и Re5 е независно 

избран од H, C1-4 алкил, CN, ORa6, SRb6, 

S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, и 

C(O)NRc6Rd6; секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е 

независно избран од H, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, 

кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 

алкенил, и C2-4 алкинил, е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-

4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 

халоалкил, и C1-4 халоалкокси; 

или било кој од Rc6 и Rd6 заедно со N 

атомот којшто тие се сврзани формираат  4-, 

5-, 6-, или 7-член хетероциклоалкил група 

опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 

алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 

халоалкокси; 

и секој Re6 е независно избран од H, C1-4 

алкил, и CN. 

има уште 30 патентни барања. 

 

 

(51)  B 23B 51/04  

(11)  7224   (13) Т1 

(21)  2017/38   (22) 17/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  CH5062009  30/03/2009  CH 

(96)  29/03/2010 EP10405066.1 

(97)  26/10/2016 EP2236230 

(73)  Rogantini, Luca 

7608 Castasegna, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Rogantini, Luca 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПРАВЕЊЕ КРУЖНИ 

ДУПКИ 

(57)  1  Систем (1) за правење кружни дупки 

кој што се состои од: 

 

- најмалку еден насочувачки сврдел (2); 

- најмалку една пила за правење дупки (3) 

која што има кружно сечило (4); 

- најмалку едно потпорно вратило кое што 
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има држач (5) за ангажирање на главата на 

дуп¬чал¬ката; 

- најмалку еден елемент (6) за исфрлање на 

отпадниот материјал кој што е насобран 

внат¬ре во пилата за правење дупки (3); 

- споменатата пила за правење дупки која 

што аксијално може да се лизга во однос на 

спо¬менатиот елемент за исфрлање (6) 

помеѓу прва позиција во која што 

споменатиот елемент за исфрлање (6) барем 

делумно се протега од пилата за правење 

дупки (3) и работна пози¬ција во која што тој 

е сместен во пилата за правење дупки (3); 

- уред за активирање за аксијалното лизгање 

на споменатата пила за правење дупки (3) од 

споменатата работна позиција во 

споменатата прва позиција и обратно; 

- уред (28) за заклучување на споменатата 

пила за правење дупки (3) во споменатата 

ра-бот¬на позиција; при што споменатиот 

уред (28) за заклучување има најмалку еден 

подви-жен граничник (13) прилагоден така да 

влезе во најмалку едно прво заоблено 

лежиште (9) формирано на надворешната 

површина на споменатиот елемент за 

исфрлање (6);  

 

што се карактеризира со тоа што: 

 

.-споменатиот уред за активирање има ракав 

(14), коаксијлно и лизгачки поставен на спо-

ме¬натиот елемент за исфрлање (6) кој што 

се состои од елемент за повлекување на 

споме¬на¬тата пила за правење дупки (3) од 

споменатата прва позиција во споменатата 

работна позиција и уред за ослободување на 

споменатиот подвижен граничник (13) од 

споме¬на¬то¬то заоблено лежиште (9).  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/51  

(11)  7225   (13) Т1 

(21)  2017/39   (22) 17/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  EP11191973  05/12/2011  -- 

(96)  05/12/2012 EP12795011.1 

(97)  04/01/2017 EP2788374 

(73)  Biopharm Gesellschaft zur 

biotechnologischen Entwicklung von 

Pharmaka mbH 

69115 Heidelberg, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  PLÖGER, Frank and WAGNER, Florian 

(54)  GDF-5 МУТАНТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА ФОРМИРАЊЕ НА РСКАВИЦА 

(57)  1  Променлив протеин од зрел човечки 

GDF-5 како што е претставен со 

аминокиселините 382 - 501 од НИЗА ИД БР: 

2 и кој што содржи аминокиселинска замена, 

селектирана од групата која што се состои од 

R399E, W417F и W417R.  

има уште 4 патентни барања.
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(51)  C 07D 401/14  

(11)  7226   (13) Т1 

(21)  2017/41   (22) 17/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US201361778546P  13/03/2013  US 

(96)  07/03/2014 EP14712968.8 

(97)  21/12/2016 EP2970222 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HUANG, Danwen; DENG, Gary G. and 

ODINGO, Joshua O. 

(54)  

АЗЕТИДИНИЛОКСИФЕНИЛПИРОЛИДИН 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата 

 

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто R е водород или метил. има уште 8 

патентни барања.

 

 

 



 

 

 

П а т е н т и    173 | С т р а н а  

 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

(51)  C 07D 405/12, C 07D 471/08, C 07D 

409/14, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 07D 

405/14, A 61K 31/33, A 61P 35/00, A 61P 19/02

  

(11)  7228   (13) Т1 

(21)  2017/42   (22) 17/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20070980623P  17/10/2007  US 

(96)  16/10/2008 EP08839490.3 

(97)  14/12/2016 EP2215079 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ILLIG, Carl R.; CHEN, Jinsheng; 

MEEGALLA, Sanath K. and WALL, Mark J. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА C-FMS КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

  

или солват, хидрат, таутомер или негова 

фармацевтски прифатлива сол, кадешто: 

W е 

 

 

 или   

 

кадешто секој R4 е независно H, F, Cl, Br, I, 

OH, OCH3, OCH2CH3, SC(1-4)алкил, SOC(1-

4)алкил, SO2C(1-4)алкил, -C(1-3)алкил, 

CO2Rd, CONReRf, C≡CRg, или CN; 

кадешто Rd е H, или -C(1-3)алкил; 

Re е H, или -C(1-3)алкил; 

Rf е H, или -C(1-3)алкил; и 

Rg е H, -CH2OH, или -CH2CH2OH; 

 

R2 е циклоалкил, спиро-супституиран 

циклоалкенил, тиофенил, 

дихидросулфопиранил, фенил, фуранил, 

тетрахидропиридил или дихидропиранил, 

секој од нив може да биде независно 

супституиран со еден или два од секој од 

следните: 

хлоро, флуоро, хидрокси, C(1-3)алкил, и C(1-

4)алкил; 

Z е H, F, Cl, или CH3; 

J е CH, или N; 

X е 
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 или   

 

 

кадешто Rw е H, -C(1-4)алкил, -CO2C(1-

4)алкил, -CONH2, -CONHC(1-4)алкил, -

CON(C(1-4)алкил)2, или -COC(1-4)алкил. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 

19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 04N 

19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 04N 

19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136  

(11)  7229   (13) Т1 

(21)  2017/45   (22) 18/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  20090101191  23/10/2009  KR 

(96)  22/10/2010 EP10825221.4 

(97)  18/01/2017 EP2489186 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

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

Gyeonggi-do, 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MIN, Jung-Hye; HAN, Woo-Jin and KIM, Il-

Koo 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА 

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, БАЗИРАНА НА 

ХИЕРАРХИСКАТА СТРУКТУРА НА 

ЕДИНИЦАТА ЗА КОДИРАЊЕ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  G 10L 19/03, G 10L 21/038, G 10L 

21/0264  

(11)  7230   (13) Т1 

(21)  2017/47   (22) 20/01/2017 
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(45) 31/08/2017 

(30)  US201313959090  05/08/2013  US and 

US201361762803P  08/02/2013  US 

(96)  06/08/2013 EP13753223.0 

(97)  07/12/2016 EP2954524 

(73)  QUALCOMM INCORPORATED 

San Diego, California 92121-1714, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KRISHNAN, Venkatesh and ATTI, 

Venkatraman Srinivasa 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАСИЛУВАЊЕТО 

(57)  1  Метод кој што опфаќа: 

 

утврдување (304), врз основа на 

интерлиниски спектарен пар, LSP, на 

растојание поврзано со рамка на аудио 

сигнал, кој што аудио сигнал вклучува 

компонента која што соодветст-ву¬ва со 

состојба која што генерира пречки; и 

како одговор на утврдувањето дека аудио 

сигналот ја вклучува компонентата, 

прила¬го¬ду-вање на параметар за 

засилување кој што соодветствува со аудио 

сигналот, каде што интер-LSP растојанието е 

најмало од мноштвото интер-LSP растојанија 

што соодветствува со мношт¬¬вото LSP на 

високопојасен дел од рамката на аудио 

сигналот. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 407/12, C 07D 405/12, C 07D 

307/14, C 07D 409/12, C 07D 413/12, A 61K 

31/421, A 61K 31/4192, A 61K 31/41, A 61K 

31/40, A 61K 31/38, A 61K 31/341, A 61K 

31/44, A 61P 29/00  

(11)  7231   (13) Т1 

(21)  2017/48   (22) 20/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)   

(96)  14/06/2013 EP13172137.5 

(97)  04/01/2017 EP2813502 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

20122 Milano, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Beccari, Andrea Rosario; Bianchini, 

Gianluca; Fani', Michela; Zippoli, Mara and 

Liberati, Chiara 

(54)  БРАДИКИНИН РЕЦЕПТОР 

АНТАГОНИСТИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ 
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(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

 

и негови фармацевтски прифатливи соли, 

каде што 

X и Y се различни еден од друг и се O или 

NH; 

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од  

C1-C6-алкил; C3-C6-циклоалкил и хало C1-

C3-алкил. 

R2 е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

- C1-C8 алкил; 

- C3-C6 циклоалкил; 

- фенил незаменет или заменет со најмалку 

една група селектирана од -O-C1-C4-алкил и 

C1-C4-алкил; 

- бензотиофен; 

- 5 или 6 –член хетероароматичен прстен 

селектиран од пиридин и пирол. 

 

R3 е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

- C1-C8 алкил; 

- (CH2)mCOCH3, каде што m е цел број 

содржан помеѓу 1 и 4; 

- (CH2)n-Z, каде што n е цел број содржан 

помеѓу 1 и 3, а Z е селектиран од групата 

ко¬ја што се состои од диалкиламин, C3-C6-

циклоалкил, бензотриазол, изоиндол-1,3(2H)-

дион-2-ил, имидазол, триазол, индол, фуран, 

и фенил, при што последниот е незаме¬нет 

или заменет со една или повеќе групи 

селектирани од хало, C1-C3 алкил, O-C1-C3 

алкил и C1-C3 алкиламино; 

- C3-C6 циклоалкил незаменет или заменет 

со една или повеќе групи селектирани од 

хало, и C1-C3 алкил; 

- 2-метил-1,3-оксазол-4-ил; 

- фенил незаменет или заменет со една или 

повеќе групи селектирани од C1-C3 алкил, 

хидроксил, хало и нитро за употреба како 

лек. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/71, C 12N 15/12, C 12N 5/10, C 

12N 15/861, A 61K 38/17  

(11)  7232   (13) Т1 

(21)  2017/49   (22) 20/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20070905459P  06/03/2007  US and 

US20080065474P  11/02/2008  US 

(96)  06/03/2008 EP08742032.9 

(97)  30/11/2016 EP2132314 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

CA 91320-1799, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAN, Hq; ZHOU, Xiaolan; SUN, 

Jeonghoon; TAM, Lei-ting Tony and KWAK, 

Keith Soo-nyung 

(54)  ПОЛИПЕПТИДНИ ВАРИЈАНТИ НА 

АКТИВИН РЕЦЕПТОР И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолиран протеин којшто содржи 

полипептидна варијанта на активин IIB 

рецептор (vActRIIB) кадешто споменатиот 

полипептид е избран од групата составена  

од:  

 

(a) полипептид којшто ја има полипептидната 

секвенца  наведена во SEQ ID NO:18, со 

исклучок на единечна аминокиселинска 

супституција на позиција 28, кадешто 

супституцијата е избрана од било кое од A, F, 

Q, V, I, L, M, K, H, W и Y за E;  

(b) полипептид којшто ја има полипептидната 

секвенца наведена во аминокиселините 19 

до 134 од SEQ ID NO:18, со исклучок на 

единечна аминокиселинска супституција на 

позиција 28, кадешто супституцијата е 

избрана од било кое од A, F, Q, V, I, L, M, K, 

H, W и Y за E;  

(c) полипептид којшто ја има полипептидната 

секвенца наведена во аминокиселините 23 

до 134 од SEQ ID NO:18, со исклучок на 

единечна аминокиселинска супституција на 

позиција 28, кадешто супституцијата е 

избрана од било кое од A, F, Q, V, I, L, M, K, 

H, W и Y за E; 

 (d) полипептид којшто има ја 

полипептидната секвенца наведена во 

аминокиселините 25 до 134 од SEQ ID 

NO:18, со исклучок на единечна 

аминокиселинска супституција на позиција 

28, кадешто супституцијата е избрана од 

било кое од A, F, Q, V, I, L, M, K, H, W и Y за 

E;  

(e) полипептид којшто има барем 90% 

идентичност со било кое од (a) до (d), 

кадешто супституцијата на позиција 28 е 

избрана од било кое од A, F, Q, V, I, L, M, K, 

H, W и Y за E, и кадешто полипептидот е 
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способен за врзување на миостатин, активин 

A, или GDF-11.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 12P 21/06, A 61K 39/395  

(11)  7233   (13) Т1 

(21)  2017/50   (22) 20/01/2017 

(45) 31/08/2017 

(30)  US20080109974P  31/10/2008  US; 

US20090161860P  20/03/2009  US; 

US20090165100P  31/03/2009  US and 

US20090173686P  29/04/2009  US 

(96)  30/10/2009 EP09824182.1 

(97)  14/12/2016 EP2350304 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 

19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CUNNINGHAM, Mark; SWEET, Raymond; 

FENG, Yiqing; HEERINGA, Katharine; LUO, 

Jinquan; SAN MATEO, Lani; TENG, Fang; 

TEPLYAKOV, Alexey; WU, Sheng-jiun; 

SARISKY, Robert, T.; RAUCHENBERGER, 

Robert and RUTZ, Mark 

(54)  TOLL-СЛИЧНИ РЕЦЕПТОРНИ 3 

АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Изолирано антитело или негов 

фрагмент реактивен со toll-слични рецептор 

3 (TLR3), којшто содржи заедно и тешка и 

лесна низа на варијабилен регион и кадешто 

антителото ja содржи: 

a. тешката низа CDR 1, 2 и 3 

аминокиселински секвенци како што е 

прикажано во SEQ ID NO:s 82, 86 и 84; и 

b. лесната низа CDR 1, 2 и 3 

аминокиселински секвенци како што е 

прикажано во SEQ ID NO:s 79, 80 и 87. 

има уште 9 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A01N37/28 8A01N43/56 7202 Т1 

8A61K31/4427 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61K31/496 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61K31/542 8C07D513/04 7222 Т1 

8B23B51/04 8B23B51/04 7224 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/119 7229 Т1 

8A61K31/341 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07K14/71 8C12N15/12 7232 Т1 

8A61K39/395 8C12P21/06 7233 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7176 Т1 

8A61K31/513 8A61K31/337 7177 Т1 

8A61P35/04 8A61K31/337 7177 Т1 

8C07D261/18 8C07D231/14 7237 Т1 

8A61K9/20 8C07C233/18 7245 Т1 

8A61K31/517 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D417/14 8C07D239/95 7246 Т1 

8A61P9/12 8A61K31/18 7248 Т1 

8A61K31/55 8C07D487/04 7262 Т1 

8C07D277/28 8C07D277/28 7207 Т1 

8C07D487/06 8A61K45/06 7126 Т1 

8C07D333/22 8C07D333/22 7266 Т1 

8B32B15/04 8B32B5/02 7270 Т1 

8B32B15/08 8B32B5/02 7270 Т1 

8A61K9/28 8A61K9/20 7214 Т1 

8C07D471/14 8C07D471/14 7223 Т1 

8A61K31/437 8C07D471/04 7265 Т1 

8B32B37/22 8B32B37/22 7130 Т1 

8A61P25/04 8A61K31/135 7131 Т1 

8C07C217/74 8A61K31/135 7131 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/16 7254 Т1 

8A61P25/16 8A61K9/16 7254 Т1 

8C07D487/04 8C07D417/14 7255 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/36 7256 Т1 

8A61P35/00 8A61K38/16 7258 Т1 

8A61K31/513 8C07D233/88 7124 Т1 

8C07D495/10 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61K31/4741 8C07D491/08 7182 Т1 

8F03D1/00 8F03D1/00 7114 Т1 

8A61K31/505 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/5377 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/551 8C07D205/04 7115 Т1 

8G01N1/20 8G01N1/20 7134 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/70 8H04N19/176 7135 Т1 

8B65D19/00 8B65D19/40 7118 Т1 

8A01H5/00 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61P25/00 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/712 8A61K47/02 7139 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7140 Т1 

8A61P35/00 8C07D239/48 7142 Т1 

8C07D403/12 8C07D239/48 7142 Т1 

8C02F1/68 8C02F1/68 7143 Т1 

8A61P25/16 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/22 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P3/00 8C07D413/14 7241 Т1 

8C07K16/26 8C07K16/22 7242 Т1 

8A61P25/24 8A61K31/496 7250 Т1 

8C07D295/182 8C07C237/06 7146 Т1 

8H04N19/51 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/70 8H04N19/176 7148 Т1 

8A01K67/027 8C12N15/85 7269 Т1 

8A61K9/00 8A61K35/50 7153 Т1 

8A61K31/5585 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61K31/4985 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61P29/00 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61P35/02 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61K31/58 8A61K9/06 7160 Т1 

8A61K9/127 8C12N15/113 7162 Т1 

8G01N33/574 8C07K16/30 7164 Т1 

8C07D211/12 8C07D401/06 7166 Т1 

8C07D211/60 8C07D401/06 7166 Т1 

8A01P1/00 8A01N37/44 7167 Т1 

8F23J15/06 8B01D53/78 7274 Т1 
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8A47J31/36 8B65D85/804 7171 Т1 

8A61K9/22 8A61K9/22 7174 Т1 

8C07K14/47 8C07K7/08 7275 Т1 

8C07K16/18 8A61K39/00 7278 Т1 

8F04D3/02 8F03D3/00 7279 Т1 

8A61K31/444 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D213/64 8C07D213/64 7282 Т1 

8B65D77/06 8B65D77/06 7188 Т1 

8C07D215/36 8A61K31/4353 7189 Т1 

8A61K38/46 8A61K38/54 7196 Т1 

8A61P1/14 8A61K38/54 7196 Т1 

8A61P1/18 8A61K38/54 7196 Т1 

8A61K9/08 8A61K31/415 7200 Т1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7215 Т1 

8C12N15/869 8C12N7/04 7201 Т1 

8C12N7/04 8C12N7/04 7201 Т1 

8A01N43/22 8A01N43/56 7202 Т1 

8A01N43/56 8A01N43/56 7202 Т1 

8A01P3/00 8A01N43/56 7202 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7217 Т1 

8C07D487/22 8C07D487/14 7221 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7226 Т1 

8C12P7/06 8C12P7/06 7227 Т1 

8A61P35/00 8C07D401/14 7228 Т1 

8C07D471/08 8C07D401/14 7228 Т1 

8H04N19/136 8H04N19/119 7229 Т1 

8G10L21/038 8G10L19/03 7230 Т1 

8A61K31/41 8C07D405/12 7231 Т1 

8A61K39/395 8A61K31/337 7177 Т1 

8C12P7/08 8C12P7/08 7183 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7197 Т1 

8C07D231/14 8C07D231/14 7237 Т1 

8A61P29/00 8C07D471/04 7238 Т1 

8C07D471/04 8C07D239/95 7246 Т1 

8A61P25/00 8C07D401/04 7247 Т1 

8A61K31/18 8A61K31/18 7248 Т1 

8A61P33/06 8C07D493/10 7249 Т1 

8A61P35/00 8A61K38/45 7260 Т1 

8A61P3/04 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61K39/12 8A61K39/285 7203 Т1 

8A61K31/47 8C07D215/233 7205 Т1 

8C07D215/233 8C07D215/233 7205 Т1 

8C07D413/12 8C07D215/233 7205 Т1 

8A61K45/06 8A61K45/06 7126 Т1 

8C07D403/04 8C07D401/14 7263 Т1 

8A61P25/28 8C07D333/22 7266 Т1 

8B01D61/18 8C02F1/44 7268 Т1 

8B32B15/20 8B32B5/02 7270 Т1 

8A47J31/44 8A47J31/44 7211 Т1 

8A61K31/155 8A61K9/20 7214 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/24 7261 Т1 

8A61P11/06 8C07K16/24 7261 Т1 

8F03D7/02 8F03D7/02 7264 Т1 

8C07D401/12 8C07D241/52 7271 Т1 

8A61K47/44 8A61K47/34 7132 Т1 

8C07D401/06 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61K31/426 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P1/04 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/444 8A61K31/444 7133 Т1 

8C07D401/12 8A61K31/444 7133 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/51 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/537 8H04N19/176 7135 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7137 Т1 

8G01N33/68 8G01N33/68 7117 Т1 

8A61K31/4525 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/366 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/405 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/66 8C07K16/40 7125 Т1 

8C12N15/113 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/506 8C07D239/48 7142 Т1 

8A61P9/00 8C07D239/48 7142 Т1 

8C07D417/12 8C07D239/48 7142 Т1 

8A61K31/4188 8C07D498/04 7144 Т1 

8A61P1/04 8C07D413/14 7241 Т1 

8H01R11/32 8H01R4/18 7243 Т1 

8C07D217/06 8C07C237/06 7146 Т1 

8C07D295/185 8C07C237/06 7146 Т1 

8C07K14/705 8C07K14/435 7147 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/139 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/176 7148 Т1 

8A23N1/00 8A23N1/00 7154 Т1 

8A23N1/02 8A23N1/00 7154 Т1 

8A61P43/00 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61P35/00 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61P37/02 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61K31/23 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/14 7161 Т1 

8A61P21/00 8A61K9/14 7161 Т1 
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8A61K31/7088 8C12N15/113 7162 Т1 

8C02F101/10 8C02F11/14 7163 Т1 

8A61K47/38 8A61K9/16 7168 Т1 

8G07F17/32 8G07F17/32 7170 Т1 

8A61K31/137 8A61K31/137 7273 Т1 

8B01D53/78 8B01D53/78 7274 Т1 

8C01F11/18 8B01D53/78 7274 Т1 

8F01N3/035 8F01N3/035 7172 Т1 

8C07K7/08 8C07K7/08 7275 Т1 

8A61K31/165 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07C279/12 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D211/58 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D233/24 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D233/48 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D471/08 8C07C233/40 7276 Т1 

8A61K38/16 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61P25/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61P35/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8C12N1/21 8A61K49/00 7281 Т1 

8C40B50/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8C07D401/12 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D417/12 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D491/08 8C07D213/64 7282 Т1 

8A61K31/704 8A61K39/395 7283 Т1 

8A61K47/48 8A61K39/395 7283 Т1 

8A61K47/26 8A61K9/20 7187 Т1 

8B21D11/12 8B21F27/14 7195 Т1 

8B21F27/14 8B21F27/14 7195 Т1 

8A61K38/47 8A61K38/54 7196 Т1 

8A61K38/48 8A61K38/54 7196 Т1 

8C07D409/10 8C07D309/10 7213 Т1 

8A61P17/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8A61P19/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8A61P27/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8C09D5/00 8C09D5/00 7239 Т1 

8F01K13/00 8F01K13/00 7240 Т1 

8F01K25/00 8F01K13/00 7240 Т1 

8A01N43/90 8A01N43/56 7202 Т1 

8A01N55/04 8A01N43/56 7202 Т1 

8A61P29/00 8C07D417/14 7220 Т1 

8C12P19/02 8C12P7/06 7227 Т1 

8C12P19/14 8C12P7/06 7227 Т1 

8H04N19/105 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/172 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/119 7229 Т1 

8A61K31/40 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07D409/12 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07D413/12 8C07D405/12 7231 Т1 

8A61K38/17 8C12N15/12 7232 Т1 

8C12N15/861 8C12N15/12 7232 Т1 

8A61K31/4418 8C07D213/79 7234 Т1 

8C07D405/12 8C07D213/79 7234 Т1 

8C07D413/12 8C07D213/79 7234 Т1 

8A61K31/4365 8C07D495/04 7235 Т1 

8A61P3/10 8C07D495/04 7235 Т1 

8C07D495/04 8C07D495/04 7235 Т1 

8A61K31/704 8A61K31/337 7177 Т1 

8A61P9/12 8C07D231/14 7237 Т1 

8C07D249/04 8C07D231/14 7237 Т1 

8C04B7/43 8C04B7/43 7244 Т1 

8C07D239/94 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D239/95 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D403/04 8C07D239/95 7246 Т1 

8A61P33/00 8C07D493/10 7249 Т1 

8A61P9/00 8A61P9/00 7253 Т1 

8A61K31/496 8A61K31/4375 7259 Т1 

8A61K31/497 8A61K31/4375 7259 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61K39/29 8A61K39/285 7203 Т1 

8A61K31/427 8C07D277/28 7207 Т1 

8C07D417/14 8C07D277/28 7207 Т1 

8A61P3/00 8C07C231/12 7209 Т1 

8C07C233/18 8C07C231/12 7209 Т1 

8A61K39/00 8C07K16/18 7127 Т1 

8A61K31/381 8C07D333/22 7266 Т1 

8A61P35/00 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07D471/04 8C07D241/52 7271 Т1 

8C07K16/32 8A61K39/00 7129 Т1 

8A61K31/137 8A61K9/16 7254 Т1 

8A61P35/00 8C07D417/14 7255 Т1 

8C07D513/04 8C07D417/14 7255 Т1 

8A61P9/12 8A61K31/36 7256 Т1 

8A61P25/28 8C07D233/88 7124 Т1 

8C07D233/88 8C07D233/88 7124 Т1 

8C07D417/14 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61P11/00 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/519 8C07D487/04 7116 Т1 

8C07D213/72 8A61K31/444 7133 Т1 

8H04N19/139 8H04N19/176 7135 Т1 

8D06B11/00 8D06B11/00 7136 Т1 

8A61K31/4184 8C07D471/04 7137 Т1 

8A61K31/137 8A61K45/06 7122 Т1 
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8A61K31/40 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/47 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/505 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K45/06 8C07K16/40 7125 Т1 

8C07H21/00 8A61K47/02 7139 Т1 

8C07K14/31 8A61K38/16 7141 Т1 

8A61P25/06 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/20 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/28 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P9/12 8C07D413/14 7241 Т1 

8H01R101/00 8H01R4/18 7243 Т1 

8C07K5/12 8C07K5/12 7251 Т1 

8H04N19/157 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/176 7148 Т1 

8A61K31/506 8C07D239/26 7150 Т1 

8A61K31/44 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61K31/4995 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61K31/506 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61K38/21 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K47/36 8A61K31/194 7159 Т1 

8C12N15/113 8C12N15/113 7162 Т1 

8C02F101/32 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F103/00 8C02F11/14 7163 Т1 

8C07K16/30 8C07K16/30 7164 Т1 

8A61K31/407 8C07D487/10 7165 Т1 

8A61K31/55 8C07D401/06 7166 Т1 

8C07D401/06 8C07D401/06 7166 Т1 

8A61K31/635 8A61K9/16 7168 Т1 

8B01D53/94 8F01N3/035 7172 Т1 

8C12N15/62 8C07K7/08 7275 Т1 

8C07C233/44 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07C237/22 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07K7/58 8A61K38/00 7280 Т1 

8C07H21/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8C07K14/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61P35/00 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D405/12 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D409/12 8C07D213/64 7282 Т1 

8A61K9/50 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61P31/04 8A61K31/4353 7189 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7190 Т1 

8C07H13/04 8C07D309/10 7213 Т1 

8C07K16/30 8C07K16/28 7119 Т1 

8B66D1/74 8B66D1/74 7120 Т1 

8H01L35/28 8F01K13/00 7240 Т1 

8A01N57/32 8A01N43/56 7202 Т1 

8A01P7/00 8A01N43/56 7202 Т1 

8A61K31/519 8A61K39/395 7217 Т1 

8C07K14/51 8C07K14/51 7225 Т1 

8C12P7/10 8C12P7/06 7227 Т1 

8C07D405/14 8C07D401/14 7228 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/126 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/119 7229 Т1 

8A61K31/38 8C07D405/12 7231 Т1 

8A61P29/00 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07D405/12 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07F9/6561 8A61K31/675 7236 Т1 

8G01N33/497 8G01N33/00 7198 Т1 

8A61K31/42 8C07D231/14 7237 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7238 Т1 

8C07D403/12 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D407/12 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D413/14 8C07D239/95 7246 Т1 

8A61K31/44 8C07D401/04 7247 Т1 

8A61K31/35 8C07D493/10 7249 Т1 

8C07D519/00 8C07D493/10 7249 Т1 

8A61K31/4365 8A61P9/00 7253 Т1 

8A61K31/454 8A61K31/4375 7259 Т1 

8A61P13/00 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61P9/08 8C07D471/10 7204 Т1 

8C07D471/10 8C07D471/10 7204 Т1 

8C07B59/00 8C07B59/00 7208 Т1 

8C07D241/04 8C07B59/00 7208 Т1 

8C07C231/12 8C07C231/12 7209 Т1 

8C07C309/19 8A61K45/06 7126 Т1 

8C07C57/145 8A61K45/06 7126 Т1 

8C07D409/04 8C07D333/22 7266 Т1 

8A61M15/00 8A61M15/00 7210 Т1 

8C07D495/14 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07D241/52 8C07D241/52 7271 Т1 

8A61K38/00 8A61K39/00 7129 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7129 Т1 

8A61K9/00 8A61K47/34 7132 Т1 

8A61K31/198 8A61K9/16 7254 Т1 

8B82Y5/00 8B82Y5/00 7257 Т1 

8A61K31/573 8A61K9/00 7123 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/00 7123 Т1 

8C07D239/22 8C07D233/88 7124 Т1 

8C07D417/10 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61P29/00 8C07D231/20 7186 Т1 
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8A61K31/4402 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/496 8C07D205/04 7115 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7116 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/157 8H04N19/176 7135 Т1 

8A41D1/06 8D06B11/00 7136 Т1 

8C07K16/32 8A61K39/395 7138 Т1 

8C12N15/29 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61K31/135 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61P3/06 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/7125 8A61K47/02 7139 Т1 

8C02F103/42 8C02F1/68 7143 Т1 

8C07D498/04 8C07D498/04 7144 Т1 

8A61K31/4439 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/18 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P37/02 8C07D413/14 7241 Т1 

8C07D413/14 8C07D413/14 7241 Т1 

8H01R11/09 8H01R4/18 7243 Т1 

8A61K49/10 8A61K49/10 7145 Т1 

8A61K31/165 8C07C237/06 7146 Т1 

8H04N19/33 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/176 7148 Т1 

8A47J31/44 8A47J31/44 7149 Т1 

8A61K31/505 8C07D239/26 7150 Т1 

8A61P35/00 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07D471/04 8C07D239/26 7150 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/55 7151 Т1 

8A61K35/28 8A61K35/50 7153 Т1 

8A47J19/02 8A23N1/00 7154 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/12 7157 Т1 

8A61K31/20 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K47/12 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K31/423 8A61K9/14 7161 Т1 

8C12N15/11 8C12N15/113 7162 Т1 

8C12N15/86 8C12N15/113 7162 Т1 

8C02F103/24 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F11/14 8C02F11/14 7163 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/16 7168 Т1 

8G07F17/32 8G07F17/32 7169 Т1 

8A61K31/00 8A61K9/50 7272 Т1 

8C01F5/24 8B01D53/78 7274 Т1 

8C01F7/02 8B01D53/78 7274 Т1 

8F01N3/021 8F01N3/035 7172 Т1 

8F01N3/035 8F01N3/022 7173 Т1 

8F01N3/20 8F01N3/022 7173 Т1 

8C07C281/16 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D239/14 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D295/13 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D487/20 8C07D487/14 7277 Т1 

8C07D519/00 8C07D487/14 7277 Т1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7278 Т1 

8A61K38/00 8A61K38/00 7280 Т1 

8A61P7/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7283 Т1 

8C12N15/63 8A61K39/395 7283 Т1 

8A61K31/485 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61K47/10 8A61K9/20 7187 Т1 

8B65D8/04 8B65D77/06 7188 Т1 

8H04N19/91 8H04N19/91 7193 Т1 

8A47J31/44 8A47J31/44 7212 Т1 

8C07H7/04 8C07D309/10 7213 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7119 Т1 

8A61K39/00 8A61K48/00 7179 Т1 

8A01N43/58 8A01N43/56 7202 Т1 

8C07D417/14 8C07D417/14 7220 Т1 

8A61K31/517 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61P11/00 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61K31/33 8C07D401/14 7228 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7228 Т1 

8C07D493/08 8C07D401/14 7228 Т1 

8G10L21/0264 8G10L19/03 7230 Т1 

8A61K31/4192 8C07D405/12 7231 Т1 

8A61K31/421 8C07D405/12 7231 Т1 

8A61K31/44 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07D307/14 8C07D405/12 7231 Т1 

8C07D407/12 8C07D405/12 7231 Т1 

8C12N15/12 8C12N15/12 7232 Т1 

8C12N5/10 8C12N15/12 7232 Т1 

8A61P35/00 8C07D213/79 7234 Т1 

8C07D213/79 8C07D213/79 7234 Т1 

8A61K9/14 8A61K31/675 7236 Т1 

8B03B9/06 8C12P7/08 7183 Т1 

8B09B3/00 8C12P7/08 7183 Т1 

8A61K31/421 8C07D231/14 7237 Т1 

8A61K31/4745 8C07D471/04 7238 Т1 

8A61P37/00 8C07D471/04 7238 Т1 

8C07C233/18 8C07C233/18 7245 Т1 

8A61K31/5377 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D405/12 8C07D239/95 7246 Т1 

8A61P37/04 8A61K39/285 7203 Т1 

8A61K31/437 8C07D471/10 7204 Т1 

8A61K31/519 8C07D471/10 7204 Т1 
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8A61K31/4709 8C07D215/233 7205 Т1 

8C07D401/12 8C07D215/233 7205 Т1 

8A61P25/28 8C07K16/18 7127 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/18 7127 Т1 

8C12N5/10 8C07K16/18 7127 Т1 

8A61K31/506 8C07D401/14 7263 Т1 

8B32B5/18 8B32B5/02 7270 Т1 

8A61K9/24 8A61K9/20 7214 Т1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7265 Т1 

8C22B7/02 8C22B1/242 7128 Т1 

8C07K16/28 8A61K39/00 7129 Т1 

8C07C59/64 8A61K31/135 7131 Т1 

8A61K31/4725 8C07D417/14 7255 Т1 

8C07D417/14 8C07D417/14 7255 Т1 

8A61K31/519 8A61K31/36 7256 Т1 

8A61K41/00 8B82Y5/00 7257 Т1 

8A61K38/16 8A61K38/16 7258 Т1 

8A61K31/4545 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61K31/495 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P1/02 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P9/00 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P9/12 8C07D205/04 7115 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/137 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/30 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/33 8H04N19/176 7135 Т1 

8C12Q1/37 8G01N33/68 7117 Т1 

8C12N9/88 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61K31/713 8A61K47/02 7139 Т1 

8A61K31/5355 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P1/14 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/08 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/14 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P29/00 8C07D413/14 7241 Т1 

8H01R11/01 8H01R4/18 7243 Т1 

8H01R4/18 8H01R4/18 7243 Т1 

8H01R4/64 8H01R4/18 7243 Т1 

8A61K31/551 8A61K31/496 7250 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/496 7250 Т1 

8A61K38/12 8C07K5/12 7251 Т1 

8C07D487/04 8C07K5/12 7251 Т1 

8C07C237/06 8C07C237/06 7146 Т1 

8H04N19/46 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/503 8H04N19/176 7148 Т1 

8C07D487/08 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07K16/00 8C07K16/00 7267 Т1 

8C07K16/18 8C07K16/18 7152 Т1 

8A61L27/38 8A61K35/50 7153 Т1 

8A61K31/437 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61K45/06 8A61K31/437 7155 Т1 

8C07D491/18 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61K31/4155 8C07D401/12 7157 Т1 

8A61K31/194 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61P7/00 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K9/06 8A61K9/06 7160 Т1 

8A61K48/00 8C12N15/113 7162 Т1 

8C02F1/56 8C02F11/14 7163 Т1 

8C07D211/34 8C07D401/06 7166 Т1 

8A01P3/00 8A01N37/44 7167 Т1 

8A61K31/34 8A61K9/16 7168 Т1 

8A61K45/06 8A61K9/16 7168 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/16 7168 Т1 

8A61P15/12 8C07J75/00 7175 Т1 

8C07C231/16 8C07C233/40 7276 Т1 

8A61K31/19 8C07D487/14 7277 Т1 

8A61P35/00 8C07D487/14 7277 Т1 

8F03D3/04 8F03D3/00 7279 Т1 

8A61P27/02 8A61K49/00 7281 Т1 

8C12N1/19 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61K9/28 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61K38/54 8A61K38/54 7196 Т1 

8A61K47/10 8A61K31/415 7200 Т1 

8A61K47/20 8A61K31/415 7200 Т1 

8C07C1/00 8C07D309/10 7213 Т1 

8C07D333/12 8C07D309/10 7213 Т1 

8C07K16/22 8C07K16/28 7119 Т1 

8A61K48/00 8A61K48/00 7179 Т1 

8A01N51/00 8A01N43/56 7202 Т1 

8G01S19/43 8G01S19/43 7216 Т1 

8G01S19/50 8G01S19/43 7216 Т1 

8A61P19/02 8A61K39/395 7217 Т1 

8A61P25/00 8C07D417/14 7220 Т1 

8A61P11/06 8C07D487/14 7221 Т1 

8C07D487/14 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61P25/28 8C07D513/04 7222 Т1 

8C07D513/04 8C07D513/04 7222 Т1 

8C13K1/04 8C12P7/06 7227 Т1 

8C07D409/14 8C07D401/14 7228 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/119 7229 Т1 

8G10L19/03 8G10L19/03 7230 Т1 

8C12P21/06 8C12P21/06 7233 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/675 7236 Т1 
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8A61K45/06 8A61K31/337 7177 Т1 

8C02F11/10 8C12P7/08 7183 Т1 

8F16K11/00 8C12P7/08 7183 Т1 

8A61P29/00 8C07K16/28 7197 Т1 

8G01N33/00 8G01N33/00 7198 Т1 

8C07D405/12 8C07D231/14 7237 Т1 

8C07D513/04 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D401/04 8C07D401/04 7247 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/18 7248 Т1 

8A61K31/7076 8A61P9/00 7253 Т1 

8A61K31/5377 8A61K31/4375 7259 Т1 

8A61K38/45 8A61K38/45 7260 Т1 

8C12N9/12 8A61K38/45 7260 Т1 

8A61P13/02 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61K39/285 8A61K39/285 7203 Т1 

8A61P35/00 8C07D215/233 7205 Т1 

8A61P31/12 8C07D277/28 7207 Т1 

8A61P25/16 8C07C231/12 7209 Т1 

8A61P25/18 8C07C231/12 7209 Т1 

8A61P25/28 8C07C231/12 7209 Т1 

8C07K16/18 8C07K16/18 7127 Т1 

8A61P25/28 8C07D401/14 7263 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7263 Т1 

8C02F1/28 8C02F1/44 7268 Т1 

8B32B7/12 8B32B5/02 7270 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7214 Т1 

8A61K31/4375 8C07D471/14 7223 Т1 

8A61K31/5025 8C07D471/04 7265 Т1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7265 Т1 

8C22B7/00 8C22B1/242 7128 Т1 

8C12P21/08 8A61K39/00 7129 Т1 

8A61K31/19 8A61K31/135 7131 Т1 

8A61K9/72 8A61K9/16 7254 Т1 

8C07D401/10 8C07D233/88 7124 Т1 

8C07D413/04 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61K31/475 8C07D491/08 7182 Т1 

8C07D491/08 8C07D491/08 7182 Т1 

8B65H29/00 8B65H29/00 7184 Т1 

8E04B1/86 8E04B1/86 7185 Т1 

8E04H12/22 8F03D1/00 7114 Т1 

8A61P1/16 8C07D205/04 7115 Т1 

8H04N19/503 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/543 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/176 7135 Т1 

8A61K31/407 8C07D471/04 7137 Т1 

8C12N15/82 8C12N15/82 7121 Т1 

8C12N9/12 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61K31/138 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/15 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/343 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/485 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K45/06 8A61K45/06 7122 Т1 

8A61K31/22 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/40 7125 Т1 

8C07D413/12 8C07D239/48 7142 Т1 

8A61P25/36 8C07D413/14 7241 Т1 

8A61P25/18 8A61K31/496 7250 Т1 

8C07D209/08 8C07C237/06 7146 Т1 

8C07D265/36 8C07C237/06 7146 Т1 

8C07K14/435 8C07K14/435 7147 Т1 

8H04N19/103 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/543 8H04N19/176 7148 Т1 

8C07D405/14 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07K16/46 8C12N15/85 7269 Т1 

8C12N15/85 8C12N15/85 7269 Т1 

8A61K35/50 8A61K35/50 7153 Т1 

8A61P31/14 8C07D491/18 7156 Т1 

8C07K5/08 8C07D491/18 7156 Т1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7157 Т1 

8A61K31/522 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61P37/08 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61P43/00 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61P7/02 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61K47/10 8A61K9/06 7160 Т1 

8A61K47/38 8A61K9/14 7161 Т1 

8A61K9/10 8A61K9/14 7161 Т1 

8C02F1/28 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F103/22 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F103/32 8C02F11/14 7163 Т1 

8A61P25/00 8C07D487/10 7165 Т1 

8A61P25/00 8C07D401/06 7166 Т1 

8A61P5/24 8A61K31/137 7273 Т1 

8F23J15/04 8B01D53/78 7274 Т1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7171 Т1 

8A61K31/198 8A61K9/22 7174 Т1 

8A61K9/00 8A61K9/22 7174 Т1 

8C07K14/16 8C07K7/08 7275 Т1 

8C07C231/02 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07C233/40 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07C235/34 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D487/14 8C07D487/14 7277 Т1 
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8F03D3/00 8F03D3/00 7279 Т1 

8A61P9/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8C07D413/12 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07D491/107 8C07D213/64 7282 Т1 

8A61K47/02 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7187 Т1 

8E05B29/00 8E05B29/00 7194 Т1 

8A61K31/415 8A61K31/415 7200 Т1 

8C07D487/04 8C07D471/04 7215 Т1 

8C07K16/40 8C07K16/28 7119 Т1 

8A01N47/40 8A01N43/56 7202 Т1 

8A61P35/00 8C07D417/12 7219 Т1 

8C07D417/12 8C07D417/12 7219 Т1 

8C07D417/14 8C07D417/12 7219 Т1 

8A61P25/06 8C07D487/14 7221 Т1 

8C13K1/02 8C12P7/06 7227 Т1 

8C07D405/12 8C07D401/14 7228 Т1 

8C07D401/12 8C07D213/79 7234 Т1 

8A61K31/675 8A61K31/675 7236 Т1 

8A61K31/337 8A61K31/337 7177 Т1 

8H02J7/00 8H02J7/00 7178 Т1 

8A61L11/00 8C12P7/08 7183 Т1 

8A61K31/415 8C07D231/14 7237 Т1 

8A61K31/4192 8C07D231/14 7237 Т1 

8C07D263/38 8C07D231/14 7237 Т1 

8A61K31/549 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D401/12 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D213/74 8C07D401/04 7247 Т1 

8C07D493/10 8C07D493/10 7249 Т1 

8A01N25/34 8A01N63/00 7252 Т1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 7259 Т1 

8A61K31/506 8A61K31/4375 7259 Т1 

8A61P15/10 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61P25/00 8C07B59/00 7208 Т1 

8A61K31/165 8C07C231/12 7209 Т1 

8C07D471/22 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07D491/22 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07D498/14 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07K16/24 8C07K16/24 7261 Т1 

8A01N43/60 8C07D241/52 7271 Т1 

8C07K16/00 8A61K39/00 7129 Т1 

8A61K31/70 8A61K9/16 7254 Т1 

8C07D409/04 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61K31/415 8C07D231/20 7186 Т1 

8A61P9/10 8C07D205/04 7115 Т1 

8H04N19/119 8H04N19/176 7135 Т1 

8H04N19/61 8H04N19/176 7135 Т1 

8A61P35/00 8A61K39/395 7138 Т1 

8C07K16/00 8A61K39/395 7138 Т1 

8A01H5/12 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61K31/44 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K47/02 8A61K47/02 7139 Т1 

8C07D401/12 8C07D239/48 7142 Т1 

8A61P9/10 8C07D498/04 7144 Т1 

8A61P25/24 8C07D413/14 7241 Т1 

8C07K16/22 8C07K16/22 7242 Т1 

8A61P25/00 8A61K31/496 7250 Т1 

8A61K51/04 8A61K49/10 7145 Т1 

8C07D239/26 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07D409/14 8C07D239/26 7150 Т1 

8A61K31/55 8A61K31/55 7151 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/55 7151 Т1 

8A61P9/10 8A61K35/50 7153 Т1 

8C12N5/073 8A61K35/50 7153 Т1 

8A61P3/10 8C07D401/12 7157 Т1 

8C07D473/34 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61K31/722 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K47/10 8A61K9/14 7161 Т1 

8A61K47/14 8A61K9/14 7161 Т1 

8C07D487/10 8C07D487/10 7165 Т1 

8A01N37/44 8A01N37/44 7167 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/50 7272 Т1 

8A61K9/50 8A61K9/50 7272 Т1 

8A61K31/565 8C07J75/00 7175 Т1 

8C07C233/51 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07C235/70 8C07C233/40 7276 Т1 

8F03D9/20 8F03D3/00 7279 Т1 

8A61K38/22 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61K49/00 8A61K49/00 7281 Т1 

8C40B30/04 8A61K49/00 7281 Т1 

8C40B40/08 8A61K49/00 7281 Т1 

8B65D77/04 8B65D77/06 7188 Т1 

8A61K31/4353 8A61K31/4353 7189 Т1 

8C07D215/22 8A61K31/4353 7189 Т1 

8C07D215/227 8A61K31/4353 7189 Т1 

8A63G21/18 8A63G21/18 7191 Т1 

8A61K31/4458 8A61K31/4458 7192 Т1 

8A61P25/00 8A61K31/4458 7192 Т1 

8C07D307/85 8C07D307/85 7199 Т1 

8C07D309/10 8C07D309/10 7213 Т1 

8A61K31/519 8C07D471/04 7215 Т1 

8A01N43/40 8A01N43/56 7202 Т1 
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8A01N47/34 8A01N43/56 7202 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7218 Т1 

8A61K31/427 8C07D417/12 7219 Т1 

8A61K31/4439 8C07D417/14 7220 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/14 7221 Т1 

8A61P19/02 8C07D401/14 7228 Т1 

8H04N19/122 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/124 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/174 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/176 8H04N19/119 7229 Т1 

8H04N19/96 8H04N19/119 7229 Т1 

8C07K16/28 8C12P21/06 7233 Т1 

8C07D471/04 8A61K31/675 7236 Т1 

8A61K31/675 8A61K31/337 7177 Т1 

8B02C17/00 8C12P7/08 7183 Т1 

8C07D401/14 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D417/12 8C07D239/95 7246 Т1 

8C07D213/89 8C07D401/04 7247 Т1 

8A61K31/357 8C07D493/10 7249 Т1 

8A01N63/00 8A01N63/00 7252 Т1 

8A61P43/00 8C07D487/04 7262 Т1 

8C07D498/04 8C07D487/04 7262 Т1 

8A61K39/145 8A61K39/285 7203 Т1 

8B03D1/002 8B03D1/002 7206 Т1 

8A61K31/495 8C07B59/00 7208 Т1 

8A61K31/55 8A61K45/06 7126 Т1 

8B01D61/08 8C02F1/44 7268 Т1 

8C02F1/44 8C02F1/44 7268 Т1 

8B32B5/02 8B32B5/02 7270 Т1 

8B32B5/24 8B32B5/02 7270 Т1 

8A61K31/351 8A61K9/20 7214 Т1 

8A61K45/06 8A61K9/20 7214 Т1 

8A61K31/519 8C07D471/14 7223 Т1 

8C07D487/04 8C07D471/04 7265 Т1 

8A01N43/42 8C07D241/52 7271 Т1 

8A01N43/90 8C07D241/52 7271 Т1 

8A01P3/00 8C07D241/52 7271 Т1 

8C22B1/242 8C22B1/242 7128 Т1 

8A61K31/135 8A61K31/135 7131 Т1 

8A61P29/00 8A61K31/135 7131 Т1 

8A61K47/34 8A61K47/34 7132 Т1 

8C07D471/04 8C07D417/14 7255 Т1 

8A61K31/36 8A61K31/36 7256 Т1 

8A61P35/00 8B82Y5/00 7257 Т1 

8A61K31/167 8A61K9/00 7123 Т1 

8C07D409/14 8C07D233/88 7124 Т1 

8A61P35/00 8C07D491/08 7182 Т1 

8C07D231/20 8C07D231/20 7186 Т1 

8A61K31/506 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P3/04 8C07D205/04 7115 Т1 

8A61P3/10 8C07D205/04 7115 Т1 

8C07D205/04 8C07D205/04 7115 Т1 

8G01N1/10 8G01N1/20 7134 Т1 

8H04N19/46 8H04N19/176 7135 Т1 

8D06B1/02 8D06B11/00 7136 Т1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7138 Т1 

8B65D19/40 8B65D19/40 7118 Т1 

8A24B15/00 8C12N15/82 7121 Т1 

8A61K39/00 8C07K16/40 7125 Т1 

8C07K16/40 8C07K16/40 7125 Т1 

8A61K31/7088 8A61K47/02 7139 Т1 

8A61K31/56 8A61K9/20 7140 Т1 

8A61K38/16 8A61K38/16 7141 Т1 

8C07D239/48 8C07D239/48 7142 Т1 

8C07K16/18 8C07K16/22 7242 Т1 

8A61K31/496 8A61K31/496 7250 Т1 

8A61P25/00 8C07C237/06 7146 Т1 

8H04N19/137 8H04N19/176 7148 Т1 

8H04N19/50 8H04N19/176 7148 Т1 

8C07D401/06 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07D401/14 8C07D239/26 7150 Т1 

8C07D413/14 8C07D239/26 7150 Т1 

8A61K9/16 8A61K31/55 7151 Т1 

8A61L27/36 8A61K35/50 7153 Т1 

8A61K31/5575 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61K31/5578 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61P11/00 8A61K31/437 7155 Т1 

8A61K31/4745 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61K31/519 8C07D491/18 7156 Т1 

8A61P17/00 8C07D473/34 7158 Т1 

8A61K9/00 8A61K31/194 7159 Т1 

8A61K47/26 8A61K9/14 7161 Т1 

8A61K47/36 8A61K9/14 7161 Т1 

8A61K9/14 8A61K9/14 7161 Т1 

8C02F1/52 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F101/30 8C02F11/14 7163 Т1 

8C02F103/28 8C02F11/14 7163 Т1 

8A61K39/00 8C07K16/30 7164 Т1 

8C07D211/62 8C07D401/06 7166 Т1 

8A01N65/20 8A01N37/44 7167 Т1 

8A61P31/18 8A61K9/16 7168 Т1 

8B01D53/14 8B01D53/78 7274 Т1 
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8A47J31/06 8B65D85/804 7171 Т1 

8F01N3/022 8F01N3/022 7173 Т1 

8A61K31/195 8A61K9/22 7174 Т1 

8A61K45/06 8A61K9/22 7174 Т1 

8A61K9/48 8A61K9/22 7174 Т1 

8C07J75/00 8C07J75/00 7175 Т1 

8A61K38/16 8C07K7/08 7275 Т1 

8C07D211/06 8C07C233/40 7276 Т1 

8C07D233/46 8C07C233/40 7276 Т1 

8C12N15/63 8A61K49/00 7281 Т1 

8C12N5/10 8A61K49/00 7281 Т1 

8C40B40/02 8A61K49/00 7281 Т1 

8A61K31/4412 8C07D213/64 7282 Т1 

8C07K16/00 8A61K39/395 7283 Т1 

8A61K47/36 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61P25/04 8A61K9/20 7187 Т1 

8A61P1/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8A61P29/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8C07D519/00 8C07D471/04 7215 Т1 

8B05D7/22 8B05D7/22 7180 Т1 

 

 

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)  

A.W.M. s.p.a. B 21D 11/12, B 21F 27/14 7195 Т1 

AbbVie Biotechnology Ltd A 61K 31/519, A 61K 39/395, A 61P 19/02 7217 Т1 

AbbVie Inc. 

C 07D 417/14, C 07D 487/04, C 07D 

513/04, C 07D 471/04, A 61K 31/4725, A 

61P 35/00 

7255 Т1 

Abloy Oy E 05B 29/00 7194 Т1 

Academisch Ziekenhuis Leiden 
C 12N 15/113, C 12N 15/11, C 12N 15/86, 

A 61K 48/00, A 61K 31/7088, A 61K 9/127 
7162 Т1 

adp Gauselmann GmbH B 65H 29/00 7184 Т1 

Alco Systems Sweden AB G 01N 33/497, G 01N 33/00 7198 Т1 

Alkermes Pharma Ireland Limited 
A 61K 31/496, A 61K 31/551, A 61K 9/00, A 

61P 25/00, A 61P 25/18, A 61P 25/24 
7250 Т1 

Amgen Inc. 

C 07K 16/40, C 12N 15/113, A 61K 31/40, A 

61K 31/405, A 61K 31/44, A 61K 31/47, A 

61K 31/66, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 

61K 45/06, A 61K 31/366, A 61K 31/22, A 

61K 31/505, A 61P 3/06 

7125 Т1 

Amgen Inc. 
C 07K 14/71, C 12N 15/12, C 12N 5/10, C 

12N 15/861, A 61K 38/17 
7232 Т1 

Amgen Research (Munich) GmbH 
C 07K 16/22, C 07K 16/40, C 07K 16/30, C 

07K 16/28 
7119 Т1 

Anthrogenesis Corporation 

C 12N 5/073, A 61K 35/28, A 61K 35/50, A 

61K 9/00, A 61L 27/38, A 61L 27/36, A 61P 

9/10 

7153 Т1 
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AQUA LIVING GmbH & Co.KG 
B 01D 61/08, B 01D 61/18, C 02F 1/28, C 

02F 1/44 
7268 Т1 

Armacell Enterprise GmbH & Co. 

KG 

B 32B 15/04, B 32B 15/08, B 32B 15/20, B 

32B 7/12, B 32B 5/18, B 32B 5/24, B 32B 

5/02 

7270 Т1 

Array Biopharma, Inc. 

A 61K 31/4375, A 61K 31/454, A 61K 

31/5377, A 61K 31/497, A 61K 31/506, A 

61K 31/496 

7259 Т1 

Astellas Pharma Inc. 

C 07D 205/04, A 61K 31/506, A 61K 31/505, 

A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 

31/4402, A 61K 31/426, A 61K 31/551, A 

61K 31/5377, A 61K 31/495, A 61P 9/12, A 

61P 9/10, A 61P 9/00, A 61P 3/10, A 61P 

3/04, A 61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 1/04, 

A 61P 1/02 

7115 Т1 

Astellas Pharma Inc. 

C 07D 487/04, C 07D 498/04, A 61K 31/55, 

A 61P 43/00, A 61P 3/04, A 61P 13/02, A 

61P 13/00, A 61P 15/10 

7262 Т1 

AZD Praha S.R.O. G 01S 19/50, G 01S 19/43 7216 Т1 

Bavarian Nordic A/S 
A 61K 39/12, A 61K 39/145, A 61K 39/285, 

A 61K 39/29, A 61P 37/04 
7203 Т1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 213/72, C 07D 401/12, A 61K 31/444 7133 Т1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

C 07D 413/12, C 07D 215/233, C 07D 

401/12, A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 

35/00 

7205 Т1 

BIAL - Portela & Ca., S.A. 
A 61K 31/55, A 61K 9/20, A 61K 9/16, A 

61K 9/00 
7151 Т1 

Bio-Bee Sde Eliyahu Ltd A 01N 63/00, A 01N 25/34 7252 Т1 

Biogen MA Inc. 

C 07D 211/34, C 07D 211/62, C 07D 

211/12, C 07D 401/06, C 07D 211/60, A 

61K 31/55, A 61P 25/00 

7166 Т1 

BioMarin Pharmaceutical Inc. A 61K 38/16, A 61P 35/00 7258 Т1 

Biopharm Gesellschaft zur 

biotechnologischen Entwicklung von 

Pharmaka mbH 

C 07K 14/51 7225 Т1 

BIOPROJET 
A 61K 31/36, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 

61P 9/12 
7256 Т1 

Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 

413/14, C 07D 239/26, C 07D 401/06, C 

07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, 

A 61K 31/506, A 61K 31/505, A 61P 35/00 

7150 Т1 

Boehringer Ingelheim International C 07K 16/18, C 07K 16/26, C 07K 16/22 7242 Т1 
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GmbH 

Boehringer Ingelheim International 

GmbH 

A 61K 31/155, A 61K 31/351, A 61K 9/28, A 

61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 45/06 
7214 Т1 

BPB Limited E 04B 1/86 7185 Т1 

Brillux GmbH & Co. KG C 09D 5/00 7239 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 
C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 

31/4155, A 61P 3/10 
7157 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/04, C 07K 5/12, A 61K 38/12 7251 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/00 7267 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 

C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 

417/14, C 07D 239/94, C 07D 239/95, C 

07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 513/04, 

C 07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 

407/12, C 07D 413/14, C 07D 417/12, A 

61K 31/549, A 61K 31/5377, A 61K 31/517 

7246 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 14/705, C 07K 14/435 7147 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 
C 07D 491/08, A 61K 31/4741, A 61K 

31/475, A 61P 35/00 
7182 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company 

C 07D 487/14, C 07D 487/04, C 07D 

487/22, A 61K 31/517, A 61K 31/4427, A 

61K 31/496, A 61P 25/06, A 61P 11/00, A 

61P 11/06 

7221 Т1 

British American Tobacco 

(Investments) Limited 

A 01H 5/00, A 01H 5/12, C 12N 15/29, C 

12N 9/88, C 12N 15/82, C 12N 9/12, A 24B 

15/00 

7121 Т1 

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/18, A 61K 9/00, A 61P 9/12 7248 Т1 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. A 61K 31/167, A 61K 9/00, A 61K 31/573 7123 Т1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/4365, A 61K 31/7076, A 61P 9/00 7253 Т1 

Civitas Therapeutics, Inc. 
A 61K 31/137, A 61K 31/198, A 61K 31/70, 

A 61K 9/16, A 61K 9/72, A 61P 25/16 
7254 Т1 

Cohen, Yoav F 01K 13/00, F 01K 25/00, H 01L 35/28 7240 Т1 

CONCERT PHARMACEUTICALS, 

INC. 

A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/138, 

A 61K 31/15, A 61K 31/343, A 61K 31/4525, 

A 61K 31/485, A 61K 45/06, A 61P 25/00 

7122 Т1 

Consumo Em Verde - Biotecnologia 

Das Plantas, S.A. 

A 01N 37/44, A 01N 65/20, A 01P 1/00, A 

01P 3/00 
7167 Т1 

Convergence Pharmaceuticals 

Limited 
C 07D 487/10, A 61K 31/407, A 61P 25/00 7165 Т1 

Cuycha Innovation Oy 

B 01D 53/14, B 01D 53/78, C 01F 11/18, C 

01F 5/24, C 01F 7/02, F 23J 15/04, F 23J 

15/06 

7274 Т1 

Cytovation AS C 07K 14/47, C 07K 7/08, C 07K 14/16, C 7275 Т1 
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12N 15/62, A 61K 38/16 

Da Volterra A 61K 31/00, A 61K 9/50, A 61K 9/16 7272 Т1 

Debregeas Et Associes Pharma 

A 61K 31/485, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 

61K 47/26, A 61K 47/36, A 61K 9/20, A 61K 

9/28, A 61K 9/50, A 61P 25/04 

7187 Т1 

DMC Power, Inc. 
H 01R 101/00, H 01R 11/01, H 01R 4/64, H 

01R 11/32, H 01R 4/18, H 01R 11/09 
7243 Т1 

Dompé farmaceutici s.p.a. 

C 07C 231/02, C 07C 281/16, C 07C 

279/12, C 07C 237/22, C 07C 235/70, C 

07C 235/34, C 07C 233/51, C 07C 233/44, 

C 07C 233/40, C 07C 231/16, C 07D 

233/48, C 07D 233/46, C 07D 233/24, C 

07D 211/58, C 07D 211/06, C 07D 295/13, 

C 07D 239/14, C 07D 471/08, A 61K 31/165 

7276 Т1 

Dompé farmaceutici s.p.a. 

C 07D 407/12, C 07D 405/12, C 07D 

307/14, C 07D 409/12, C 07D 413/12, A 

61K 31/421, A 61K 31/4192, A 61K 31/41, A 

61K 31/40, A 61K 31/38, A 61K 31/341, A 

61K 31/44, A 61P 29/00 

7231 Т1 

Duo-Plast AG B 32B 37/22 7130 Т1 

Eagle Pharmaceuticals, Inc. 
A 61K 31/415, A 61K 9/08, A 61K 47/20, A 

61K 47/10 
7200 Т1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07D 231/20, A 61K 31/415, A 61P 29/00 7186 Т1 

Eli Lilly & Company and 

WASHINGTON UNIVERSITY ST. 

LOUIS 

C 07K 16/18, C 12N 5/10, C 12N 15/13, A 

61K 39/00, A 61P 25/28 
7127 Т1 

ELI LILLY AND CO. 
A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 38/48, A 

61K 38/54, A 61P 1/14, A 61P 1/18 
7196 Т1 

Eli Lilly and Company C 07D 513/04, A 61K 31/542, A 61P 25/28 7222 Т1 

Eli Lilly and Company C 07D 401/14 7226 Т1 

Epizyme, Inc. 

C 07D 405/12, C 07D 491/08, C 07D 

417/12, C 07D 213/64, C 07D 401/12, C 

07D 491/107, C 07D 409/12, C 07D 413/12, 

A 61K 31/444, A 61K 31/4412, A 61P 35/00 

7282 Т1 

Estetra S.P.R.L. C 07J 75/00, A 61K 31/565, A 61P 15/12 7175 Т1 

Euro-Celtique S.A. 
C 07D 417/14, C 07D 417/12, A 61K 

31/427, A 61P 35/00 
7219 Т1 

Eurokeg B.V. B 65D 77/04, B 65D 8/04, B 65D 77/06 7188 Т1 

Evonik Degussa GmbH B 03D 1/002 7206 Т1 

F. Hoffmann-La Roche AG 

A 61K 31/337, A 61K 31/513, A 61K 31/675, 

A 61K 31/704, A 61K 39/395, A 61K 45/06, 

A 61P 35/04 

7177 Т1 
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F-Star Biotechnologische 

Forschungs- und 

Entwicklungsges.m.b.H 

C 07K 16/32, C 07K 16/00, A 61K 39/395, A 

61P 35/00 
7138 Т1 

Fundamental Innovation Systems 

International LLC 
H 02J 7/00 7178 Т1 

G1 Therapeutics, Inc. 
C 07D 487/14, C 07D 487/20, C 07D 

519/00, A 61K 31/19, A 61P 35/00 
7277 Т1 

Galenica AB A 61K 31/58, A 61K 9/06, A 61K 47/10 7160 Т1 

Gilead Sciences, Inc. 

C 07D 491/18, C 07K 5/08, A 61K 31/4995, 

A 61K 31/506, A 61K 38/21, A 61K 31/4985, 

A 61K 31/4745, A 61K 31/519, A 61P 31/14 

7156 Т1 

GILEAD SCIENCES, INC. 
C 07D 417/14, C 07D 277/28, A 61K 

31/427, A 61P 31/12 
7207 Т1 

Gilead Sciences, Inc. 

C 07D 213/79, C 07D 405/12, C 07D 

413/12, C 07D 401/12, A 61K 31/4418, A 

61P 35/00 

7234 Т1 

Gilead Sciences, Inc. C 07D 487/04 7218 Т1 

Gilead Sciences, Inc. 
C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 29/00, 

A 61P 25/00 
7220 Т1 

Glaxo Group Limited C 07K 16/18, A 61K 39/00 7278 Т1 

Glaxo Group Limited 
C 07D 471/04, A 61K 31/407, A 61K 

31/4184 
7137 Т1 

Glaxo Group Limited C 07D 307/85 7199 Т1 

GlaxoSmithKline LLC 
C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61P 37/00, 

A 61P 29/00 
7238 Т1 

GUERBET A 61K 51/04, A 61K 49/10 7145 Т1 

H. Lundbeck A/S 
C 07B 59/00, C 07D 241/04, A 61K 31/495, 

A 61P 25/00 
7208 Т1 

Hausbrandt Trieste 1892 SPA A 47J 31/44 7149 Т1 

Helsinn Healthcare SA 
C 07D 213/74, C 07D 213/89, C 07D 

401/04, A 61K 31/44, A 61P 25/00 
7247 Т1 

I.T.V. Industria Tessile Del Vomano 

S.r.l. 
D 06B 1/02, D 06B 11/00, A 41D 1/06 7136 Т1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 487/04, A 61K 31/519 7116 Т1 

Incyte Holdings Corporation 

C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 

519/00, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 

29/00, A 61P 19/00, A 61P 17/00, A 61P 

1/00, A 61P 27/00 

7215 Т1 

Incyte Holdings Corporation 

C 07D 471/14, C 07D 495/14, C 07D 

491/22, C 07D 498/14, C 07D 471/22, A 

61K 31/519, A 61K 31/4375, A 61P 35/00 

7223 Т1 

InflaRx GmbH C 07K 16/18 7152 Т1 
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Intec Pharma Ltd. 
A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 9/48, A 

61K 9/00, A 61K 9/22, A 61K 45/06 
7174 Т1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

A 01N 37/28, A 01N 43/22, A 01N 43/40, A 

01N 43/56, A 01N 43/58, A 01N 43/90, A 

01N 47/34, A 01N 57/32, A 01N 47/40, A 

01N 51/00, A 01N 55/04, A 01P 3/00, A 01P 

7/00 

7202 Т1 

Janssen Biotech, Inc. 

C 07H 21/00, C 07K 14/00, C 12N 5/10, C 

12N 15/63, C 12N 1/21, C 12N 1/19, C 40B 

40/08, C 40B 50/00, C 40B 40/02, C 40B 

30/04, A 61K 49/00, A 61K 38/22, A 61K 

38/16, A 61P 25/00, A 61P 27/02, A 61P 

35/00, A 61P 9/00, A 61P 7/00 

7281 Т1 

Janssen Biotech, Inc. 
C 07K 16/00, C 07K 16/32, C 07K 16/28, C 

12P 21/08, A 61K 39/00, A 61K 38/00 
7129 Т1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/28, C 12P 21/06, A 61K 39/395 7233 Т1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 

C 07D 405/12, C 07D 471/08, C 07D 

409/14, C 07D 401/14, C 07D 493/08, C 

07D 405/14, A 61K 31/33, A 61P 35/00, A 

61P 19/02 

7228 Т1 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 215/22, C 07D 215/227, C 07D 

215/36, A 61K 31/4353, A 61P 31/04 
7189 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC 

A 61K 31/34, A 61K 31/635, A 61K 45/06, A 

61K 47/38, A 61K 9/16, A 61K 9/20, A 61P 

31/18 

7168 Т1 

Laboratoire HRA Pharma A 61K 9/20, A 61K 31/56 7140 Т1 

LABORATORIOS DEL DR. 

ESTEVE, S.A. 

C 07C 217/74, C 07C 59/64, A 61K 31/19, A 

61K 31/135, A 61P 29/00, A 61P 25/04 
7131 Т1 

Laboratorios Liconsa, S.A. A 61M 15/00 7210 Т1 

Les Laboratoires Servier C 07C 233/18, A 61K 9/20 7245 Т1 

Les Laboratoires Servier 

C 07C 231/12, C 07C 233/18, A 61K 

31/165, A 61P 3/00, A 61P 25/18, A 61P 

25/16, A 61P 25/28 

7209 Т1 

LEWMAR LIMITED B 66D 1/74 7120 Т1 

Lidl Stiftung & Co. KG and Cabka 

GmbH & Co. KG 
B 65D 19/40, B 65D 19/00 7118 Т1 

Lupin Limited 
C 07D 409/04, C 07D 333/22, A 61K 

31/381, A 61P 25/28 
7266 Т1 

Medical Research Council C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 11/06 7261 Т1 

Mediolanum Farmaceutici S.p.A. C 12N 9/12, A 61K 38/45, A 61P 35/00 7260 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 498/04, A 61K 31/4188, A 61P 9/10 7144 Т1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 471/10, A 61K 31/437, A 61K 31/519, 7204 Т1 
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A 61P 9/08 

Merck Sharp & Dohme Corp. and 

Pharmacopeia, LLC 

C 07D 401/10, C 07D 417/14, C 07D 

233/88, C 07D 239/22, C 07D 401/06, C 

07D 495/10, C 07D 409/04, C 07D 409/14, 

C 07D 413/04, C 07D 417/10, A 61K 

31/513, A 61P 25/28 

7124 Т1 

Merial, Inc. A 61K 48/00, A 61K 39/00 7179 Т1 

Merial, Inc.; Université Claude 

Bernard Lyon 1 and Centre National 

de la Recherche Scientifique 

(C.N.R.S.) 

C 07D 493/10, C 07D 519/00, A 61K 

31/357, A 61K 31/35, A 61P 33/06, A 61P 

33/00 

7249 Т1 

MITACA SRL B 65D 85/804 7190 Т1 

Mitsubishi Tanabe Pharma 

Corporation and Janssen 

Pharmaceutica N.V. 

C 07C 1/00, C 07D 309/10, C 07D 333/12, 

C 07D 409/10, C 07H 13/04, C 07H 7/04 
7213 Т1 

Morphotek, Inc. C 07K 16/24 7176 Т1 

Nanobiotix A 61K 41/00, A 61P 35/00, B 82Y 5/00 7257 Т1 

Newron Pharmaceuticals S.p.A. 

C 07C 237/06, C 07D 209/08, C 07D 

295/182, C 07D 295/185, C 07D 217/06, C 

07D 265/36, A 61K 31/165, A 61P 25/00 

7146 Т1 

Nippon Soda Co., Ltd. 

A 01N 43/42, A 01N 43/60, A 01N 43/90, A 

01P 3/00, C 07D 241/52, C 07D 401/12, C 

07D 471/04 

7271 Т1 

NLS Pharma AG A 61K 31/4458, A 61P 25/00 7192 Т1 

Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 
A 47J 31/06, A 47J 31/36, B 65D 85/804 7171 Т1 

Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 
A 47J 31/44 7211 Т1 

Novadelta-Comércio e Industria de 

Cafés, S.A. 
A 47J 31/44 7212 Т1 

Novomatic AG G 07F 17/32 7169 Т1 

Novomatic AG G 07F 17/32 7170 Т1 

NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, 

Ji Tae 
A 23N 1/00, A 23N 1/02, A 47J 19/02 7154 Т1 

Obshchestvo S Ogranichennoy 

Otvetstvennostyou "Fusion Pharma" 

territory of the Skolkovo innovation 

center 

C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 

31/437, A 61K 31/5025, A 61P 35/00 
7265 Т1 

Omya International AG C 02F 103/42, C 02F 1/68 7143 Т1 

Omya International AG 

C 02F 1/28, C 02F 1/52, C 02F 1/56, C 02F 

101/10, C 02F 101/30, C 02F 11/14, C 02F 

103/00, C 02F 103/22, C 02F 103/24, C 02F 

7163 Т1 
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103/28, C 02F 103/32, C 02F 101/32 

ONO Pharmaceutical Co., Ltd. 

C 07D 473/34, A 61K 31/522, A 61P 35/00, 

A 61P 37/02, A 61P 37/08, A 61P 43/00, A 

61P 7/02, A 61P 29/00, A 61P 17/00, A 61P 

35/02 

7158 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 1/242, C 22B 7/02, C 22B 7/00 7128 Т1 

Outotec (Finland) Oy G 01N 1/20, G 01N 1/10 7134 Т1 

Oxford BioTherapeutics Ltd G 01N 33/574, C 07K 16/30, A 61K 39/00 7164 Т1 

PALOBIOFARMA S.L. 
C 07D 403/04, C 07D 401/14, A 61K 

31/506, A 61P 25/28 
7263 Т1 

Pfizer Inc. 
C 07C 309/19, C 07C 57/145, C 07D 

487/06, A 61K 45/06, A 61K 31/55 
7126 Т1 

Pharmanest AB A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 47/44 7132 Т1 

Piskorz, Waldemar and Piskorz, 

Tomasz Tadeusz 

F 03D 3/00, F 03D 3/04, F 03D 9/20, F 04D 

3/02 
7279 Т1 

Polichem SA 

A 61K 31/194, A 61K 31/20, A 61K 31/23, A 

61K 31/722, A 61K 45/06, A 61K 47/12, A 

61K 47/36, A 61K 9/00, A 61P 7/00 

7159 Т1 

Polin Su Parklari Ve Havuz 

Sistemleri Anonim Sirketi 
A 63G 21/18 7191 Т1 

Portola Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 239/48, C 07D 413/12, C 07D 

403/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12, A 

61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 35/00 

7142 Т1 

Poxel C 07D 495/04, A 61K 31/4365, A 61P 3/10 7235 Т1 

QUALCOMM INCORPORATED G 10L 19/03, G 10L 21/038, G 10L 21/0264 7230 Т1 

Radius Health, Inc. A 61K 31/137, A 61P 5/24 7273 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85 7269 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28, A 61P 29/00 7197 Т1 

Replicor Inc. 

C 07H 21/00, A 61K 31/712, A 61K 31/713, 

A 61K 47/02, A 61K 31/7088, A 61K 

31/7125 

7139 Т1 

Rogantini, Luca B 23B 51/04 7224 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd 

H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/122, 

H 04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 

19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/33, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 

19/503, H 04N 19/51, H 04N 19/543, H 04N 

19/61, H 04N 19/70, H 04N 19/119 

7148 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 

H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/122, 

H 04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 

19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 04N 

19/33, H 04N 19/46, H 04N 19/50, H 04N 

7135 Т1 
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19/503, H 04N 19/51, H 04N 19/537, H 04N 

19/543, H 04N 19/61, H 04N 19/70, H 04N 

19/119 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/91 7193 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 

H 04N 19/103, H 04N 19/105, H 04N 

19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/124, H 

04N 19/126, H 04N 19/96, H 04N 19/172, H 

04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, H 

04N 19/50, H 04N 19/61, H 04N 19/136 

7229 Т1 

Scheuch GmbH; W&P Zement 

GmbH and A TEC Holding GmbH 
C 04B 7/43 7244 Т1 

SciPharm SàRL 

A 61K 31/437, A 61K 31/44, A 61K 31/5575, 

A 61K 31/5578, A 61K 45/06, A 61K 

31/5585, A 61P 11/00, A 61P 43/00 

7155 Т1 

Summit (Oxford) Limited 

A 61K 31/423, A 61K 47/10, A 61K 47/14, A 

61K 47/26, A 61K 47/36, A 61K 47/38, A 

61K 9/00, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61P 

21/00 

7161 Т1 

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 

C 07D 413/14, A 61K 31/4439, A 61K 

31/5355, A 61P 25/08, A 61P 25/14, A 61P 

25/16, A 61P 25/18, A 61P 25/22, A 61P 

25/24, A 61P 25/28, A 61P 25/36, A 61P 

29/00, A 61P 3/00, A 61P 37/02, A 61P 

9/12, A 61P 25/06, A 61P 1/14, A 61P 1/04, 

A 61P 25/20 

7241 Т1 

The Provost, Fellows, Foundation 

Scholars, & the other members of 

Board, of the College of the Holy & 

Undiv.  

C 07K 14/31, A 61K 38/16 7141 Т1 

Theravance Biopharma R&D IP, 

LLC 

C 07D 405/12, C 07D 261/18, C 07D 

249/04, C 07D 231/14, C 07D 263/38, A 

61K 31/421, A 61K 31/42, A 61K 31/4192, A 

61K 31/415, A 61P 9/12 

7237 Т1 

Toray Industries, Inc. 
C 12P 19/02, C 12P 19/14, C 12P 7/06, C 

12P 7/10, C 13K 1/02, C 13K 1/04 
7227 Т1 

UCB Biopharma SPRL G 01N 33/68, C 12Q 1/37 7117 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/021 7172 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/022, F 01N 3/20, F 01N 3/035 7173 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05D 7/22 7180 Т1 

Vakzine Projekt Management 

GmbH 
C 12N 7/04, C 12N 15/869 7201 Т1 

VIIV Healthcare UK(No.4) Limited C 07D 471/04, C 07F 9/6561, A 61K 9/14, A 7236 Т1 
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61K 31/675, A 61K 9/20 

VWP Waste Processing Limited 

B 02C 17/00, C 02F 11/10, B 03B 9/06, B 

09B 3/00, C 12P 7/08, F 16K 11/00, A 61L 

11/00 

7183 Т1 

Wobben Properties GmbH F 03D 1/00, E 04H 12/22 7114 Т1 

Wobben Properties GmbH F 03D 7/02 7264 Т1 

Wyeth Holdings LLC 
C 07K 16/00, C 12N 15/63, A 61K 39/395, A 

61K 31/704, A 61K 47/48 
7283 Т1 

Xellia Pharmaceuticals ApS C 07K 7/58, A 61K 38/00 7280 Т1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2003/862 (220) 24/11/2003 

(442) 31/08/2017 

(731) ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Бул. Гоце Делчев б.б. 1000 Скопје, MK 

(740) ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ  Скопје  

ул."Црвена Вода"  бр.40/ 1, 1000, Скопје 

(540)  

СКОПСКИ ФЕСТИВАЛ 

(551) индивидуална 
(510, 511) 

кл. 9  играни филмови и телевизиски 

филмови;претходно снимени производи, т.е. 

претходно снимени плочи и претходно 

снимени аудио-видео ленти;аудио-видео 

касети;аудио-видео дискови и ласерски 

дискови;аудио касети;видео 

програми;програми за компјутерски 

игри;обвивки за касети;електронски дневници  

кл. 41  услуги на забава;произведување, 

подготвување и изведување претстави и 

концерти во живо;произведување видео 

ленти и видео касети;произведуваање на 

звучни снимки;публикација на музички 

материјал;произведување програма за радио 

и телевизија;услуги за дигитални 

слики;услуги на дискотеки;дабинг;редакција 

(видеоленти);испитување на 

образование;услуги за 

образование;електронско 

издаваштво;забавни услуги;забава;забавни 

информации;изложби (организација) за 

културни и едукативни цели;Филмска 

продукција;он-лајн услуги на игри 

(компјутерски мрежи);играње;водич 

(едукативни и услуги за обука);информации 

(едукативни);информации 

(забавни);информации за 

рекреација;инструкторски услуги;преводи 

(знаковен јазик);живи настапи 

(презентација);лотарии 

(оперирање);моделирање за 

уметници;играни филмови;изнајмување 

услуги за музички композиции;музички 

сали;организирање на лотарии;организација 

на балови;организација на натпревари 

(едукативни или забавни);организација на 

изложби за културни и едукативни 

цели;организација на шоу (импресарио 

услуги);организација на спортски 

натпревари;паркови (забавни);организирање 

на забави;перформанси (презентација 

на);фотографски 

репортажи;фотографирање;физичка 

едукација;планирање (забави);практичен 

тренинг (демонстрација);продукција на радио 

и телевизиски програми;продукција на 

изложби;продукција 

(видеоленти);овозможување на забавни 

аркадни услуги;овозможување на караоке 

услуги;овозможување на он-лајн електронски 

публикации (не за 

даунлоадирање);публикација на 

книги;публикација на електронски книги и 

журнали на интернет;публикација на 

текстови (надвор од публицистички 

текстови);радио и телевизиски програми 

(продукција на);радио забава;снимачи 

(изнајмување на);студија за снимање;објекти 

за рекреација;информации за 

рекреација;репортерски услуги (вести);услуги 

за пишување на сценарија;семинари 

(организирање и припремање на);сцени за 

шоу;шоу (продукција);преводи од знаковен 

јазик;снимачи на звук (изнајмување);услуги 

на стадиони (изнајмување);студија 

(филмски);надтитлување;симпозиуми 

(организирање и припрема);професорски 

услуги;телевизиска забава;телевизиски 

програми (продукција на радио и);текстови 

(публикација на), различно од други 

публицистички текстови;театарска 

продукција;мерење на спортски 

натпревари;тренинг (практичен) 

(демонстрација);преведување;редакција на 

видео ленти;филмска продукција на видео 
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ленти;видео ленти (изнајмување 

на);видеоснимање;стручно оспособување 

(едукативни и тренинг совети);работилници 

(организирање и припремање на) (тренинг)  

кл. 42  автентични уметнички 

изработки;компјутерско 

програмирање;компјутерски програми 

(дуплицирање на);дизајнирање на 

компјутерски софтвер;компјутерски софтвер 

(инсталирање на);компјутерски софтвер 

(одржување на);компјутерски софтвер 

(усовршување на);дизајнирање на 

компјутерски системи;анализи на 

компјутерски софтвер;консултации 

(интелектуална сопственост);конверзија на 

податоци или документи од пишани на 

електронски медиуми;менаџмент на авторки 

права;креирање и одржување на веб сајтови 

за други лица;конверзија на податоци за 

компјутерски програми (непишана 

конверзија);декорирање (дизајнирање на 

интериери);дизајнирање (компјутерски 

системи);дизајнирање и декорирање на 

интериери;дизајнирачки сервиси 

(пакување);дизајнирање 

(опаковка);дизајнирање (графички 

уметности);дизајнирање на 

облека;дупликации на компјутерски 

програми;дизајнирање на графичка 

уметност;хостирања на компјутерски сајтови 

(веб сајтови);индустриско 

дизајнирање;инсталирање на компјутерски 

софтвер;консултации за индустриска 

сопственост;индустриска сопственост 

(лиценцирање на);надгледувања на 

интелектуална сопственост;лиценцирање на 

индустриска сопственост;одржување 

(креирање и) веб сајтови за други 

лица;одржување на компјутерски 

софтвер;менаџмент (авторски 

права);пакувачки дизајн;обнова на 

компјутерски податоци;изнајмување 

(компјутери);изнајмување на компјутерски 

софтвер;истражувања и развој (за други 

лица);дизајнирање на софтвер 

(компјутер);софтвер (изнајмување на 

компјутери);софтвер (усовршување на 

компјутери);студии (технички 

проекти);дотерување (индустриски 

дизајн);уметнички работи (автентични)  

 

(210) TM  2013/874 (220) 16/09/2013 

(442) 31/08/2017 

(731) Стопанска Комора за Информатички 

и Комуникациски Технологии - МАСИТ 

бул.Партизански одреди бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, темно сина, светло сина и бела 

(531) 26.15.09;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/875 (220) 16/09/2013 

(442) 31/08/2017 

(731) Стопанска Комора за Информатички 

и Комуникациски Технологии - МАСИТ 

бул.Партизански одреди бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна, темно сина, светло сина и бела 

(531) 26.15.09;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/1112 (220) 18/11/2013 

(442) 31/08/2017 

(731) Концепт Форма ДООЕЛ 

Франклин Рузвелт 37/1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) - 

(531) 26.11.01;27.05.17;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање услуги на агенциите за 

рекламирање и услуги како што се: 

дистрибуција на проспекти, директно преку 

пошта или дистрибуција на примероци  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности услуги чија главна цел е 

разонода, забава или рекреација на луѓето; -

презентација на дела од визуелната 

уметност или литературата пред јавноста за 

забавни или образовни цели  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2014/524 (220) 14/05/2014 

(442) 31/08/2017 

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CIPRATEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2014/1183 (220) 06/11/2014 

(442) 31/08/2017 

(731) Друштво за трговијамаркетинг и 

услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.50 Дивизија бр.24 А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) плава, бела 

(531) 26.11.12;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2015/668 (220) 26/06/2015 
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(442) 31/08/2017 

(731) 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, бела, светло кафена и црвена 

(531) 11.03.03;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, замена 

за кафе  

кл. 32  безалкохолни пијалаци направени со 

кафе  

 

(210) TM  2016/230 (220) 02/03/2016 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светла и темна сина, црвена, зелена, 

бела 

(531) 02.09.01;25.01.19;27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; супстанции 

што се користат во медицината   

 

(210) TM  2016/231 (220) 02/03/2016 

(442) 31/08/2017 

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светла и темна: сина, црвена, 

портокалова, жолта, зелена, розева, 

виолетова, црна, бела 

(531) 25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; супстанции 

што се користат во медицината; диететски 

суплементи за луѓето   

 

(210) TM  2016/936 (220) 29/09/2016 
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(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) doTERRA Holdings, LLC. 

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 

84062, 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)  

 
(531) 27.05.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  етерични масла; миризливи масла; 

козметички масла; аромати (етерични 

масла); ароматични производи за 

парфимерија; ароми за мириси; препарати за 

мириси; масло за козметичка употреба; 

масло за тело; масла за парфем; 

парфимерија; мириси за просторија; 

миризливи препарати; производи за нега на 

убавина; препарати за разубавување; паста 

за заби; дезодоранс; сапуни, козметика  

кл. 5  фармацевтски производи; хранливи 

материи; додатоци во исхраната; витамини; 

минерали; витамински и минерални 

пијалаци; додатоци за здрава храна главно 

направени од фармацевтски препарати; 

таблети (лекови); препарати за употреба како 

диететски додатоци за храна; диететски 

супстанции во оваа класа; таблети за грло; 

плочки (барови) како замена за оброк  

кл. 16  печатени материјали; печатени 

водичи и прирачници; печатени публикации; 

стоки од хартија и картон и артикли 

направени од овие материјали што не се се 

вклучени во другите класи; канцелариски 

материјал; списанија; весници; периодични 

списанија; книги; книговезници; календари  

кл. 32  мешани пијалоци  

кл. 35  малопродажба, услуги на 

големопродажба и дистрибуција во врска со 

етерични масла, миризливи масла, 

козметички масла, аромати (етерични 

масла), ароматични производи за 

парфимерија, ароми за мириси, препарати за 

мириси, масло за козметичка употреба, 

масло за тело, масла за парфеми, 

парфимерија, мириси за соба, миризливи 

препарати, производи за нега на убавина, 

препарати за разубавување, паста за заби, 

дезодоранси, сапуни, козметика, 

фармацевтски производи, хранливи материи, 

додатоци во исхраната, витамини, минерали, 

витамински и минерали пијалаци, додатоци 

за здрава храна главно направени од 

фармацевтски препарати, таблети (лекови), 

препарати за употреба како диететски 

додатоци за храна, диететски супстанции, 

таблети за грло; плочки (барови) како замена 

за оброк, печатени материјали, печатени 

водичи и прирачници, печатени публикации, 

стоки од хартија и картон и артикли 

направени од овие материјали, канцелариски 

материјал, списанија, весници, периодични 

списанија, книги, книговезници, календари, 

мешани пијалоци; маркетинг; рекламирање; 

унапредување на продажбата, вклучително и 

програмата за лојалност на клиентите; услуги 

на увоз и извоз; организирање и 

спроведување на купување и продажба; 

организација и управување на програми за 

мотивација; се во врска со горенаведените 

стоки  

 

(210) TM  2016/968 (220) 12/10/2016 

(442) 31/08/2017 

(731) Финансиско друштво КРЕДИСИМО 

ДООЕЛ Скопје 

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје, 

Центар, 1000, Скопје, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, сина, портокалова 

(531) 05.05.20;18.02.01;27.05.09 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

претплата за телекомуникациски услуги (за 

други); агенции за увоз-извоз; комерцијално 

информативни агенции; односи со јавност, 

бизнис проценки; изготвување на рекламни 

рубрики; статистички податоци; маркетинг 

студии; истражувања за дејностите; 

економски предвидувања; консултантски 

услуги во областа на човечки ресурси; 

советодавни услуги за бизнис менаџмент; 

регрутирање на спонзори; организирање на 

саеми за комерцијални или рекламни цели; 

оn-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа; рекламен материјал за изнајмување; 

изнајмување на рекламен простор; 

испитување на јавното мислење; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми со цел трговија на мало; 

објавување на рекламни текстови; ширење 

на рекламен материјал; рекламирање по пат 

на радио; рекламни огласи; рекламни 

агенции; подготовка и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; изготвување на состојба на 

сметка; телевизиското рекламирање; 

трговско управување на лиценцирање на 

стоки и услуги, за трети лица; бизнис 

проценки; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; услуги 

поврзани со споредба на цените; 

унапредување на продажбата на стоки и 

услуги на другите со помош на доделување 

на дополнителни поени за купувања 

направени со кредитни картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; котирање 

на берза; посредување при хартии од 

вредност; брокерски услуги; инвестициски 

фондови; фискални проценки; вредносни 

депозити; електронски трансфер на 

средства; издавање на хартии од вредност; 

размена на пари; информации за 

осигурување; консултации за осигурување; 

осигурителни брокерски услуги; инвестицикси 

фондови; финансирање при купување на 

одложено плаќање - лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на  безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; 

организирање на добротворни фондови; 

изнајмување на канцеларии [недвижности]; 

изнајмување на станови; лизинг на 

недвижности; лизинг на фарми; банкарски 

хипотеки; проценка на недвижности; 

проценка на антиквитети; услуги на проценка 

на накит; проценка на уметнички дела; услуги 

на проценители - актуарски услуги; проценка 

на штети (финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и  куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; финансиска анализа; 

финансиски консултации; финансиска 

евалуација [осигурување, банкарство, 

недвижности]; финансиски спонзорства; 

услуги на финансирање; проверка 

[верификација] на чекови; улсуги на кредитни 

картички; отплаќање на заеми; кредитирање 

врз основа на залог; агенти за домување; 

работи поврзани со недвижности; агенции за 

наплата на долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување нa 
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заеми; заеми врз база на залог; заеми 

[финансирање] и попуст на сметки; 

консултантски услуги поврзани со кредити и 

заеми; консултантски услуги кои се 

однесуваат на следење на побарувањата и 

обврските, инвестиции и заеми; 

корпоративни кредити; лично осигурувања 

кои се однесуваат на одговорност за отплата 

на кредити; обезбедување на кредити за 

финансирање на обезбедување на моторни 

возила со депонирање на пари; 

обезбедување на кредити за финансирање 

на изнајмување на моторни возила со 

обезбедување на договор; уредување и 

обезбедување на кредити врз база на залог; 

уредување на продажба на кредити; 

oбезбедување на кредити за недвижен имот; 

oбезбедување на потрошувачки кредити; 

oбезбедување на комерцијални заеми; заеми 

и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за партиципација 

за школување; обезбедување на нудење 

заеми; услуги на позајмување на пари; услуги 

на заем и кредит, и закупнина; финансирање 

на кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 

кредити; финансирање на кредити, хипотеки 

и емства; финансирање на краткорочни 

кредити; кредити (финансирање); 

финансиски заеми за реновирање на домот; 

финансиски кредити за трговија; финансиски 

заеми со обезбедување на залог; 

финансиски услуги во областа на 

кредитирање пари; финансиски услуги за 

кредитирање  за лични цели; услуги за 

електронски трансфер на пари; размена на 

пари; Пари замена изречена од страна на 

кредитна картичка; Покровителство на 

пензиите; управување со готовина; 

стекнување и пренос на парични 

побарувања; брокерски услуги за пари; пари 

за старателство; плаќање и примање на пари 

како агенти; монетарни услуги; монетарен 

трансфер; монетарни работи; услуги за 

трансфер на пари по електронски пат; услуги 

за трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за управување 

со готовина; услуги за депозити на пари; 

услуги во врска со финансиски трансакции; 

услуги за пренос на пари; финансиски и 

монетарни услуги и банкарство; финансиски 

менаџмент на сметки со готовина; 

финансирање на кредити со плаќање на 

рати; агенции за коснултирање во врска со 

кредитирање; агенции за кредитни 

известување; кредитен рејтинг; кредитни 

услуги; кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; хипотекарни 

совети; консултантски услуги кои се 

однесуваат на кредитирања; услуги во врска 

со кредитирање на хипотеки и кредитирања 

поврзани со хартии од вредност; услуги при 

хипотекарни кредити и финансирање; услуги 

во врска со информации за кредити; наплата 

и враќање на кредити; издавање на кредитни 

картички и дебитни картички; подготовка на 

извештаи за  кредитен рејтинг; финансирање 

на кредитот; улсуги на кредитни картички и 

платежни картички; обезбедување на 

информации за кредит; обезбедување на 

кредит; обезбедување на потрошувачки 

кредит; обезбедување на средства за 

купување со одложено плаќање и лизинг; 

обезбедување на финансиски средства за 

трговски кредит; обезбедување на 

финансиски средства за кредитна продажба; 

гаранции; кредитирање на хартии од 

вредност; обезбедување на кредит преку 

планови за отплата; обезбедување на 

кредитни и дебитни картички; обезбедување 

на позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на кредитна 

картичка; кредит совети; услуги на 

подобрување на кредитни услови; услуги на 
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кредитни бироа; консултанстки улсуги кои се 

однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и 

кредитни извештаи; управување со 

финансиски трансакции  

кл. 38  електронски комуникациски услуги кои 

се однесуваат на авторизација на кредитни 

картички; телекомуникации; обезбедување 

на телекомуникациски врски со глобалната 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 

услуги на електронска огласна табла 

[телекомуникациски услуги]; испраќање на 

пораки; електронски услуги; комуникации со 

помош на компјутерски терминали; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци; изнајмување на време на пристап 

до глобалните компјутерски мрежи; 

компјутерски потпомогнат пренос на пораки и 

слики; радио програми и емисии, кабелски 

телевизиски пренос; обезбедување на 

пристап на форуми за разговор на интернет 

(соби за разговор); Обезбедување на 

кориснички пристап до глобалните 

компјутерски мрежи; пренесување преку 

сателит; емитување на телевизиски 

програми  

 

(210) TM  2016/989 (220) 14/10/2016 

(442) 31/08/2017 

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

КОЖУВЧАНКА ШПРИЦЕР 

SPRICER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино, ароматизиран пијалак на база на вино, 

коктели  

 

(210) TM  2016/998 (220) 19/10/2016 

(442) 31/08/2017 

(731) МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница 

Изаири Реџеп Ремзифаик 

Ул. Илинденска бб, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, портокалова 

(531) 01.01.10;01.01.25;26.03.23;26.13.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2017/10 (220) 03/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб 

ул. Хеинзелова бр. 60, 10000, Загреб, HR 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела и црна 

(531) 03.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за животни и козметички 

препарати за нега на животни, вклучувајќи 

шампони, регенератори, шампони за суво 

перење, балсами, производи за 

расчешлување на влакната; дезодоранси, 

парфеми и парфимериски производи за 

домашни миленици; средства за орална 

хигиена и освежување на здивот за животни; 

марамчиња натопени со козметички лосиони 

за домашни миленици; средства за 

отстранување на дамки од домашни 

миленици; средства за отстранување на 

мириси на домашните миленици; детергенти  

кл. 5  ветеринарни производи и препарати; 

лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба; лековита храна за 

животни; лековити адитиви за храна за 

животни; диететска храна и супстанции за 

ветеринарна употреба; додатоци на 

исхраната за животни, вклучувајќи 

протеиниски, витамински и минерални 

додатоци на исхраната; пробиотски 

препарати за животни за ветеринарна 

употреба; дезинфекциски и антисептички 

средства и нивни препарати; хигиенски 

производи за животни, вклучувајќи пелени, 

впивачки простирки за дресирање на 

кученца, гаќи и хигиенски влошки за домашни 

миленици; препарати за неутрализирање на 

мирис; средства за уништување на 

штетници; биоциди и биоцидни препарати; 

акарициди и акарицидни препарати; 

инсектициди и средства за одбивање на 

инсекти; антипаразитски околувратници за 

животни; антипаразитски и препарати за 

одбивање во форма на прав, спреј, шампон, 

лосион, спот-он препарати или додатоци на 

исхраната за животни; средства за одбивање 

на животни; средства за привлекување на 

животни; препарати за спречување на 

формирање на алги во вода и препарати за 

отстранување на алги  

кл. 18  облека и обувки за домашни 

миленици; околувратници, подводници и 

градници (амови) за домашни миленици, 

седларска опрема; инки за домашни 

миленици; покривачи за животни; заштитни 

маски; ремени; ќебиња за животни  

кл. 20  лежаи, перници, кревети, кошници, 

куќички и одморишта за домашни миленици; 

куќарки за кучиња; дрвени кафези; гребалки 

за мачки; кутии за чување на домашни 

миленици; преносници за транспорт на 

домашни миленици (транспортери); дрвени 

куќички; вратички за кучиња и мачки од 

неметални материјали; куќички за птици; 

гнезда за птици; маси за дотерување на 

домашни миленици; мебел за внатрешни 

аквариуми и терариуми  

кл. 21  четки, чешели за животни; кафези за 

домашни миленици; домашни аквариуми, 

вивариуми и терариуми; украси за 

аквариуми; капаци за аквариуми; садови за 

храна за животни; чинии и поилки за 

домашни миленици; справи за распрскување 

и справи за наводнување; преносен 

диспанзер за вода за домашни миленици; 

хранилки и поилки за птици; кафези за птици; 

кади за бањање на птици; пречки за кафези; 

садови и кутии за песок за мачки и други 

домашни миленици; лопатки за собирање и 
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отстранување на изметот на домашните 

миленици  

кл. 28  играчки за домашни миленици; елеци 

за пливање за домашни миленици  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, кои не се опфатени во 

другите класи; живи животни, особено 

домашни миленици, аквариумски риби и 

корали; свежо овошје и зеленчук, компир и 

од него подготвени немедицински додатоци 

на исхраната за животни; семиња; природни 

растенија и цвеќиња; алги и морски треви за 

исхрана на животни; жита за исхрана за 

животни; сточна храна за животни и храна за 

домашни миленици, особено храна за 

кучиња, мачки, птици, глодари, творови, 

желки и риби; бисквити и слатки за домашни 

миленици; џвакалки за јадење, варливи коски 

и плочки за џвакање за домашни миленици; 

целосни и дополнителни мешавини од 

сточна храна; диететска сточна храна; 

додатоци на исхраната за животни за 

немедицински цели; коски од сипа; слад; 

пијалаци за домашни миленици; сено; млеко, 

млеко во прав и заменско млеко за животни; 

санитарни влошки, ѓубре и песок за куќички и 

садови за тоалет за домашни миленици и 

домашни животни, вклучувајќи подлоги од 

слама, сено, дрвени струготини, кори од 

дрва, листови од пченка, од хартија, од 

глина, од песок и од синтетички материјали; 

шмиргла  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба, вклучувајќи и продажба преку 

интернет, преку пошта, преку каталози и 

други средства за комуникација: за 

земјоделски, градинарски и шумарски 

производи и жита, живи животни, свежо 

овошје и зеленчук, семиња, природни 

растенија и цвеќиња, храна за животни, 

додатоци на исхраната за животни, 

диететска сточна храна, слад, слатки и 

џвакалки за јадење за домачни миленици; 

производи за домашни миленици и домашни 

животни, особено легла за животни, кафези 

за домашни миленици, лежаи, кошници и 

прекривки за животни, ланчиња, поводници, 

седларски производи, играчки за животни, 

садови и кутии за хигиенски песок за 

домашни миленици (садови за тоалет), 

преносници за транспорт на домашни 

миленици (транспортери), гребалки за мачки, 

хигиенски прибор, прибор за разубавување и 

препарати за нега на животни, облека и 

обувки за животни, садови и поилки за 

домашни миленици, готови аквариуми, 

терариуми и опрема за акваристика и 

тераристика, средства за кондиционирање и 

третирање на аквариумска вода; препарати 

за уништување на штетници; трговија на 

големо и мало со ветеринарни производи и 

препарати, ветеринарни инструменти, 

фармацевтски и хигиенски препарати и 

медицински производи; давање на 

комерцијални совети и информации на 

потрошувачите; услуги за управување со 

продажба на производи за животни и 

ветеринарни производи; презентација на 

стоки преку средствата за комуникација во 

малопродажни цели; давање на онлајн 

услуги, групирање на понуди и пристап кон 

производи и услуги на други онлајн 

продавачи на интернет; услуги за маркетинг 

и презентација на стока на продажно место; 

рекламирање, вклучително и онлајн 

рекламирање на компјутерска мрежа; бизнис 

менаџмент, бизнис администрација, 

канцелариски услуги, продажна промоција, 

рекламирање, презентација на стоки, 

дистрибуција на примероци  

кл. 40  услуги за изработка и составување по 

нарачка и одржување на аквариум и 

терариум за клиенти  

кл. 41  услуги за дресирање на животни; 

услуги за дресирање и школување на 

кучиња; школа за дресирање на животни; 
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приредби со животни; изложби на животни; 

изложување на животни; организирање на 

приредби со животни и изложби на животни, 

особено изложби на кучиња, мачки, птици, 

мали животни, аквариумски риби и 

акваристика, тераристика, коњи; трки со 

кучиња и нивна организација; изнајмување 

на животни за рекреативни цели; обука за 

дресура на животни и постапување со 

кучиња; обука за потстрижување и 

козметички уредување на животни; издавање 

на материјали кои се однесуваат на 

животните преку печатени или електронски 

медиуми; продукција на радио, телевизиски 

или интернет програми поврзани со животни  

кл. 43  услуги за сместување и чување на 

животни; услуги за вдомување; пансиони и 

хотели за привремено сместување и чување 

на животни  

кл. 44  одгледување на животни; 

потстрижување и уредување на животни; 

услуги за хигиенска и козметичка нега за 

животни; одржување на хигиена, миење и 

негување на животни; здравствени услуги за 

животни, вклучувајќи ветеринарни услуги, 

болници за животни и болнички услуги за 

домашни миленици, ветеринарни 

советодавни услуги, нега на домашни 

миленици, советодавни услуги во однос на 

одгледување, хранење и нега на домашни 

миленици, фармацевтски услуги, особено 

подготвување и издавање на ветеринарни 

лекови, информативни услуги поврзани со 

ветеринарни фармацевтски производи  

 

(210) TM  2017/44 (220) 20/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, 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)  

 

BLINK REVITALENS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински влажни марамчиња; 

санитетски влажни марамчиња; влажни 

марамчиња за очни капаци; влажни 

марамчиња за лице; раствори за 

дезинфекција; раствори за чистење, 

дезинфекција и киснење (чување) на 

контактни леќи; раствори за миење и нега на 

очите; вештачки солзи; физиолошки 

раствори; офталмолошки формулации; 

третмани и препарати за нега на очи; 

медицински капки; капки за очи; 

офталмолошки капки за очи.  

кл. 9  оптички апарати и инструменти; очила 

за читање; очила; очила за сонце; контактни 

леќи; леќи; рамки и кутии за очила за читање, 

очила и очила за сонце, кутии за контактни 

леќи; очила/контактни леќи; делови и 

фитинзи за сите наведени стоки  

кл. 10  медицински и хируршки апарати и 

инструменти; офталмолошки апарати и 

инструменти; вештачки очи; делови и 

фитинзи за сите наведени стоки  

 

(210) TM  2017/45 (220) 20/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

ТАЛЕНДО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фунгициди  

 

(210) TM  2017/46 (220) 20/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

TALENDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди  

 

(210) TM  2017/50 (220) 24/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) LINPAC Group Holdings Limited 

LINPAC Wakefield Road, Featherstone, 

Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
 (591) сина и бела 

(531) 26.01.18 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  амбалажа и материјали за пакување, 

материјали за пакување од пластична пена, 

хартија за пакување, лепливи траки за 

пакување, амбалажи за пакување, 

материјали за пакување направени од 

хартија, материјали за пакување направени 

од картон, хартиени налепници, хартиени 

ознаки, пластични етикети; хартиени и 

пластични материјали за пакување; 

мaтеријали за пакување со лепење и цврсто 

залепување; пластични фолии за пакување; 

прозирни фолии за пакување; пластични 

фолии за пакување; хартија и производи од 

хартија, хартија за печење; хартиени корпици 

за печење, картон или мукава, брановидна 

хартија и производи од картон; садови; 

пластична фолија; хартија за пакување 

производи; обложени хартии и фолии; 

пакување со цврсто залепување  

кл. 17  пластични делови за употреба во 

производство за пакување на храна; 

материјали од пластична пена за употреба 

во пакување на храна; пластични фолии и 

ленти за употреба во производството на 

пакување; пластични делови кои се користат 

во производството на пакување со лепливи и 

самолепливи материјали за пакување; 

термопластични ленти за употреба во 

пакувањето; пластични ленти и материјали 

за пластични ленти; пластична фолија освен 

за завиткување  

кл. 20  пластични послужавници; садови за 

пакување направени од или главно од 

пластични материјали, сите се погодни за 

пакување на храна; пластични компоненти за 

садови за пакување, сите се погодни за 

пакување на храна; пластични садови, сите 

се погодни за пакување на храна; пластични 

послужавници кои се користат за пакување 

на храна; кутии, послужавници, гајби, палети 

и садови, сите се направени главно од 

пластични материјали, сите се погодни за 

пакување храна; прозирни послужавници за 

храна направени од пластика или пластична 

пена за комерцијалнa употреба; табли за 

јајца направен од пластика; пластични кутии 

за пакување на храна  

кл. 21  садови вклучени во класа 21 
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направени од пластични материјали, сите се 

погодни за пакување на храна; Садови 

вклучени во класа 21 направени од 

материјали од пластична пена, сите се 

погодни за пакување на храна; послужавници 

како пакувања за целосни оброци; пластични 

кутии за пакување на храна; послужавници 

од пластична пена за храна; садови за 

готвење на храната; садови за домашна 

употреба изработени од пластични 

материјали, сите се погодни за пакување на 

храна; садови за домашна употреба 

изработени од материјали од пластична 

пена, сите се погодни за пакување на храна; 

садови за храна и пијалаци; топлински 

изолирани садови; садови за храна кои 

задржуваат топлина; термички изолирани 

садови за храна  

 

(210) TM  2017/51 (220) 24/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) AOP Orphan Pharmaceuticals AG 

Wilhelminenstrasse 91/II f/B 4 , 1160, Vienna, 

AT 

(740) Борко Бајалски, адвокат  

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

Thromboreductin 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2017/52 (220) 23/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AIRBUFO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција 

и третман на болести и нарушувања на 

респираторниот систем  

 

(210) TM  2017/53 (220) 23/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) Alpine Electronics, Inc. 

1-1-8 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 

JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.11.09;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ДВД плеери; антени за мобилни 

телефони; антени за добивање GPS 

информации; плеери за компакт дискови; 

компјутерски софтверски апликации кои 

можат да се превземаат за употреба во 

рачни (преносни) компјутерски уреди, имено, 

компјутерски софтверски апликации за аудио 

подесување, пристап до налози на социјални 

медиуми, и навигација според мапа; 

звучници; кутии за звучници; паметни 

телефони; таблет компјутери; видео 

телефони; полначи за батерија, имено, 

полначи за батерија за камери, полначи за 

батерија за мобилни телефони, полначи за 
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преносливи мултимедијални плеери, имено 

mp3 плеери, mp4 плеери; видео рекордери 

за употреба со камери на возила; слушалки; 

микрофони; радарски детектори; уред за 

навигација за возила, имено, вградени 

компјутери; радија во возила; механизми за 

управување за возила (автоматски); броило 

на километри (одометар); аудио засилувачи 

за употреба во возила; соларни батерии; 

преносливи телефони; насочувачки компаси; 

барометри; мерач за температура за возила; 

хигрометри; брзиномери; акустични аларми 

за возила; алтиметри; софтвер за GPS 

навигациски системи; MP3 плеери; аналогно-

дигитални конвертори за аудио обработка; 

аудио миксери; графички стабилизатори; 

компјутерска графика која може да се 

превзема за употреба на рачни компјутерски 

уреди; компјутерски софтверски програми 

кои може да се превземаат за упореба на 

рачни компјутерски уреди, имено, 

компјутерски софтверски програми за аудио 

подесување, пристап до налози на социјални 

медиуми, и навигација според мапа; фонтови 

за печатење кои можат да се превземаат; 

електронски весници кои може да се 

превземаат; електронски книги кои може да 

се превземаат; тонови за телефонско 

ѕвонење кои може да се превземаат; видео 

снимки со музика кои може да се превземаат; 

процесори на дигитален сигнал; електронски 

навигациски уреди, имено, приемници за 

навигација базирани на сателит за глобално 

позиционирање (global positioning satellite -

GPS); предаватели за пренос на GPS 

информации до мобилни телефони; 

компјутерски софтвер за синхронизација на 

податоци помеѓу рачни или преносни 

компјутери и компјутерски системи за возила, 

имено аудио системи и системи за 

навигација; мултиплексори; брзиномери за 

возила; компјутерски дисплеј екрани; LCD 

дисплеј екрани; аларми против крадци; видео 

рекордери за автомобили; инфрацрвени 

далечински контролни уреди за контрола на 

работењето на компонентите на возилото; 

броила на километри (одометри); подесувачи 

за емитување во автомобили; телевизори за 

автомобили; дигитални медиумски 

приемници за прием, обработка и 

репродукција на аудио, визуелни и податочни 

информации од преносни компјутери, имено, 

паметни телефони, mp3 плеери, mp4 плеери; 

видео плеери и рекордери кои што користат 

ДВД и оптички диск за чување на видео и 

аудио со висока резолуција, кои што имаат 

многу поголем капацитет од едно ДВД; 

процесори на звук вклучително процесори на 

опкружувачки звук; мемориски картички кои 

што содржат компјутерски програми за 

податоци од мапа  

 

(210) TM  2017/56 (220) 25/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

ES300h 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(210) TM  2017/57 (220) 25/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Reckitt Benckiser LLC 

Morris Corporate Center IV, 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

MUCINEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции 

за третман на кашлица и симптоми на 

настинка и инфлуенца; препарати за третман 

на респираторни и белодробни состојби; 

експекторанси; деконгестиви; супресанти за 

кашлица; фармацевтски препарати против 

кашлица; препарати за третирање настинки; 

лекови за олеснување на алергија; 

антихистаминици  

 

(210) TM  2017/62 (220) 26/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK 

(540)  

 

 

(591)  

(531) 02.01.20 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2017/72 (220) 30/01/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) Dubai Aviation Corporation (trading as 

flydubai) 

flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. Box 

353, Dubai, AE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

Open, rewards by flydubai 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  спроведување на програма за попуст 

за овозможување на членовите да добиваат 

попусти на производи и услуги преку 

користење на членска картичка со попуст; 

спроведување на програми за лојалност на 

корисниците; спроведување на шеми на 

програми за лојалност и за награди на 

корисниците; спроведување на програми за 

лојалност на клиентите; спроведување на 

програми за често летање; спроведување на 

стимулативни наградни програми за да се 

унапреди продажбата на производи и услуги 

на други лица; организирање и 

спроведување на шеми за лојалност и 

награди; организирање и спроведување на 

програми за лојалност кои вклучуваат 

попусти или нагаради; спроведување на 

наградни програми за лојалност; 

спроведување на попусти и промотивни 

наградни шеми; спроведување на попусти на 

програми за унапредување на продажбата; 

организирање и менаџмент на програмите за 

лојалност на клиентите; организирање на 

програми за лојалност на клиентите за 

комерцијални, промотивни или рекламни 
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цели; промоција на производи и услуги на 

други со помош на шема на наградни 

картички за лојалност; промоција на 

производи и услуги на други со помош на 

преферирана програма на клиентите; 

промоција на производи и услуги на други 

лица преку програми на картичка со попуст; 

промоција на продажба на производи и 

услуги на други лица со доделување 

наградни поени при купување со употреба на 

кредитни картички; промоција на продажба 

за други со помош на кориснички картички со 

привилегии; промоција на продажба преку 

програмите за лојалност на клиентите; 

информации и советодавни услуги кои се 

однесуваат на сите гореспоменати услуги 

како услуги во класа 35  

кл. 39  услуги на авиокомпанија, услуги на 

воздушен транспорт, услуги за закуп на 

авиони; услуги за патување; курирски услуги; 

услуги за организирање на товар; услуги за 

складирање товар; услуги за карго 

транспорт; испорака на стоки по воздушен 

пат; придружба на патници; услуги за 

товарно застапување и шпедиција; услуги за 

раководење со земјата на аеродромот; 

пакување и складирање на стоки; резервации 

и агенции за резервации на патување; 

агенциски услуги за патување; резервации на 

лет; организирање на летови; организирање 

на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за 

туристички информации; обезбедување 

помош во check-in (чекирање) на летови и 

туристички аранжмани; информации и 

советодавни услуги кои се однесуваат на 

сите гореспоменати услуги како услуги во 

класа 39  

 

(210) TM  2017/87 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, розова, портокалова, 

виолетова 

(531) 05.05.21;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(210) TM  2017/88 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна 

виолетова, жолта, зелена, розова, 

портокалова, светло и темно сина 

(531) 05.05.21;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(210) TM  2017/89 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна кафена, 

светло и темно сина, сива, зелена, жолта 

(531) 05.05.23;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење црни 

алишта  

 

(210) TM  2017/90 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна розева, 

светло и темно сина, портокалова, кафена, 

жолта, 

(531) 05.05.23;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење свилени и 

волнени алишта  

 

(210) TM  2017/91 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, розова, портокалова 

(531) 05.05.23;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење шарени 

алишта  
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(210) TM  2017/92 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

Becutan течен детергент (во 

изглед) 

(591) бела, светло и темно сина, жолта, 

зелена, розова, црвена, портокалова 

(531) 03.02.03;25.01.19;26.01.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент  

 

(210) TM  2017/93 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, светла и темна розова, 

светла и темна сина, портокалова, жолта, 

зелена 

(531) 03.02.03;25.01.19;26.01.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(210) TM  2017/94 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(300)  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
 (591) бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, ризова, црвена, портокалова 

(531) 03.02.03;25.01.19;26.01.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  течен детергент и омекнувач  

 

(210) TM  2017/95 (220) 03/02/2017 

(442) 31/08/2017 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)   
 (591) бела, светла и темна сина, жолта, 

зелена, розева, црвена, портокалова 

(531) 05.05.21;25.01.19;27.05.01;27.07.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

 

 

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) 

3 TM 2016/0936 

3 TM 2017/0010 

3 TM 2017/0087 

3 TM 2017/0088 

3 TM 2017/0089 

3 TM 2017/0090 

3 TM 2017/0091 

3 TM 2017/0092 

3 TM 2017/0093 

3 TM 2017/0094 

3 TM 2017/0095 

5 TM 2014/0524 

5 TM 2014/1183 

5 TM 2016/0230 

5 TM 2016/0231 

5 TM 2016/0936 

5 TM 2017/0010 

5 TM 2017/0044 

5 TM 2017/0045 

5 TM 2017/0046 

5 TM 2017/0051 

5 TM 2017/0052 

5 TM 2017/0057 

9 TM 2003/0862 

9 TM 2017/0044 

9 TM 2017/0053 

10 TM 2014/1183 

10 TM 2017/0044 

12 TM 2017/0056 

16 TM 2016/0936 

16 TM 2017/0050 

17 TM 2017/0050 

18 TM 2017/0010 

20 TM 2017/0010 

20 TM 2017/0050 

21 TM 2017/0010 

21 TM 2017/0050 

28 TM 2017/0010 

30 TM 2015/0668 

30 TM 2016/0998 

31 TM 2017/0010 

32 TM 2015/0668 

32 TM 2016/0936 

32 TM 2016/0989 

32 TM 2017/0062 

33 TM 2016/0989 

33 TM 2017/0062 

35 TM 2013/0874 

35 TM 2013/0875 

35 TM 2013/1112 

35 TM 2014/1183 

35 TM 2016/0936 

35 TM 2016/0968 

35 TM 2016/0998 

35 TM 2017/0010 

35 TM 2017/0072 

36 TM 2016/0968 

38 TM 2013/0874 

38 TM 2013/0875 

38 TM 2016/0968 

39 TM 2017/0072 

40 TM 2017/0010 

41 TM 2003/0862 

41 TM 2013/1112 

41 TM 2017/0010 

42 TM 2003/0862 

42 TM 2013/0874 
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42 TM 2013/0875 

43 TM 2013/1112 

43 TM 2016/0998 

43 TM 2017/0010 

44 TM 2017/0010 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2017/44 

Alpine Electronics, Inc. MK/T/ 2017/53 

AOP Orphan Pharmaceuticals AG MK/T/ 2017/51 

doTERRA Holdings, LLC. MK/T/ 2016/936 

Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai) MK/T/ 2017/72 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2017/45 

E.I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2017/46 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/524 

LINPAC Group Holdings Limited MK/T/ 2017/50 

NOVARTIS AG MK/T/ 2017/52 

Reckitt Benckiser LLC MK/T/ 2017/57 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) MK/T/ 2017/56 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/230 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2016/231 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/668 

Друштво за трговијамаркетинг и услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2014/1183 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА MK/T/ 2003/862 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/T/ 2016/989 

Концепт Форма ДООЕЛ MK/T/ 2013/1112 

МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница Изаири Реџеп Ремзифаик MK/T/ 2016/998 

ПЕТ ЦЕНТАР д.о.о. Загреб MK/T/ 2017/10 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/ 2017/62 

Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ MK/T/ 2013/874 

Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ MK/T/ 2013/875 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/87 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/88 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/89 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/90 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/91 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/92 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/93 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/94 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2017/95 

Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2016/968 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  24954  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2010/367 (220)  25/03/2010 

(181)  25/03/2020 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари“ бб, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

IRKO 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 29  сирење, топено сирење, млеко и 

млечни производи, месо, риба, живина, 

дивеч, месни екстрати, сувомесни производи, 

масла и масти за јадење  

 

(111)  24934  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2012/924 (220)  04/09/2012 

(181)  04/09/2022 

(450)  31/08/2017 

(732)  Универзитет на југоисточна европа 

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава  

 

(111)  24949  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2012/1370 (220)  25/12/2012 

(181)  25/12/2022 

(450)  31/08/2017 

(732)  B.S.A. 

33 Avenue du Maine - Tour Maine 

Montparnasse, 75015 Paris, FR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела, златна, светло жолта, 

жолта, црна, сива, светло зелена, зелена, 

темно зелена, светло кафена, кафена, 

темно, кафена, окер (златно-жолта), светло 

сина, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; јајца; млеко и млечни производи; 

путер, сирење, јогурт, крем (млечни 

производи), млеко од соја (замена за млеко); 

масла и масти за јадење; пијалоци на база 

на млеко во кои доминира млеко; миксови и 

подготвени јадења кои ги содржат 

гореспоменатите производи, имено месо, 

риба, живина и дивеч, месни преработки, 

јајца, млеко и млечни производи, путер, 

сирење, јогурт, крем (млечни производи), 

млеко од соја (замена за млеко)  

 

(111)  24864  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2013/741 (220)  05/08/2013 

(181)  05/08/2023 

(450)  31/08/2017 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, NL - 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 
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(540)  

 

EXHILARATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун, течен сапун, гел за туширање и 

капење, пена за туширање и капење, 

парфимерија, парфеми, козметички 

производи, есенцијални масла, 

немедицински соли, масла и други адитиви 

кои се користат за капење и туширање  

 

(111)  24870  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2014/105 (220)  07/02/2014 

(181)  07/02/2024 

(450)  31/08/2017 

(732)  Pastor doo 

Selska cesta 90a, Zagreb, HR 

(740)  БИНПРО д.о.о. Скопје, Услужно 

претпријатие 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  маски (заштитни маски), облека за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган, облека за заштита од оган, обувки за 

заштита од несреќни случаи радијација и 

оган, очила, очила против заслепување, 

пожар (облека за заштита од пожар), 

пожарникари (штитници од азбест за 

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што 

не се за седишта за автомобили или 

спортска опрема, појаси за спасување, 

противпожарникарски покривки, работнички 

заштитни маски за лице, респиратори за 

прочистување на воздух, чепчиња за уши, 

шлемови (заштитни шлемови), штитници од 

азбест за пожарникари, заштитни маски, 

заштитни маски за лице (работнички 

заштитни маски за лице), заштитни одела за 

пилоти  

кл. 25  водоотпорна облека, готова облека 

(конфекциска облека), долги палта, долна 

облека за апсорбирање пот, елеци, капи, 

маици, маици со кратки ракави, облека, 

обувки, палта, палта (долги палта), 

панталони, престилки (облека), работнички 

комбинезони, ракавици (облека), униформи, 

чевли, чизми, штитници за сонце, штитници 

за уши од студ (облека),сите за употреба 

како заштитна и безбедносна облека  и лична 

опрема која не е намената за употреба во 

областа на атлетика и спорт  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: маски (заштитни маски), облека за 

заштита од несреќни случаи, радијација и 

оган, облека за заштита од оган, обувки за 

заштита од несреќни случаи радијација и 

оган, очила, очила против заслепување, 

пожар (облека за заштита од пожар), 

пожарникари (штитници од азбест за 

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што 

не се за седишта за автомобили или 

спортска опрема, појаси за спасување, 

противпожарникарски покривки, работнички 

заштитни маски за лице, респиратори за 

прочистување на воздух, чепчиња за уши, 

шлемови (заштитни шлемови), штитници од 

азбест за пожарникари, заштитни маски, 

заштитни маски за лице (работнички 

заштитни маски за лице), заштитни одела за 

пилоти, водоотпорна облека, готова облека 

(конфекциска облека), долги палта, долна 

облека за апсорбирање пот, елеци, капи, 
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маици, маици со кратки ракави, облека, 

обувки, палта, палта (долги палта), 

панталони, престилки (облека), работнички 

комбинезони, ракавици (облека), униформи, 

чевли, чизми, штитници за сонце и штитници 

за уши од студ (облека),сите за употреба 

како заштитна и безбедносна облека  и лична 

опрема која не е намената за употреба во 

областа на атлетика и спорт  

 

(111)  24866  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/236 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, 

MK 

(540)  

 

(591)  златно, сребрена, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  24867  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/237 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  24865  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/238 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Црвена Вода бр. 18/1 Скопје Центар, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  24940  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2015/253 (220)  04/03/2015 

(181)  04/03/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Гранап ГНП дооел Скопје 

ул. Драгиша Мишовиќ бр. 10, Скопје, MK 

(540)  
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У наше маало! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехранбени производи; пиво; 

минерална и сода-вода; безалкохолни и 

алкохолни пијалоци; козметички производи; 

хигиенски производи; парфимерија, облека; 

помошни апарати, садови и средства за 

домаќинство; ангажирање лица за 

рекламирање или промовирање на 

производи; изнајмување рекламен простор; 

компјутерско рекламирање преку интернет; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиум за малопродажба; објавување 

реклами текстови печатени и електронски 

медиуми  

кл. 40  обработка и конзервирање на храна и 

пијалоци, замрзнување храна, чадење храна  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, кафетерија  

 

(111)  24920  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2015/504 (220)  05/05/2015 

(181)  05/05/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за угостителство, трговија 

и услуги НЕВР ИНАФ ДОО Скопје 

ул.Максим Горки бр.3, Скопје, Центар, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка 

Ламела Ц1/10 1000 Скопје, Република 

Македонија 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела и сите бои и 

комбинации 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; , ресторани  

 

(111)  24911  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2015/536 (220)  18/05/2015 

(181)  18/05/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за консалтинг, менаџмент и 

услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.13, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Глигор Михаиловски 

ул. Бриселска бр. 9/7-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  
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кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  24887  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2015/628 (220)  16/06/2015 

(181)  16/06/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  МАГРОНИ ДОО Скопје 

ул. 1732 бр.2, Скопје, MK 

(540)  

 

 (591)  црвена, бела, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  24888  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2015/629 (220)  16/06/2015 

(181)  16/06/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

ул. 1732 бр.2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  џем  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  24892  (151)  13/07/2017 

(210)  TM  2015/915 (220)  14/09/2015 

(181)  14/09/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware 

corporation 

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan 

Beach, California 90266, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

SKECHERS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на дуќани за малопродажба на 

обувки и облека, он -лајн услуги на дуќани за 

малопродажба кои опфаќаат убувки и облека  

 

(111)  24894  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/1278 (220)  15/12/2015 

(181)  15/12/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Македонско здружение за заштита 

при работа 

ул. 29 Ноември бр. 50, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  работилници (организирање и водење 

работилници) (обука); 

конференции (организирање и водење 

конференции); 

семинари (организирање и водење 

сенимари);  

електронско издаваштво; образовни услуги  

 

(111)  24876  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/1307 (220)  18/12/2015 

(181)  18/12/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

GREY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машини за правење цигари; туби за цигари; 

филтери за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари, течности за електронски 

цигари, кибрит и артикли за пушачи  

 

(111)  24877  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2015/1321 (220)  23/12/2015 

(181)  23/12/2025 

(450)  31/08/2017 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(591)  бела, светло сива, темно сива 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; Цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машини за превење на цигари; туби за 

цигари; филтри за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари, кибрит и артикли за пушачи  

 

(111)  24951  (151)  08/08/2017 

(210)  TM  2016/32 (220)  14/01/2016 

(181)  14/01/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4-1 кат 5/18, Скопје, MK 



 

 

228 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев 

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги, обука  

 

(111)  24950  (151)  08/08/2017 

(210)  TM  2016/69 (220)  22/01/2016 

(181)  22/01/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Николовски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, бела, зелена, 

плава, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ладен чај; пијалаци што се на основа 

на чај  

 

(111)  24907  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/121 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово 

Прилеп 

Населено место бeз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела, портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за медицинска 

употреба; перници за медицинска употреба; 

воздушни душеци за медицинска употреба  

кл. 20  кревети, постелнина, душеци и 

перници  

кл. 40  обработка на текстил, волна, кожа и 

платно; обработка на материјали 

(информации за обработка на материјали)  

 

(111)  24908  (151)  12/07/2017 

(210)  TM  2016/122 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово 

Прилеп 
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Населено место бeз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

I N N A C O 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за медицинска 

употреба; перници за медицинска употреба; 

воздушни душеци за медицинска употреба  

кл. 20  кревети, постелнина, душеци и 

перници  

кл. 40  обработка на текстил, волна, кожа и 

платно; обработка на материјали 

(информации за обработка на материјали)  

 

(111)  24906  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/123 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово 

Прилеп 

Населено место бeз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за медицинска 

употреба; перници за медицинска употреба; 

воздушни душеци за медицинска употреба  

 

(111)  24909  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/124 (220)  03/02/2016 

(181)  03/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново Лагово 

Прилеп 

Населено место бeз уличен систем бр. 1, 

Ново Лагово, Прилеп, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

R E S T I N E 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  перници (приспивни перници) за 

инсомнија; перници со воздух за медицинска 

употреба; перници за медицинска употреба; 

воздушни душеци за медицинска употреба  

 

(111)  24910  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/180 (220)  23/02/2016 

(181)  23/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул. „ВМРО“ бр. 7, зграда 1, влез 1, стан 

бр. 31, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

Банка & Бизнис (во изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, печатарски 

букви, печатени изданија, публикации, 
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списание  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување на јавни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/, пропагандни дејности, 

распределба /дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање 

по пат на телевизија, он-лајн рекламирање 

преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што не 

се рекламни/ пишување текстови /текстови 

што не се рекламни/, он-лајн објава на 

списанија (електронски публикации на 

весници), издавање книги, објавување 

електронски книги и списанија преку 

компјутерски мрежи  

 

(111)  24904  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/193 (220)  23/02/2016 

(181)  23/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Ранко Јосифоски 

ул. Едвард Кардељ 482, Струга, MK 

(540)  

 

ПРИРОДЕН ЦВЕТЕН МЕД 

Медот на дедо Леон (во 

изглед) 

(591)  црна, жолта, бела, сива, розева, 

портокалова, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

 

(111)  24905  (151)  15/08/2017 

(210)  TM  2016/194 (220)  23/02/2016 

(181)  23/02/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Ранко Јосифоски 

ул. Едвард Кардељ 482, Струга, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела, сива, розева, 

портокалова, црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

 

(111)  24874  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/287 (220)  16/03/2016 

(181)  16/03/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуго ПАРК ГИНОВЦИ ДООЕЛ увоз-

извоз с. Гиновци 

населано место без уличен систем с. 

Гиновци, Општина Ранковце, MK 

(540)  

 

ПАРК ГИНОВЦИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  24871  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/303 (220)  23/03/2016 

(181)  23/03/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS, 

GARMENTS, HOUSE AND 

PHARMACEUTICAL ARTICLES 
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26 Str., Amarousion Halandriou - Marousi , 

GR 

(740)  ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје 

(540)  

 

BIOTEN ELMIPLANT 

HYALURONIC 3D 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, сапуни, 

парфимерија, есенцијални масла, лосиони за 

коса  

 

(111)  24939  (151)  17/07/2017 

(210)  TM  2016/304 (220)  23/03/2016 

(181)  23/03/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛАМАС ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр. ГТЦ кат 1-секц. 4 

ДП/28 лок. 82, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  24938  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/305 (220)  23/03/2016 

(181)  23/03/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЛАМАС ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр. ГТЦ кат 1-секц. 4 

ДП/28 лок. 82, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

L A M A S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; фустани; здолниште; костуми; 

кошули; палта; фустани со трегери; 

панталони; јакни; готова облека 

(конфекциска облека)  

кл. 43  дизајнирање на облека  

кл. 45  изнајмување на вечерни фустани; 

изнајмувае облека  

 

(111)  24895  (151)  13/07/2017 

(210)  TM  2016/329 (220)  28/03/2016 

(181)  28/03/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

Бул. Јане Сандански бр. 71 А А.4.7, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  веб хостинг, веб базирани софтверски 

решенија + веб дизајн  

кл. 45  регистрација на интернационални и 

македонски домени  

 

(111)  24941  (151)  27/07/2017 
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(210)  TM  2016/355 (220)  01/04/2016 

(181)  01/04/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги КАМИН 

ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар 

Бањешница 87, 1230, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени, апарати за загревање за 

цврсти, течни или гасни горива, електрични 

апарати за греење, инсталации за греење, 

камини, котли за греење, метални 

конструкции за печки, огништа, печки, печки 

(обликувана опрема за печки);печки 

(пепелници за печки), печки (решетки за 

печки), печки (уреди за ладење на печките), 

печки (уреди за полнење, за печки), печки за 

централно греење  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работата, 

групирање во корист на други, овозможувајќи 

потрошувачите соодветно да ги гледаат и 

купуваат овие стоки;претставување на 

производите по електронски патч услуги при 

увоз-извоз и продажба на големо и мало со: 

Апарати за осветлување, греење, создавање 

пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени, апарати за загревање за 

цврсти, течни или гасни горива, електрични 

апарати за греење, инсталации за греење, 

камини, котли за греење, метални 

конструкции за печки, огништа, печки, печки 

(обликувана опрема за печки);печки 

(пепелници за печки), печки (решетки за 

печки), печки (уреди за ладење на печките), 

печки (уреди за полнење, за печки), печки за 

централно греење  

кл. 37  градежми 

конструкции;поправки;инсталациски 

услуги;монтирање и поправање печки и 

камини  

 

(111)  24889  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/432 (220)  21/04/2016 

(181)  21/04/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги БЕКА КРЕАТИНОС ДООЕЛ 

Струмица 

ул.„Гоце Делчев“ бр. 56, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 
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мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работат; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  24890  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/447 (220)  27/04/2016 

(181)  27/04/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ВУЧИЌ ДРАГАН 

ул. Дебарце бр.29, 1000, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

СРЕЌНИ ЛУЃЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  24891  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/448 (220)  27/04/2016 

(181)  27/04/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

HR 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

GRAFTOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  24916  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/503 (220)  13/05/2016 

(181)  13/05/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ABC Farmaceutici S.p.A. 

Corso Vittorio Emanuele II, 72 10121, Turin, 

IT 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

URSOBIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицинска употреба; диететска храна за 

бебиња и болни лица; мевлеми, материјали 

за преливи; материјал за забна пломба, 

забен восок; дезинфектори; лек за 

уништување штеточини; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  24915  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/564 (220)  01/06/2016 

(181)  01/06/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  WEH B.V. 

Alfred Nobelstraat 10 5491 DB SINT-

OEDENRODE, NL 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

 

(111)  24912  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/573 (220)  03/06/2016 

(181)  03/06/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги АБ-К 

ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со апарати за вода и бела техника  

 

(111)  24918  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/577 (220)  06/06/2016 

(181)  06/06/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта и сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  ортопедија, вештачки помагала за 

екстремитетите или р`бетот, педикир и 

апарати и инструменти за нега на нога; 

ортопедски обувки; ортопедски производи; 

ортопедски влошки и стапала; делови и 

опрема за ортопедски обувки  

кл. 25  обувки; табани; табани и стапала за 

обувки; внатрешни стапала; трикотаж; 

делови и опрема за обувки  

 

(111)  24914  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/579 (220)  06/06/2016 

(181)  06/06/2026 
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(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги АБ-К 

ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(540)  

 

 

(591)  светло сина, темно сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со апарати за вода и бела техника  

 

(111)  24913  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/580 (220)  06/06/2016 

(181)  06/06/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги АБ-К 

ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со апарати за вода и бела техника  

 

(111)  24917  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/600 (220)  10/06/2016 

(181)  10/06/2026 

(450)  31/08/2017  

(732)  Adient Luxembourg Holding S.a.r.l. 

6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxem, LU 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

ADIENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои што се употребуваат во 

индустријата и науката; необработени 

вештачки смоли, необработена пластика; 

состави за гасење на пожар; ирепарати за 

калење и за заварувње; супстанции за 

штавење; адхезиви (лепила) кои што се 

користат во индустријата; адхезиви кои што 

се користат во производството на седишта; 

хемикалии кои што се користат во 

производството на седишта  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода; седишта за возила кои се 

движат по земја, воздух и вода; седиште за 

возило; безбедносни (сигурносни) седишта 

за возила; седишта за моторни возила; 

седишта за возови, трамваи, едношинки 

(моношинки), коли (автомобили), автобуси, 

кочии, моторцикли, велосипеди, транзитни 

возила, ванови (товарни автомобили) и 

камиони; седишта за бродови, чамци, 

хуверкрафти и јахти; авионски седишта; 

седишта за аероплани и хеликоптери; 

катапултирачки седишта за пилоти; седишта 

(безбедносни) за деца (за превозни 

средства) ; седишни подсистеми за возила 

кои што се движат по земја, воздух и вода; 

кадести (кошести) и тркачки седишта за 
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возила кои што се движат за земја, воздух и 

вода; дрвени седишта за возила кои што се 

движат по земја, воздух и вода; тапацири за 

возила кои што се движат по земја, воздух и 

вода; јастуци (перници) и покривки за 

седишта за возила кои што се движат по 

земја, воздух и вода; воздушни перници 

(федери) за тапацирани седишта за возила 

кои што се движат за земја, воздух и вода; 

наслони за грб за возила кои што се движат 

за земја, воздух и вода; наслони за глава за 

возила кои што се движат по земја, воздух и 

вода; потпирачи за рака за возила кои што се 

движат по земја, воздух и вода; сигурносни 

појаси; спреги (појаси) за седишта (ѕеа1: 

багпеѕѕеѕ) за возила кои што се движат по 

земја, воздух и вода; уреди за подесување на 

висината на седишта; организери за 

позадината на седиштето за возила кои што 

се движат за земја, воздух и вода; делови, 

приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) 

за (сите горенаведени производи) се од горе 

споменатото  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи направени од каучук, гутаперка, 

гума, азбест, лискун за и употребени во/на 

седишта и места (производи) за седење и 

производство на седишта; пластика во 

екструдирана (истисната) форма за употреба 

во производство; материјали за пакување, 

пломбирање (затнување) и изолирање 

(материјали за заптивање И изолација); 

флексибилни цевки кои што не се од метал; 

пластика за употреба во производството на 

седишта; каучук за употреба во 

производството на седишта  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; производи 

направени од кожа и имитации од кожа и 

употребени во/на седишта, места 

(производи) за седење и производството на 

седишта и места за седење; животински 

кожи, кожи од големи животни; камшици, 

коњска опрема и седларска стока (опрема); 

кожни танацири за седишта за возила кои 

што се движат по земја, воздух и вода  

кл. 19  конструкциски (градежни) материјали 

(градежни неметални); градежни материјали 

(неметални); конструкциски (градежни) 

материјали (градежни неметални); градежни 

материјали (неметални) за употреба во 

производство на седишта; конструкциски 

материјали (градежни неметални) за 

употреба во производство на седишта  

кл. 20  мебел (намештај), огледала, рамки за 

слики; производи (кои не се вклучени во 

други класи) од дрво, плута, трска, шекерна 

трска (лико), врбови стапчиња, рог, коска, 

слонова коска, китова коска, школка, 

ќилибар, седеф, морска пена и замени за 

сите овие материјали или од пластика за или 

употребени во/на седишта, места за седење 

и производството на седишта и производи за 

седење; седишта и места за седење како 

мебел и седишта; аудиториумски седишта и 

места за седење, стадионски седингга и 

места (производи) за седење; театарски 

седишта и места за седење, седишта и места 

за седење за во кино, места за седење како 

клупи, места за седење подржани со греда, 

металик седишта; седишта на преклопување, 

пловечки седишта (на надувување); бустер 

седишта (седишта за коли за мали деца), 

јастуци за столови, подлошки за столови; 

потпорни јастуци и перници за употреба при 

седење, вклучувајќи бебешко седење; 

седишта адаптирани за бебиња; подни 

седишта, јапонски стил; работни седишта 

(табуретки); делови, приклучоци (парчиња) и 

додатоци (прибор) за сето горе наведено  

кл. 24  текстил и производи од текстил не 

вклучени во другите класи; ткаенини; ќебиња; 

покривки; текстил (штофови); покривки од 

текстил за седишта; покривки за седишта; 

тапацир за седишта; пласти,чни покривки за 

седишта.  

кл. 40  третман и работење (обработка) на 
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материјали за и употребени за 

производството на седишта; информации, 

советодавни и косултативни услуги во врска 

со горе наведеното  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со тоа; 

индустриски анализи и истаражувачки услуги; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; истражување и развој на седишта; 

дизајн на седишта; компјутерски софтвер за 

употреба во истражување, дизајн и 

производство на седишта; инфиормациски 

услуги, советодавни и консултантски услуги 

во врска со горенаведеното; изрично се 

нагласува исклучување на цертификациски 

(издавање на цертификат) и инспекциски 

услуги (услуги за контрола)  

 

(111)  24919  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/605 (220)  13/06/2016 

(181)  13/06/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Здружение на граѓани за локален 

уметнички и културен развој „АРТ 

ЕКВИЛИБРИУМ“ Гевгелија 

ул. Маршал Тито бр. 40 , 1480, Гевгелија, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење концерти, 

организирање и водење конференции, 

разонода [забава], изложби (организирање 

изложби) за културни и образовни цели, 

производство на филмови, организирање и 

водење семинари, организирање и водење 

работилници [обука], книги (објавување 

книги), претстави во живо (одржување 

претстави во живо), кинематографски 

филмови, прикажување филмови, опрема за 

музеи (обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби], услуги на 

компонирање музика, организирање балови, 

шоу програми (продукција на шоу програми), 

фотографија, фотографски репортажи, 

продукција на радио и телевизиски програми, 

он-лајн публикување електронски книги и 

часописи, објавување текстови (со исклучок 

на текстови за реклами)  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања поврзани со нив, утврдување 

автентичност на уметнички дела, 

истражување и развој за други, истражувања 

на полето на заштита на животната средина  

 

(111)  24893  (151)  06/07/2017 

(210)  TM  2016/710 (220)  14/07/2016 

(181)  14/07/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ДПТУ КУВАЈТ ПЕТРОЛ - ОИЛ 

с. Студеничани, ул. 3 бр. 61, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  бензиски станици за возила, полнење 

горива и одржување  

 

(111)  24942  (151)  08/08/2017 

(210)  TM  2016/711 (220)  14/07/2016 

(181)  14/07/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ДПТУ ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ 
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с.Студеничани ул.3 бр.61, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  запалки за пушачи  

 

(111)  24862  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/754 (220)  01/08/2016 

(181)  01/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово 

бр.172 ББ, Мала Речица, Тетово, MK 

(540)  

 

JAFFA UPI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови од портокал со 

потекло од Израел, сирупи и други препарати 

за производство на пијалоци на база на 

портокал со потекло од Изреал  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  24875  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/782 (220)  09/08/2016 

(181)  09/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Мајаковски бр. 2/1 кат 1-2, Скопје, MK 

(740)  Маја Јакимовска, адвокат 

бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  розева, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; графички дизајн; 

креирање и одржување на веб (интернет) 

страници за други  

 

(111)  24878  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/783 (220)  09/08/2016 

(181)  09/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Мајаковски бр. 2/1 кат 1-2, Скопје, MK 

(740)  Маја Јакимовска, адвокат 

бул.Партизански Одреди бр. 17, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; компјутерско 

програмирање; изнајмување веб (интернет) 

сервери, компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи)  

 

(111)  24879  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/801 (220)  17/08/2016 

(181)  17/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  САВАЖ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Никола Русински бр. 3-а, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните  

 

(111)  24880  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/809 (220)  22/08/2016 

(181)  22/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

DzaBest Friends 

(551)  индивидуална 
(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајмување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа;услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 
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видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24881  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/811 (220)  22/08/2016 

(181)  22/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Vip Combo Box 

   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајмување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 
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дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи;услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 
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податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24882  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/812 (220)  22/08/2016 

(181)  22/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  оне.Вип ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски 3, ДЦ 

Соравија, кат 8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

Vip Kombo Box 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајмување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 
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услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 

податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

 

(111)  24863  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/819 (220)  24/08/2016 

(181)  24/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Клисаровска Татјана 

ул. 507 бр. 4, Скопје, MK 

(740)  Клисаровска Татјана 

ул. 20 Октомври бр. 27/29-4, Скопје 

(540)  

 

Златара Мицко 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  амајлии, белегзии, беџови од 

благородни метали, бисери, благородни 

метали сурови или полуобработени, брошеви 

за вратоврски, брошеви, брошеви од сребро 

и злато, вештачки дијаманти, игли за 

вратоврски, дијаманти, жици од благородни 

метали, златни нишки, злато сурово или 

ковано, игли, килибар, златни и сребрени 

копчиња за накит, кутии за накит, кутии за 

благородни метали, материјали за накит, 

медаљони (накит), мониста за изработка на 

накит, накит, нишки од благородни метали, 

златни обетки, сребрени обетки, обетки, 

златни алки, сребрени алки, алки, златни 

парички (монети), сребрени парички 

(монети), парички (монети), полускапоцени 

камења, приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња), златни прстени, сребрени 
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прстени, прстени, родиум, златни 

синџирчиња, сребрени синџирчиња, 

синџирчиња, скапоцени камења, сребрени 

жици, сребрени нишки, сребро сурово или 

ковано, статуетки од благородни метали, 

торбички за накит, украси за чевли од 

благородни метали, украси за шапки од 

благородни метали, украси, украсни ситници, 

уметнички дела од благородни метали, 

ѓердани, накит направен од сребро, 

имитација на злато, накит што содржи злато, 

накит направен од злато, позлатен накит  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на: амајлии, белегзии, беџови од 

благородни метали, бисери, благородни 

метали сурови или полуобработени, брошеви 

за вратоврски, брошеви, брошеви од сребро 

и злато, вештачки дијаманти, игли за 

вратоврски, дијаманти, жици од благородни 

метали, златни нишки, злато сурово или 

ковано, игли, килибар, златни и сребрени 

копчиња за накит, кутии за накит, кутии за 

благородни метали, материјали за накит, 

медаљони (накит), мониста за изработка на 

накит, накит, нишки од благородни метали, 

златни обетки, сребрени обетки, обетки, 

златни алки, сребрени алки, алки, златни 

парички (монети), сребрени парички 

(монети), парички (монети), полускапоцени 

камења, приврзоци (ситни украси или 

синџирчиња), златни прстени, сребрени 

прстени, прстени, родиум, златни 

синџирчиња, сребрени синџирчиња, 

синџирчиња, скапоцени камења, сребрени 

жици, сребрени нишки, сребро сурово или 

ковано, статуетки од благородни метали, 

торбички за накит, украси за чевли од 

благородни метали, украси за шапки од 

благородни метали, украси, украсни ситници, 

уметнички дела од благородни метали, 

ѓердани, накит направен од сребро, 

имитација на злато, накит што содржи злато, 

накит направен од злато, позлатен накит  

 

(111)  24883  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/829 (220)  26/08/2016 

(181)  26/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740)  Попеска Оливија 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 

(591)  бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24884  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/830 (220)  26/08/2016 

(181)  26/08/2026 

(450)  31/08/2017  

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740)  Попеска Оливија 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 

(591)  црна, бела, четири зелени нијанси 

(554)   
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24885  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/831 (220)  26/08/2016 

(181)  26/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740)  Попеска Оливија 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 

(591)  црна, бела, три розеви нијанси и три 

портокалови нијанси 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24886  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/832 (220)  26/08/2016 

(181)  26/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО Скопје 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош, MK 

(740)  Попеска Оливија 

ул. Вич бр. 24-15, Скопје, Карпош 

(540)  

 

(591)  црна, бела, три жолти нијанси и три 

портокалови нијанси 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  24868  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/837 (220)  29/08/2016 

(181)  29/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул. Христијан Карпош бр. 22, Штип, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехрамбени и непрехрамбени 

производи  

 

(111)  24869  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/838 (220)  29/08/2016 

(181)  29/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ХОТЕЛ ГОГОВ ДООЕЛ Пехчево 

ул. Борис Кидрич бр. 1, Пехчево, MK 
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(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  24872  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/839 (220)  30/08/2016 

(181)  30/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

GEOMAX MX-33 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  24873  (151)  04/08/2017 

(210)  TM  2016/840 (220)  30/08/2016 

(181)  30/08/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

GEOMAX MX-53 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(111)  24921  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/947 (220)  05/10/2016 

(181)  05/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Yunnan Tobacco International Co., Ltd 

6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење цигари; туби за цигари; 

филтри за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  24922  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/948 (220)  05/10/2016 

(181)  05/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   
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(732)  Yunnan Tobacco International Co., Ltd 

6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. 

Ц 1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење цигари; туби за цигари; 

филтри за цигари; хартија за цигари; 

електронски цигари; течности за електронски 

цигари; кибрити и артикли за пушачи  

 

(111)  24924  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/953 (220)  06/10/2016 

(181)  06/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  HP Hewlett Packard Group LLC, a 

Delaware limited liability company 

11445 Compaq Center Drive West,77070 

Houston, Texas,, 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)  

 

HP SURE VIEW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски дисплеј  екрани и 

компјутерски монитори со систем што го 

активира вградениот апарат кој овозможува 

приватност на корисникот за елктронските 

уреди, имено, компјутери, персонални 

компјутери, лаптоп компјутери и компјутерски 

бележници (notebook)  

 

(111)  24937  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/954 (220)  06/10/2016 

(181)  06/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  dō TERRA Holdings, LLC  

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 

84062, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (етерични масла); етерични 

масла; масла за тело (козметика); масла за 

парфем; миризливи масла; ароматични 

препарати за лична употреба; миризливи 

препарати; парфимирани препарати; 

парфимерија; производи за нега на убавина; 

препарати за разубавување; паста за заби; 

дезодоранс   

кл. 5  фармацевтски производи; хранливи 

материи; витамини; витамински пијалаци; 

витамински препарати; минерали додатоци 

во исхраната; препарати од минерали; 

таблети (лекови); диететски препарати 

прилагодени за медицински цели  

кл. 9  дигитални материјали, имено, ЦД-а, 

ДВД-а, аудио и видео фајлови за симнување 

(доунлодирање) кои вклучуваат образовни 
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алатки и обука за етерични масла и директна 

продажба, и аудио и видео фајлови за 

симнување (доунлодирање); дигитални 

медиуми, имено ЦД-а, ДВД-а, аудио и видео 

фајлови за симнување (доунлодирање) и ЦД-

а што вклучуваат и промовираат образовни 

алатки и обука за етерични масла и директна 

продажба; електронски публикации без оглед 

дали се снимени на носачи (вклучувајќи и 

преку интернет)  

кл. 16  печатени материјали; весници; 

списанија (периодични публикации); 

журнали; периодични публикации; книги; 

канцалариски материјали; каталози; 

производи од картон; хартија; наставен 

материјал  

 

(111)  24935  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/958 (220)  07/10/2016 

(181)  07/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  HIPPOLAND AD 

Region Pancharevo, Kazitchene, Industrialna 

zona, 5, "3-ti mart" str., , Sofia, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сина, зелена, жолта, светло 

зелена, црна и бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и спортски 

артикли и опрема, кои не се вклучени во 

други класи; и украси за Божиќно дрво  

кл. 35  Реклама; Бизнис менаџмент; Бизнис 

администрација; Канцелариско работење; За 

други собирање на различни стоки, 

вклучувајќи игри, играчки и облека (без 

вклучување на транспортот за тоа), 

овозможувајќи на корисниците лесно да ги 

видат и купат тие стоки; Програми за 

наградување на клиентите и промоција на 

производите; Менаџмент со бонус програми 

за стимулирање на продажбата; Односи со 

јавност, менаџмент со продавница за 

играчки; Менаџмент со агенции за увоз и 

извоз на играчки; Ажурирање на промотивен 

материјал, Објавување на јавни текстови; 

Дисеминација на рекламен материјал и 

публицистички текстови, Подготовка на 

рекламни колони; Истражување на јавно 

мислење; Бизнис истражување, Бизнис 

размислувања; Подготовка и 

систематизирање на информациите во 

компјутерска база на податоци, Пребарување 

на податоци во компјутерска база на 

податоци за други; Обработка на текст; 

Организирање на рекламни кампањи за 

други; Дисеминација на реклами и маркетинг 

теми на членовите на промотивните 

програми; Продажба на мало и големо на 

детски игри и играчки, детска облека и детска 

храна; Услуги поврзани со купување и 

продажба на детски игри и играчки преку 

глобалните компјутерски мрежи; 

Дистрибуција на понуди и огласи за 

продажба на производи преку интернет; 

Обезбедување на пребарани дата на 

податоци наменети за купување и продажба; 

Организирање, уредување и нудење 

производи за продажба на други преку 

Интернет, односно детски игри и играчки, 

детска облека и храна за деца; Услуги за 

други за размена на информации и понуди за 

продажба преку интернет во областа на 

детските игри и играчки, детска облека и 

храна за деца; Организирање аукција и 

аукциско надавање преку интернет; 

Провизија од комерцијални информации и 

консалтинг на потрошувачи (комерцијални 
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консултантски услуги во продавници); Услуги 

поврзани со споредба на цените; Помош 

бизнис менаџмент; Онлајн консултација на 

други во областа на презентацијата на 

производи и услуги; Рекламирање на 

социјалните мрежи за други; Информациски 

услуги во врска со гореспоменатите услуги  

кл. 39  транспортни услуги; Пакување и 

складирање стока; Организирање патувања; 

Дистрибутерски услуги; Снабдување на 

продавници со производи; Логистички услуги  

кл. 41  Образование; Спроведување обуки; 

Забава; Спортски и културни активности; 

Организирање на претстави за деца и детски 

игралишта; Услуги поврзани со забава на 

деца; Организирање концерти, театарски 

претстави и спортски настани  

 

(111)  24936  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/974 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ABRITES LTD 

Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ваги; мерни апарати; сигнални уреди и 

инструменти; сигнални уреди; проверка 

(контрола) апарати и инструменти; машини 

за мерење на нивото [за премер]; апарати за 

пневматска контрола; контролори за 

електрична енергија; апарати за електрична 

контрола; апарати за следење на 

пневматикот; апарати за испитување што не 

се за медицински цели; електрични апарати 

за далечинско палење; звучници; електрични 

звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни 

уреди, електрични; контролори на притисок 

[мерачи]; индикатори на електрична енергија; 

електрични инсталации за заштита од 

кражба; монитори (компјутерски софтвер); 

монитори (компјутерски хардвер); електрични 

кабли;- електрични жици; изолирани 

електрични кабли; километри (бележници на 

километри за возила); компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски мемории; периферни 

уреди (компјутерски периферни уреди); 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет); компјутерски 

програми, снимени; микропроцесори; оптички 

читачи на знаци; електрични прекинувачи; 

апарат за прецизно мерење; бензин (мерни 

инструменти за бензин); електрични апарати 

за надгледување; електронски апарати за 

навигација; регулатори на волтажа за возила; 

контролни пултови [електрична енергија]; 

далечински управувачи; електрични 

прекинувачи; приклучоци, штекери и други 

електрични спојки; процесори за обработка 

на текст; микропроцесори; процесори 

[централни процесорски единици]; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; магнетни 

карти за идентификација; апарати за 

обработка на податоци; мерни инструменти 

за ниво на течности во моторните возила  

кл. 37  инсталирање, одржување и поправка 

на компјутерски хардвер; услуги за 

одржување кои се однесуваат на 

компјутерски хардвер; дијагностички услуги 

за одржување на компјутери; информации за 

поправки; монтирање и поправање на 
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алармни уреди; одржување на моторни 

возила и поправка; одржување и поправка на 

моторни возила и нивните мотори; 

одржување и поправка на моторни возила и 

нивни делови; обезбедување на информации 

во врска со поправка или одржување на 

моторните возила на две тркала; одржување 

на автомобили; поправка и одржување на 

автомобили; сервисни станици за возила; 

бензински станици за возила [полнење 

гориво и одржување]  

кл. 42  наука и технолошки услуги; научни 

истражувања и анализа; услуги за научни 

истражувања со помош на компјутери; услуги 

за научно компјутерско програмирање; 

инженеринг дизајн и консултантски услуги; 

дизајн на компјутерски хардвер; услуги за 

дизајн на моторни возила; дизајн услуги за 

делови од моторни возила; дизајн услуги во 

врска со компјутерски хардвер и за 

компјутерски програми; дизајн услуги во 

врска со обработка на алатки за тестирање 

на податоци; дизајн услуги во врска со 

алатки за пренос на податоци за тестирање; 

обезбедување на истражувачки услуги; 

технички истражувачки проекти и студии; 

софтвер за дизајн и развој; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер; удвојување 

на компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; инсталација на софтвер; 

инсталација, одржување, ажурирање и 

надградба на компјутерски софтвер; 

инсталација, одржување, поправка и 

сервисирање на компјутерски софтвер; 

наплата на компјутерски податоци; научни и 

индустриски истражувања; истражување во 

врска со компјутеризирана автоматизација на 

индустриски процеси; научни и индустриски 

истражувања, особено во областа на 

електрична енергија; услуги за индустриски 

анализи; обезбедување на информации за 

индустриска анализа и истражување; 

обезбедување на интернет информации за 

индустриска анализа и истражување; услуги 

за дијагностицирање на компјутери; 

калибрација [мерење]; услуги за заштита од 

компјутерски вирус; истражување и развој на 

нови производи за другите; дизајн на 

компјутерски систем; обезбедување на 

информации за дизајн и развој на 

компјутерски софтвер, системи и мрежи; 

изнајмување и одржување на компјутерски 

софтвер; компјутери за изнајмување; 

ажурирање на компјутерски софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер 

консултантски услуги; конверзија на 

податоците на компјутерски програми и 

податоци [не физички конверзија]; конверзија 

на податоците или документите од физички 

до електронските медиуми  

 

(111)  24928  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/975 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ABRITES LTD 

Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ваги; мерни апарати; сигнални уреди и 

инструменти; сигнални уреди; проверка 

(контрола) апарати и инструменти; машини 

за мерење на нивото [за премер]; апарати за 

пневматска контрола; контролори за 

електрична енергија; апарати за електрична 

контрола; апарати за следење на 
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пневматикот; апарати за испитување што не 

се за медицински цели; електрични апарати 

за далечинско палење; звучници; електрични 

звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни 

уреди, електрични; контролори на притисок 

[мерачи]; индикатори на електрична енергија; 

електрични инсталации за заштита од 

кражба; монитори (компјутерски софтвер); 

монитори (компјутерски хардвер); електрични 

кабли;- електрични жици; изолирани 

електрични кабли; километри (бележници на 

километри за возила); компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски мемории; периферни 

уреди (компјутерски периферни уреди); 

компјутерски програми (софтвер што може 

да се симнува од интернет); компјутерски 

програми, снимени; микропроцесори; оптички 

читачи на знаци; електрични прекинувачи; 

апарат за прецизно мерење; бензин (мерни 

инструменти за бензин); електрични апарати 

за надгледување; електронски апарати за 

навигација; регулатори на волтажа за возила; 

контролни пултови [електрична енергија]; 

далечински управувачи; електрични 

прекинувачи; приклучоци, штекери и други 

електрични спојки; процесори за обработка 

на текст; микропроцесори; процесори 

[централни процесорски единици]; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; магнетни 

карти за идентификација; апарати за 

обработка на податоци; мерни инструменти 

за ниво на течности во моторните возила  

кл. 37  инсталирање, одржување и поправка 

на компјутерски хардвер; услуги за 

одржување кои се однесуваат на 

компјутерски хардвер; дијагностички услуги 

за одржување на компјутери; информации за 

поправки; монтирање и поправање на 

алармни уреди; одржување на моторни 

возила и поправка; одржување и поправка на 

моторни возила и нивните мотори; 

одржување и поправка на моторни возила и 

нивни делови; обезбедување на информации 

во врска со поправка или одржување на 

моторните возила на две тркала; одржување 

на автомобили; поправка и одржување на 

автомобили; сервисни станици за возила; 

бензински станици за возила [полнење 

гориво и одржување]  

кл. 42  наука и технолошки услуги; научни 

истражувања и анализа; услуги за научни 

истражувања со помош на компјутери; услуги 

за научно компјутерско програмирање; 

инженеринг дизајн и консултантски услуги; 

дизајн на компјутерски хардвер; услуги за 

дизајн на моторни возила; дизајн услуги за 

делови од моторни возила; дизајн услуги во 

врска со компјутерски хардвер и за 

компјутерски програми; дизајн услуги во 

врска со обработка на алатки за тестирање 

на податоци; дизајн услуги во врска со 

алатки за пренос на податоци за тестирање; 

обезбедување на истражувачки услуги; 

технички истражувачки проекти и студии; 

софтвер за дизајн и развој; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер; удвојување 

на компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; инсталација на софтвер; 

инсталација, одржување, ажурирање и 

надградба на компјутерски софтвер; 

инсталација, одржување, поправка и 

сервисирање на компјутерски софтвер; 

наплата на компјутерски податоци; научни и 

индустриски истражувања; истражување во 

врска со компјутеризирана автоматизација на 

индустриски процеси; научни и индустриски 

истражувања, особено во областа на 

електрична енергија; услуги за индустриски 

анализи; обезбедување на информации за 

индустриска анализа и истражување; 

обезбедување на интернет информации за 

индустриска анализа и истражување; услуги 

за дијагностицирање на компјутери; 

калибрација [мерење]; услуги за заштита од 

компјутерски вирус; истражување и развој на 

нови производи за другите; дизајн на 
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компјутерски систем; обезбедување на 

информации за дизајн и развој на 

компјутерски софтвер, системи и мрежи; 

изнајмување и одржување на компјутерски 

софтвер; компјутери за изнајмување; 

ажурирање на компјутерски софтвер; 

компјутерски хардвер и софтвер 

консултантски услуги; конверзија на 

податоците на компјутерски програми и 

податоци [не физички конверзија]; конверзија 

на податоците или документите од физички 

до електронските медиуми  

 

(111)  24925  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/979 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR , TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на црвена, сина, жолта, 

кафена, зелена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крекери  

 

(111)  24926  (151)  14/07/2017 

(210)  TM  2016/980 (220)  13/10/2016 

(181)  13/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR , TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сите нијанси на црвена, сина, жолта, 

кафена, зелена, бела и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крекери  

 

(111)  24927  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/994 (220)  18/10/2016 

(181)  18/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ФАРУК ШЕХУ 

ул Александар Турунџв бр.1А/, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби за преку рамо, џебни паричници  

кл. 25  Облека, обувки, спортски обувки, 

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, 

капи; конфекција; чорапи; трикотажа; 

марами; капи; беретки; шалови; ракавици; 

кошули; маици; поло маици; спортски 

кошули; панталони; фармерки; шорцеви, 

костими за капење; палта; јакни; ветровки; 

костуми; џемпери и џемпери со копчиња; 

плетенини; машка облека; чорапи; 

вратоврски; смокинзи; елеци; шалови; 

блејзери; манжетни  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на машка 

облека и обувки  

 

(111)  24923  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/995 (220)  18/10/2016 

(181)  18/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

SKYRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препараи за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

ка растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници/бактерии: инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  24903  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1001 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери и душеци 

од пена / сунѓер  

 

(111)  24902  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1003 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, зелена и сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  душеци, душеци со федери и душеци 

од пена / сунѓер  

 

(111)  24901  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1004 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена и сина 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  кревети  

 

(111)  24900  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1005 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  домашен текстил, перници, јоргани, 

прекривки, постелнина, прекривки за кревети 

и маси  

 

(111)  24899  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1006 (220)  20/10/2016 

(181)  20/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО с. Марино 

ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела, жолта, зелена и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  кревети, душеци, душеци со федери, 

душеци од сунѓер/пена и перници  
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кл. 24  текстил и текстилни производи, 

неткаен текстил-вата, филц, домашен 

текстил, перници, јоргани, прекривки, 

постелнина, прекривки за кревети и маси  

 

(111)  24948  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1013 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor 

"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, жолтозлатна, кафена, црвена, 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  aлкохолни пијалаци (освен пиво); 

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  24946  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1014 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(300)   

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor 

"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, жолтозлатна, кафена, црвена, 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  aлкохолни пијалаци (освен пиво); 

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  24945  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1015 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor 

"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 

 

(591)  бела, жолтозлатна, кафена, црвена, 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  aлкохолни пијалаци (освен пиво); 

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  24944  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1016 (220)  21/10/2016 

(181)  21/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor 

"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591)  бела, жолтозлатна, кафена, црвена, 

црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  aлкохолни пијалаци (освен пиво); 

ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; 

дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и 

жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; 

битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од 

јаболка; коктели; џин; ликери; рум; водка; 

виски; вино; медовина [пијалак од вода и 

мед]; претходно подготвени (мешани) 

алкохолни пијалаци, различни од оние врз 

база на пиво; алкохолни есенции  

 

(111)  24897  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1017 (220)  25/10/2016 

(181)  25/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Amphenol Corporation (a Delaware, 

USA corporation) 

358 Hall Avenue Wallingford, Connecticut 

06492, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

AMPHENOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични, радио и радио-фреквентни, 

и фибер оптички конектори, кабли, 
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прекинувачи и жици; компоненти за 

електрични и електронски  кола и кабли; 

повеќепроводнички електрични кабли; фибер 

оптички конектори, кабли, прекинувачи, и 

спојници (клеми); електрични компоненти и 

уреди, имено, отпорнички апарат, 

трансформатори, табли со печатено коло и 

склопови за електричен продор; капачиња за 

дозни (конектори); машки и женски контакти; 

електрични и радио штекери, утикачи, 

приклучници и капачиња (капачиња за 

приклучни кутии); адаптери за цевки (tubes), 

за штекери и за утикачи; клеми; кабелски 

папучи (џекови); форми за (на) намотки; 

прстени за фиксирање на штекер; капи за 

цевки (tube shields); вметнувачки делови за 

утикачи и приклучници  

кл. 37  изработка на електрични и 

електронски производи и системи за 

поврзување и меѓусебно поврзување  

кл. 42  проектирање и тестирање на 

електрични и електронски производи и 

системи за поврзување и меѓусебно 

поврзување  

 

(111)  24953  (151)  08/08/2017 

(210)  TM  2016/1021 (220)  26/10/2016 

(181)  26/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 Terminal Road, New Brunswick, New 

Jersey 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхрана, нутритивни 

додатоци во прав за пиење  

 

(111)  24952  (151)  08/08/2017 

(210)  TM  2016/1022 (220)  26/10/2016 

(181)  26/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 Terminal Road, New Brunswick, New 

Jersey 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ANIMAL PAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхрана, нутритивни 

додатоци во прав за пиење  

 

(111)  24943  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1030 (220)  26/10/2016 

(181)  26/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Himalaya Global Holdings Ltd. 

106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand 

Cayman, KY1-1102,, KY 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

Himalaya SINCE 1930 (во 

изглед) 

(591)  берија зелена и портокалова 

(554)   
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, вклучувајќи козметички 

препарати за слабеење; лосиони за 

козметичка употреба; козметички креми; 

есенцијални масла за козметичка употреба, 

шампони и лосиони за коса, сапуни  

кл. 5  билни лекови, фармацевски препарати, 

ветеринарни препарати, диететски 

супстанции, додатоци во исхраната за 

медицинска употреба  

кл. 16  канцелариски материјали; хартија; 

картон; материјал за пакување направен  од 

пластика; торби изработени од хартија или 

од пластика; печатени материјал  

кл. 30  мед, кафе и чај  

 

(111)  24947  (151)  10/08/2017 

(210)  TM  2016/1032 (220)  27/10/2016 

(181)  27/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Hyundai Mobis Co., Ltd. 

203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

KRELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио опрема за возила, имено, 

слушалки, ЦД плеери, DVD плеери, плеери 

за пре-снимени оптички дискови, стриминг 

уреди за дигитални медиуми, дигитални 

сигнални процесори, звучници, сабвуфери 

(звучници за бас), засилувачи, 

стабилизатори, кросовери (вкрстувачи), 

приклучни станици за дигитални аудио 

уреди, рисивери, АМ/FM/Сателитски радио 

приемници, домофони, слушалки за во уво, 

решетки за звучници и твитер  

 

(111)  24896  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1035 (220)  27/10/2016 

(181)  27/10/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, црна, сите нијанси на 

црвена, сина, жолта, кафена, зелена и 

виолетова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крекери  

 

(111)  24898  (151)  28/07/2017 

(210)  TM  2016/1049 (220)  02/11/2016 

(181)  02/11/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Castrol Limited 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbourne, Reading, RG8 7QR, 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)  

 

CRB 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 4  лубриканти; лубрикантно масло за 

мотори кај моторно возило  

 

(111)  24933  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/1223 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, окер, сина, кафена, жолта 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за компјутерски игри; 

пакети на компјутерски софтвер; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

снимен компјутерски софтвер; драјвери за 

софтвер; виртуелно реален софтвер; 

софтвер за игри; софтвер за забава 

закомпјутерски игри; компјутерски програми 

за умрежено управување; опеартивен 

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем 

компјутери; монитори (компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; апарати за снимање 

слики; монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; компјутерски 

програми за снимени игри; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и 

слики; серевери за комуникации 

(компјутерски хардвер); електронски 

компоненти за машини за игри на среќа и 

коцкањеч софтвер за аплицирање во 

компјутер наменет за игри и за играње: 

компјутерски софтвер за управување на он-

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски 

хардвер за игри и за играње; хардвер и 

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини 

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и 

коцкарски игри преку интернет и преку 

Телекомуникациони мрежи  

кл. 28  машини за игри за игри на среќа и 

коцкање; жетони за игри на среќа и 

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри - 

игри за забава; машини за игри на среќа и 

коцкање на монети, банкноти и картички; 

електронски игри; салонски (парлор) игри; 

жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

автомати (машини за игри на среќа и 

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот 

машини - автомати и апарати за играње; 

машини управувани со монети за разонода; 

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и 

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); 

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала 

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и 

машини за игри на среќа и за коцкање; 

машини управувани со монети и / или 

машини управувани со електронски монети 

со или без можност за добивка; кутии за 

машини управувани со монети; слотмашини - 

автомати и машини за игри; електронски или 

електротехнички апарати, автомати и 

машини, машини управувани со монети за 

играње; куќиште за машини управувани со 

монети, опрема за играње, машини за 

играње, машини за игри на среќа и коцкање; 

електропневматски и електрични машини за 

игри на среќа и за коцкање 

(слот машини-автомати)  

кл. 41  игри на среќа и коцкање; услуги 

поврзани со игри на среќа и коцкање; 

услуги наменети за забава; услуги на 

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; 

обука за развој на софтверски системи; 

обезбедување опрема за сали за игри на 

среќа и коцкање; обезбедување опрема за 
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коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги 

на забава на машини за игри; обезбедување 

простор и опрема за коцкарници (игри на 

среќа и коцкање); сали со машини за игри; 

услуги на аркадна-галерија разонода; 

изнајмување опрема за игри; издавање на 

машини за игри; обезбедување услуги на 

аркадна разонода; издавање на машини за 

игри со слики од овошја; издавање или 

снимање на звуци или слики; услуги на 

снимање на звук и видео забава; 

изнајмување апарати за репродуцирање 

звук; обезбедување простор и опрема за 

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за 

игри на среќа и коцкање; раководење со 

коцкарници или коцкарници за игри на среќа 

и коцкање: управување со персонал кој 

организира игри, сали за игри, Интернет 

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и 

игри на среќа  

 

(111)  24932  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/1224 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, окер, сина, кафена, жолта, 

зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за компјутерски игри; 

пакети на компјутерски софтвер; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

снимен компјутерски софтвер; драјвери за 

софтвер; виртуелно реален софтвер; 

софтвер за игри; софтвер за забава 

закомпјутерски игри; компјутерски програми 

за умрежено управување; опеартивен 

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем 

компјутери; монитори (компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; апарати за снимање 

слики; монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; компјутерски 

програми за снимени игри; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и 

слики; серевери за комуникации 

(компјутерски хардвер); електронски 

компоненти за машини за игри на среќа и 

коцкањеч софтвер за аплицирање во 

компјутер наменет за игри и за играње: 

компјутерски софтвер за управување на он-

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски 

хардвер за игри и за играње; хардвер и 

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини 

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и 

коцкарски игри преку интернет и преку 

Телекомуникациони мрежи  

кл. 28  машини за игри за игри на среќа и 

коцкање; жетони за игри на среќа и 

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри - 

игри за забава; машини за игри на среќа и 

коцкање на монети, банкноти и картички; 

електронски игри; салонски (парлор) игри; 

жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

автомати (машини за игри на среќа и 

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот 

машини - автомати и апарати за играње; 

машини управувани со монети за разонода; 

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и 

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); 

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала 

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и 

машини за игри на среќа и за коцкање; 

машини управувани со монети и / или 

машини управувани со електронски монети 
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со или без можност за добивка; кутии за 

машини управувани со монети; слотмашини - 

автомати и машини за игри; електронски или 

електротехнички апарати, автомати и 

машини, машини управувани со монети за 

играње; куќиште за машини управувани со 

монети, опрема за играње, машини за 

играње, машини за игри на среќа и коцкање; 

електропневматски и електрични машини за 

игри на среќа и за коцкање 

(слот машини-автомати)  

кл. 41  игри на среќа и коцкање; услуги 

поврзани со игри на среќа и коцкање; 

услуги наменети за забава; услуги на 

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; 

обука за развој на софтверски системи; 

обезбедување опрема за сали за игри на 

среќа и коцкање; обезбедување опрема за 

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги 

на забава на машини за игри; обезбедување 

простор и опрема за коцкарници (игри на 

среќа и коцкање); сали со машини за игри; 

услуги на аркадна-галерија разонода; 

изнајмување опрема за игри; издавање на 

машини за игри; обезбедување услуги на 

аркадна разонода; издавање на машини за 

игри со слики од овошја; издавање или 

снимање на звуци или слики; услуги на 

снимање на звук и видео забава; 

изнајмување апарати за репродуцирање 

звук; обезбедување простор и опрема за 

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за 

игри на среќа и коцкање; раководење со 

коцкарници или коцкарници за игри на среќа 

и коцкање: управување со персонал кој 

организира игри, сали за игри, Интернет 

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и 

игри на среќа  

 

(111)  24931  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/1225 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, сина, окер, жолта, 

црна, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за компјутерски игри; 

пакети на компјутерски софтвер; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

снимен компјутерски софтвер; драјвери за 

софтвер; виртуелно реален софтвер; 

софтвер за игри; софтвер за забава 

закомпјутерски игри; компјутерски програми 

за умрежено управување; опеартивен 

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем 

компјутери; монитори (компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; апарати за снимање 

слики; монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; компјутерски 

програми за снимени игри; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и 

слики; серевери за комуникации 

(компјутерски хардвер); електронски 

компоненти за машини за игри на среќа и 

коцкањеч софтвер за аплицирање во 

компјутер наменет за игри и за играње: 

компјутерски софтвер за управување на он-

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски 

хардвер за игри и за играње; хардвер и 

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини 

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и 

коцкарски игри преку интернет и преку 

Телекомуникациони мрежи  
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кл. 28  машини за игри за игри на среќа и 

коцкање; жетони за игри на среќа и 

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри - 

игри за забава; машини за игри на среќа и 

коцкање на монети, банкноти и картички; 

електронски игри; салонски (парлор) игри; 

жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

автомати (машини за игри на среќа и 

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот 

машини - автомати и апарати за играње; 

машини управувани со монети за разонода; 

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и 

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); 

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала 

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и 

машини за игри на среќа и за коцкање; 

машини управувани со монети и / или 

машини управувани со електронски монети 

со или без можност за добивка; кутии за 

машини управувани со монети; слотмашини - 

автомати и машини за игри; електронски или 

електротехнички апарати, автомати и 

машини, машини управувани со монети за 

играње; куќиште за машини управувани со 

монети, опрема за играње, машини за 

играње, машини за игри на среќа и коцкање; 

електропневматски и електрични машини за 

игри на среќа и за коцкање 

(слот машини-автомати)  

кл. 41  игри на среќа и коцкање; услуги 

поврзани со игри на среќа и коцкање; 

услуги наменети за забава; услуги на 

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; 

обука за развој на софтверски системи; 

обезбедување опрема за сали за игри на 

среќа и коцкање; обезбедување опрема за 

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги 

на забава на машини за игри; обезбедување 

простор и опрема за коцкарници (игри на 

среќа и коцкање); сали со машини за игри; 

услуги на аркадна-галерија разонода; 

изнајмување опрема за игри; издавање на 

машини за игри; обезбедување услуги на 

аркадна разонода; издавање на машини за 

игри со слики од овошја; издавање или 

снимање на звуци или слики; услуги на 

снимање на звук и видео забава; 

изнајмување апарати за репродуцирање 

звук; обезбедување простор и опрема за 

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за 

игри на среќа и коцкање; раководење со 

коцкарници или коцкарници за игри на среќа 

и коцкање: управување со персонал кој 

организира игри, сали за игри, Интернет 

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и 

игри на среќа  

 

(111)  24930  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/1226 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

AMAZONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за компјутерски игри; 

пакети на компјутерски софтвер; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 

снимен компјутерски софтвер; драјвери за 

софтвер; виртуелно реален софтвер; 

софтвер за игри; софтвер за забава 

закомпјутерски игри; компјутерски програми 

за умрежено управување; опеартивен 

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем 

компјутери; монитори (компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; апарати за снимање 

слики; монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; компјутерски 

програми за снимени игри; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и 
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слики; серевери за комуникации 

(компјутерски хардвер); електронски 

компоненти за машини за игри на среќа и 

коцкањеч софтвер за аплицирање во 

компјутер наменет за игри и за играње: 

компјутерски софтвер за управување на он-

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски 

хардвер за игри и за играње; хардвер и 

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини 

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и 

коцкарски игри преку интернет и преку 

Телекомуникациони мрежи  

кл. 28  машини за игри за игри на среќа и 

коцкање; жетони за игри на среќа и 

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри - 

игри за забава; машини за игри на среќа и 

коцкање на монети, банкноти и картички; 

електронски игри; салонски (парлор) игри; 

жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

автомати (машини за игри на среќа и 

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот 

машини - автомати и апарати за играње; 

машини управувани со монети за разонода; 

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и 

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); 

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала 

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и 

машини за игри на среќа и за коцкање; 

машини управувани со монети и / или 

машини управувани со електронски монети 

со или без можност за добивка; кутии за 

машини управувани со монети; слотмашини - 

автомати и машини за игри; електронски или 

електротехнички апарати, автомати и 

машини, машини управувани со монети за 

играње; куќиште за машини управувани со 

монети, опрема за играње, машини за 

играње, машини за игри на среќа и коцкање; 

електропневматски и електрични машини за 

игри на среќа и за коцкање 

(слот машини-автомати)  

кл. 41  игри на среќа и коцкање; услуги 

поврзани со игри на среќа и коцкање; 

услуги наменети за забава; услуги на 

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; 

обука за развој на софтверски системи; 

обезбедување опрема за сали за игри на 

среќа и коцкање; обезбедување опрема за 

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги 

на забава на машини за игри; обезбедување 

простор и опрема за коцкарници (игри на 

среќа и коцкање); сали со машини за игри; 

услуги на аркадна-галерија разонода; 

изнајмување опрема за игри; издавање на 

машини за игри; обезбедување услуги на 

аркадна разонода; издавање на машини за 

игри со слики од овошја; издавање или 

снимање на звуци или слики; услуги на 

снимање на звук и видео забава; 

изнајмување апарати за репродуцирање 

звук; обезбедување простор и опрема за 

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за 

игри на среќа и коцкање; раководење со 

коцкарници или коцкарници за игри на среќа 

и коцкање: управување со персонал кој 

организира игри, сали за игри, Интернет 

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и 

игри на среќа  

 

(111)  24929  (151)  27/07/2017 

(210)  TM  2016/1227 (220)  19/12/2016 

(181)  19/12/2026 

(450)  31/08/2017 

(732)  Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika 

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

AMAZONS' BATTLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; софтвер за компјутерски игри; 

пакети на компјутерски софтвер; 

софтвер за компјутерски оперативен систем; 
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снимен компјутерски софтвер; драјвери за 

софтвер; виртуелно реален софтвер; 

софтвер за игри; софтвер за забава 

закомпјутерски игри; компјутерски програми 

за умрежено управување; опеартивен 

компјутерски софтвер за главни-мејнфрем 

компјутери; монитори (компјутерски хардвер); 

компјутерски хардвер; апарати за снимање 

слики; монитори (компјутерски програми); 

програми за компјутерски игри; компјутерски 

програми за снимени игри; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и 

слики; серевери за комуникации 

(компјутерски хардвер); електронски 

компоненти за машини за игри на среќа и 

коцкањеч софтвер за аплицирање во 

компјутер наменет за игри и за играње: 

компјутерски софтвер за управување на он-

лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски 

хардвер за игри и за играње; хардвер и 

софтвер за игри на среќа и коцкање; машини 

за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и 

коцкарски игри преку интернет и преку 

Телекомуникациони мрежи  

кл. 28  машини за игри за игри на среќа и 

коцкање; жетони за игри на среќа и 

коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркаднки игри - 

игри за забава; машини за игри на среќа и 

коцкање на монети, банкноти и картички; 

електронски игри; салонски (парлор) игри; 

жетони за игри; маси за игри; слотмашини -

автомати (машини за игри на среќа и 

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот 

машини - автомати и апарати за играње; 

машини управувани со монети за разонода; 

жетони за рулет, жетони за покер; жетон и 

коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); 

опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала 

за играње рулет; коцкарски игри; автомати и 

машини за игри на среќа и за коцкање; 

машини управувани со монети и / или 

машини управувани со електронски монети 

со или без можност за добивка; кутии за 

машини управувани со монети; слотмашини - 

автомати и машини за игри; електронски или 

електротехнички апарати, автомати и 

машини, машини управувани со монети за 

играње; куќиште за машини управувани со 

монети, опрема за играње, машини за 

играње, машини за игри на среќа и коцкање; 

електропневматски и електрични машини за 

игри на среќа и за коцкање 

(слот машини-автомати)  

кл. 41  игри на среќа и коцкање; услуги 

поврзани со игри на среќа и коцкање; 

услуги наменети за забава; услуги на 

коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; 

обука за развој на софтверски системи; 

обезбедување опрема за сали за игри на 

среќа и коцкање; обезбедување опрема за 

коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги 

на забава на машини за игри; обезбедување 

простор и опрема за коцкарници (игри на 

среќа и коцкање); сали со машини за игри; 

услуги на аркадна-галерија разонода; 

изнајмување опрема за игри; издавање на 

машини за игри; обезбедување услуги на 

аркадна разонода; издавање на машини за 

игри со слики од овошја; издавање или 

снимање на звуци или слики; услуги на 

снимање на звук и видео забава; 

изнајмување апарати за репродуцирање 

звук; обезбедување простор и опрема за 

коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за 

игри на среќа и коцкање; раководење со 

коцкарници или коцкарници за игри на среќа 

и коцкање: управување со персонал кој 

организира игри, сали за игри, Интернет 

коцкарници, онлине (online) сајт за игри и 

игри на среќа  
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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) (11) 

1 24917 

1 24923 

3 24864 

3 24871 

3 24937 

3 24943 

4 24898 

5 24891 

5 24915 

5 24916 

5 24923 

5 24937 

5 24943 

5 24952 

5 24953 

9 24870 

9 24897 

9 24924 

9 24928 

9 24929 

9 24930 

9 24931 

9 24932 

9 24933 

9 24936 

9 24937 

9 24947 

10 24906 

10 24907 

10 24908 

10 24909 

10 24918 

11 24912 

11 24913 

11 24914 

11 24941 

12 24872 

12 24873 

12 24917 

14 24863 

16 24910 

16 24937 

16 24943 

17 24917 

18 24917 

18 24927 

19 24917 

20 24899 

20 24901 

20 24902 

20 24903 

20 24907 

20 24908 

20 24917 

24 24899 

24 24900 

24 24917 

25 24870 

25 24918 

25 24927 

25 24938 

25 24939 

28 24929 

28 24930 

28 24931 

28 24932 

28 24933 

28 24935 

29 24888 

29 24915 

29 24949 

29 24954 

30 24887 

30 24889 

30 24896 

30 24904 

30 24905 

30 24925 

30 24926 

30 24943 

30 24950 

32 24862 

33 24883 

33 24884 

33 24885 

33 24886 

33 24944 

33 24945 

33 24946 

33 24948 

34 24876 

34 24877 

34 24921 

34 24922 

34 24942 

35 24863 

35 24868 

35 24870 

35 24880 

35 24881 

35 24882 

35 24887 

35 24888 

35 24889 

35 24892 

35 24910 

35 24911 

35 24912 

35 24913 

35 24914 

35 24915 

35 24927 

35 24935 

35 24940 

35 24941 

35 24951 

37 24893 

37 24897 

37 24928 

37 24936 

37 24941 

38 24880 

38 24881 

38 24882 

39 24935 

40 24907 

40 24908 

40 24917 

40 24940 

41 24865 

41 24866 

41 24867 

41 24890 

41 24894 

41 24910 

41 24911 

41 24919 

41 24929 

41 24930 

41 24931 

41 24932 

41 24933 

41 24934 

41 24935 

41 24951 

42 24875 

42 24878 

42 24880 

42 24881 

42 24882 

42 24895 

42 24897 

42 24917 

42 24919 

42 24928 

42 24936 

43 24862 

43 24869 

43 24874 

43 24887 

43 24888 

43 24920 

43 24938 

43 24939 

43 24940 

44 24879 

45 24895 

45 24938 

45 24939 



 

 

266 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

ABC Farmaceutici S.p.A. 24916 MK/T/ 2016/503 

ABRITES LTD 24936 MK/T/ 2016/974 

ABRITES LTD 24928 MK/T/ 2016/975 

Adient Luxembourg Holding S.a.r.l. 24917 MK/T/ 2016/600 

ADOL sh.p.k. 24948 MK/T/ 2016/1013 

ADOL sh.p.k. 24946 MK/T/ 2016/1014 

ADOL sh.p.k. 24945 MK/T/ 2016/1015 

ADOL sh.p.k. 24944 MK/T/ 2016/1016 

Amphenol Corporation (a Delaware, USA corporation) 24897 MK/T/ 2016/1017 

B.S.A. 24949 MK/T/ 2012/1370 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 24923 MK/T/ 2016/995 

Castrol Limited 24898 MK/T/ 2016/1049 

dō TERRA Holdings, LLC  24937 MK/T/ 2016/954 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24925 MK/T/ 2016/979 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24926 MK/T/ 2016/980 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24896 MK/T/ 2016/1035 

Euro Games Technology Ltd 24933 MK/T/ 2016/1223 

Euro Games Technology Ltd 24932 MK/T/ 2016/1224 

Euro Games Technology Ltd 24931 MK/T/ 2016/1225 

Euro Games Technology Ltd 24930 MK/T/ 2016/1226 

Euro Games Technology Ltd 24929 MK/T/ 2016/1227 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  24872 MK/T/ 2016/839 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  24873 MK/T/ 2016/840 

GR. SARANTIS S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF 

COSMETICS, GARMENTS, HOUSE AND PHARMACEUTICAL ARTICLES 
24871 MK/T/ 2016/303 

Himalaya Global Holdings Ltd. 24943 MK/T/ 2016/1030 

HIPPOLAND AD 24935 MK/T/ 2016/958 

HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company 24924 MK/T/ 2016/953 

Hyundai Mobis Co., Ltd. 24947 MK/T/ 2016/1032 

LRC Products Limited 24918 MK/T/ 2016/577 

Pastor doo 24870 MK/T/ 2014/105 

PLIVA Hrvatska d.o.o. 24891 MK/T/ 2016/448 
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Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 24876 MK/T/ 2015/1307 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 24877 MK/T/ 2015/1321 

Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation 24892 MK/T/ 2015/915 

Unilever N.V. 24864 MK/T/ 2013/741 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA 

UNIVERSAL NUTRITION 
24953 MK/T/ 2016/1021 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA 

UNIVERSAL NUTRITION 
24952 MK/T/ 2016/1022 

WEH B.V. 24915 MK/T/ 2016/564 

Yunnan Tobacco International Co., Ltd 24921 MK/T/ 2016/947 

Yunnan Tobacco International Co., Ltd 24922 MK/T/ 2016/948 

ВУЧИЌ ДРАГАН 24890 MK/T/ 2016/447 

Гранап ГНП дооел Скопје 24940 MK/T/ 2015/253 

ДПТУ ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ 24942 MK/T/ 2016/711 

ДПТУ КУВАЈТ ПЕТРОЛ - ОИЛ 24893 MK/T/ 2016/710 

Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги СЕГ ХОЛДИНГ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
24911 MK/T/ 2015/536 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 
24883 MK/T/ 2016/829 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 
24884 MK/T/ 2016/830 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 
24885 MK/T/ 2016/831 

Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЦХИЛЛ ДОО 

Скопје 
24886 MK/T/ 2016/832 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕКА КРЕАТИОНС 

ДООЕЛ Струмица 
24889 MK/T/ 2016/432 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 

Лагово Прилеп 
24907 MK/T/ 2016/121 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 

Лагово Прилеп 
24908 MK/T/ 2016/122 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 

Лагово Прилеп 
24906 MK/T/ 2016/123 

Друштво за производство, трговија и услуги ИННАЦО МАК ДОО Ново 

Лагово Прилеп 
24909 MK/T/ 2016/124 

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
24866 MK/T/ 2015/236 

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
24867 MK/T/ 2015/237 

Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГАМИНГ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
24865 MK/T/ 2015/238 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт- 24939 MK/T/ 2016/304 
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импорт Скопје 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛАМАС ДОО експорт-

импорт Скопје 
24938 MK/T/ 2016/305 

Друштво за производство, трговија и услуги МКХОСТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 
24895 MK/T/ 2016/329 

Друштво за производство, трговија и услуго ПАРК ГИНОВЦИ ДООЕЛ 

увоз-извоз с. Гиновци 
24874 MK/T/ 2016/287 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 

КАМИН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар 
24941 MK/T/ 2016/355 

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 24912 MK/T/ 2016/573 

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 24914 MK/T/ 2016/579 

Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ 24913 MK/T/ 2016/580 

Друштво за трговија и услуги СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје 24951 MK/T/ 2016/32 

Друштво за трговија и услуги ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 24875 MK/T/ 2016/782 

Друштво за трговија и услуги ХАСЕЛТ ДООЕЛ Скопје 24878 MK/T/ 2016/783 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД Скопје 
24954 MK/T/ 2010/367 

Друштво за угостителство, трговија и услуги НЕВР ИНАФ ДОО Скопје 24920 MK/T/ 2015/504 

Здружение на граѓани за локален уметнички и културен развој „АРТ 

ЕКВИЛИБРИУМ“ Гевгелија 
24919 MK/T/ 2016/605 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 24910 MK/T/ 2016/180 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 24868 MK/T/ 2016/837 

Клисаровска Татјана 24863 MK/T/ 2016/819 

КОКТЕЛ - ТРЕЈД Тетово 24862 MK/T/ 2016/754 

Магрони ДОО Скопје 24887 MK/T/ 2015/628 

Магрони ДОО Скопје 24888 MK/T/ 2015/629 

Македонско здружение за заштита при работа 24894 MK/T/ 2015/1278 

Николовски Игор 24950 MK/T/ 2016/69 

оне.Вип ДОО Скопје 24880 MK/T/ 2016/809 

оне.Вип ДОО Скопје 24881 MK/T/ 2016/811 

оне.Вип ДОО Скопје 24882 MK/T/ 2016/812 

Ранко Јосифоски 24904 MK/T/ 2016/193 

Ранко Јосифоски 24905 MK/T/ 2016/194 

САВАЖ ДООЕЛ СКОПЈЕ 24879 MK/T/ 2016/801 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 

др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
24903 MK/T/ 2016/1001 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 

др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
24902 MK/T/ 2016/1003 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 

др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
24901 MK/T/ 2016/1004 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 

др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
24900 MK/T/ 2016/1005 
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Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 

др. увоз-извоз ДОО с. Марино 
24899 MK/T/ 2016/1006 

Универзитет на југоисточна европа 24934 MK/T/ 2012/924 

ФАРУК ШЕХУ 24927 MK/T/ 2016/994 

ХОТЕЛ ГОГОВ ДООЕЛ Пехчево 24869 MK/T/ 2016/838 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 8129 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 7070 

(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda i finih hemikalija 

"ZORKA-Pharma" Sabac 

ul.'Narodnih heroja' b.b.,, 15000, Sabac, 

Sabac, RS 

 

(111) 7070 

(732) Hemofarm Koncern "ZORKA-PHARMA" 

akcionarsko drustvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Sabac 

ul. Hajduk Veljkova bb,, Sabac, Sabac, RS 

 

(111) 7070 

(732) DRUSTVO SA OGRANICENOM 

ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU 

FARMACEUTSKIH PROIZVODA HEMOFARM, 

SABAC 

Ul.Hajduk Veljkova bb,, Sabac, Sabac, RS 

 

(111) 10078 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10078 

(732) Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври број 25, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 21289 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 

ул. 810 бр.2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22465 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

импорт АД Скопје 

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK 

 

 
ПРЕНОС 

 
(111) 10078 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 
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(111) 10078 

(732) Друштво за шроизводство, трговија 

и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13085 

(732) Maersk Line A/S 

Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, DK 

 

(111) 13086 

(732) Maersk Line A/S 

Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, DK 

 

(111) 20004 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

 

 
 

ПОНИШУВАЊЕ 
 

(111) 23937  MK/T/ 2016/878       

 

ПРЕСТАНОК 
 
(111) 7034 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006 

 

(111) 7032 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2006 

 

(111) 9473 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2016 

 

(111) 7070 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/06/2016 

 

 
 

ОБНОВУВАЊА 
 

(111) 3586   (186) 20/01/2024 

 (111) 4470   (186) 23/08/2026 

 (111) 6518   (186) 09/08/2025 

 (111) 6953   (186) 28/08/2025 

 (111) 2233   (186) 23/08/2026 

 (111) 7035   (186) 19/04/2016 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    271 | С т р а н а  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

 (111) 6964   (186) 29/04/2026 

 (111) 6965   (186) 29/04/2026 

 (111) 6966   (186) 29/04/2026 

 (111) 7269   (186) 07/11/2026 

 (111) 9156   (186) 22/12/2018 

 (111) 10078   (186) 19/06/2020 

 (111) 13085   (186) 09/08/2025 

 (111) 13086   (186) 09/08/2025 

 (111) 13300   (186) 07/10/2025 

 (111) 13568   (186) 22/12/2025 

 (111) 13871   (186) 14/04/2026 

 (111) 14099   (186) 27/06/2026 

 (111) 14131   (186) 29/08/2026 

 (111) 14128   (186) 13/10/2026 

 (111) 14141   (186) 13/12/2026 

 (111) 14302   (186) 14/02/2027 

 (111) 14308   (186) 14/02/2027 

 (111) 15694   (186) 26/07/2027 
 (111) 15133    (186) 26/07/2027 
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ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO 

стандард ST.80)  

 

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(23) Датум на изложба, саем 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни  

(30) Право на првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 

 



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    273 | С т р а н а  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  

(21) ID  2015/14 (45) 31/08/2017 

(22) 25/08/2015    

(72) Damjan Geber and Dominik Cergna 

(73) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, MK 

 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ"  
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(21) ID  2015/15 (45) 31/08/2017 

(22) 25/08/2015    

(72) Damjan Geber and Dominik Cergna 

(73) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ"  
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(21) ID  2017/3  (45) 31/08/2017 

(22) 21/02/2017    

(30) US29/576,750  07/09/2016  US 

(72) Roger Moore; Kris Tomasson and Leyton Hardwick 

(73) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, , US 

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

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 07-01 

(54) "ЧАША"  

 

 



 

 

276 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017 
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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) 

09-01 MK/I/ 2015/14 

09-01 MK/I/ 2015/15 

07-01 MK/I/ 2017/3 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН  
(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (21) 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/I/ 2015/14 

МЛ-Гари ДОО Скопје MK/I/ 2015/15 

The Coca-Cola Company MK/I/ 2017/3 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 796  (45) 31/08/2017 

(21) ID  2016/3  (22) 06/04/2016    

(18) 06/04/2021 

(28)  

(30)  

(72) Сафет Бешири (Бањешница 87, 1230 Гостивар) 

(73) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги КАМИН ДООЕЛ 

експорт-импорт Гостивар,  

Бањешница 87, 1230 Гостивар, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул.  

(51) 23-03 

(54) Камини 
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И н д у с т р и с к и  д и з а ј н    281 | С т р а н а  
 

31 Август 2017 Гласник Бр. 4/2017  
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(11) 798  (45) 31/08/2017 

(21) ID  2016/14 (22) 07/11/2016    

(18) 07/11/2021 

(28)  

(30)  

(72) Јусуф Морина (ул. Црвени Брегови бр. 22 б) 

(73) БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје 

ул. Скупи20 бр. 41, MK 

(74)   

 

(51) 09-01 

(54) ШИШИЊА 
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(11) 797  (45) 31/08/2017 

(21) ID  2016/17 (22) 02/12/2016    

(18) 02/12/2021 

(28)  

(30)  

(72) Георгиевски Стефан (ул. „Васил Главинов„ бр. 7-13 Скопје) 

(73) Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 

ул. „Прашка“ бр. 26, Карпош, 1000 Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

ул.  

(51) 09-03 

(54) ФОРМИ 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

( 
(51) (11) 

23-03 796 

09-01 798 

09-03 797 

 
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)  

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги КАМИН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,  

796 MK/I/ 2016/3  

БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје 798 MK/I/ 2016/14  

Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН 
ДООЕЛ Скопје 

797 MK/I/ 2016/17  
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ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 132    (186) 11/06/2017 

(111) 133    (186) 11/06/2022 

(111) 134    (186) 11/06/2022 

(111) 135    (186) 11/06/2022 
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Рег. 
бр. 
 
1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС 
 ул. “Домбас” 14/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс: 02 3067-199,3067-201 
 
2. БИНСО Д.О.О. Скопје  
Друштво за застапување 
ул. “Народен фронт” 7/ 4 
п.п. 768 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс: 02 3117-871; 
                   3082-280; 3117-755 
 
4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје 
Друштво за заштита на индустриска 
сопственост  
ул. “Ленинова”  бр.15а-13 
 П.Факс 716 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3118 709, 3166 046 
факс: 02 3118-709, 3227 144 
e-mail:mail@binpro.com.mk 
 
6. Драган ТОНЕВСКИ,  адвокат 
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3111-270 
факс: 02 3111-267 
 
 
10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ 
Центар за заштита, искористување и 
унапредување на музичко книжевни 
дела, пронајдувачки дејности, стоковни 
и услужни жигови и други авторски 
права Д.О.О. Скопје, 
ул. “Апостол Гусларот”  бр.3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189 
факс: 02 3121-059 
 
 
 
 
 
 
 
11.АЛКАЛОИД А.Д. 
Фармацевтска, хемиска, козметичка 
индустрија 
ул. “Александар Македонски” 12 

1000 Скопје 
тел: 02 3104 - 000 
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036  
 
12. Борис НОШПАЛ, адвокат 
Ул. “Славе Деловски” 7   
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3093093; 3093094 
факс   02 3093070 
e-mail: egal@mol.com.mk 
 
13. Драган ПОПОВСКИ,  адвокат 
ул. “Маршал Тито” 10/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3231-610 
факс: 02 3137-284 
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk 

 
14. Адвокатско друштво Никола 
ДОДЕВСКИ 
ул. Дебарца бр. 12 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 313 1400 
факс: 02 313 1410 
e-mail: 
contact@dodevski.lawoffice.com.mk 
 
16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за 
интелектуална сопственост 
ул. “Македонија” бр. 27/2/22 
1000 Скопје 
тел: 02 3130-367 и 3130-398 
факс: 02 3130-367 и 3130-398 
е-mail:berin@unet.com.mk 
www.berin.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ 
А.Д. Скопје 
Агенција за услуги од областа на 
авторското право и индустриската 
сопственост 
бул. “Кузман Јосифовски Питу”  28 лок.8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 2469-476 
факс: 02 2469-886 
е-mail: patent@mt.net.mk 

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 
АГЕНЦИЈА  ДОО 
бул. “Кочо Рацин” 14 

mailto:berin@unet.com.mk
mailto:info@popovski-law-office.com.mk
mailto:contact@dodevski.lawoffice.com.mk
http://www.berin.com.mk/
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П.О. Бокс 148 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3114-655 
факс: 02 3115-762  
 
 
41.  Маргарита ПЕКЕВСКА, адвокат 
ул. “Народен фронт” 21/4-5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3229- 859 
факс: 02 3229- 859 
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65 
е-маил: pekevski@unet.com.mk 

 
45. Митко АНДОНОСКИ,  адвокат 
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/ факс  02 3238 126 
Моб. 070 231 801 
 
49. МАКПЕТРОЛ- 
Акционерско друштво за промет со 
нафта и нафтени деривати  Скопје  
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин”  бр.4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3112-144 
факс: 02 3111-525; 3119-323 
 
 
 
68.  Билјана ПАНОВА Видески, 
адвокат 
ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18 
38 
факс: 02 308 62 11 
моб. 070 22 55 27 
е-маил: panova@panova.com.mk 

 
73.  Пандорка КИМОВА, адвокат 
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3111-637 
 
 
75.  Мирјана МАРКОВСКА,  адвокат 
ул. “Орце Николов” бр. 75 
1000 Скопје  
Република Македонија 
тел. 02 3129 240 
мобил. 070 24 31 00 
 
 

76. Анета ИНДОВСКА, адвокат  
ул. “Даме Груев”  3/ 2-11 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3222- 175, 3227- 919 
  
77. Aдвокатско друштво 
ПЕПЕЉУГОСКИ 
ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3211- 005 
факс.: 02 3211- 004 
мобил. 070 22 11 97  
e-mail: vpepelju@unet.com.mk 
 
81. Ирена КОЦАРЕВА, адвокат 
бул. Крсте Мисирков 11 
ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3132-376 
       02 3220-021 
 
84.ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- 
застапник за индустриска 
сопственост 
ул. “Илинденска”  2/ 13 
1400 Велес 
Република Македонија 
тел. 043 227- 121 
факс: 048 418-142 
Е-маил; botoma@yahoo.com 
            tmladenovski@mt.net.mk 

 
87. Адвокатско друштво  
 ПОЛЕНАК 
ул. “Орце Николов” 98  
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3114-737 
мобилен  070 249- 284  
  
 
92. Ерол ХАСАН, адвокат 
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3133- 191 
 моб. 070 204- 961 
 
94. Бранко РАДОЈЧИЌ, адвокат 
бул. “Јане Сандански” бр.71А-2/11 кат 5  
1000 Скопје 
 Република Македонија 
 тел. 02 321 70 48  
 
 
96. Адвокатско друштво Георги 
Димитров Адвокати 
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6 

mailto:botoma@yahoo.com
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1000 Скопје 
 Република Македонија 
 тел. 02 3230-789 
 
 
 
101. Ненад ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат 
бул. “Кочо Рацин”  бр.38/1-5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс  02 3166-629 
02 3165-409 моб. 070 245-353 
 
 
 
 
 
 
 
105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје 
 Дрштво за застапување и заштита  на  
 интелектуална сопственост 
 Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10 
 1000 Скопје 
  Република Македонија 
  Тел/факс  02 2784-427 
   e- mail: senzaldooel@yahoo.com                        
 
108. Адвокатско друштво 
Кнезовиќ и соработници Скопје 
ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3220-680 
факс. 02 3220-690 
 
112. Златко АНТЕВСКИ, адвокат 
 Бул. Св. Климент Охридски 29,  
4 кат, стан бр. 20  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: . 02 3217-377 
факс: 02 3239-168 
e-mail: lawyersa@mt.net.mk 

 
 
116. Адвокатско друштво 
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И 
ЌЕЛЕШОСКА 
Ул. “Мирче Ацев” бр.2 кат 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3136-530 
Факс. 02 3215-470  
 
 
 
 117. Друштво за застапување од 
областа на индустриската 

сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
ул. Даме Груев бр.3/2-11 
1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел/факс  02 3222-175 
 
 
118. Валентина ЈОВАНОВСКА 
ВАСИЛЕВА, адвокат     
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298-280 
факс. 02 3225-089 
 
 
120. Александра РУЖОЈЧИЌ, адвокат     
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 365-177 
факс. 02 5111 459 
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат     
ул. “Аминта Трети” бр. 37/22 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3296-465 
факс. 02 3296-557 
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk 

 
 
 
123. Адвокатско друштво 
ДЕ ЛЕГЕ Скопје 
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3132-200 
факс: 02 3225-131 
 
 
 
124. Адвокатско друштво 
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ 
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3115-205 
факс: 02 3111-521 
info@cakmakova.com.mk 
 
 

mailto:advokat.aleksandra@gmail.com
mailto:senzaldooel@yahoo.com
mailto:leonidtrpenoski@mt.net.mk
mailto:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk
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126. Снежана САВИЌ ДИМОВСКА, 
адвокат     
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 
59/3-6 кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел./ факс 02 3223-876 
моб. 070 226-403 
e-mail: snezana@savic.com.mk 
 
 
 
 
131. Петре ШИЛЕГОВ, адвокат     
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 2469 - 777 
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk 
 
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И 
МАРКОВ     
ул. “Македонија” бр. 7 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3230 - 916 
Факс. 02 3120 – 916 
е-маил: office@cukic-markov.com.mk 
 
 
137. Петошевиќ ДООEЛ  друштво за 
остварување и заштита на 
интелектуална 
сопственост Скопје 
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955, 3245 985 
Факс. 02 3245 984 
емаил: Macedonia@petosevic.com   
 
138. Марта Поповска, адвокат 
ул. Црвена Вода бр. 7/4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3112 833 
Факс. 02 3110 915 
е-маил: martapopovska@yahoo.com  
   
143. Билјана Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3067 199 
Факс 02 3067 201 
е-маил: joanidis@t-home.mk 
 
144. Александар Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б 

1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3067 199 
Факс 02 3067 201 
 
145. Данче Чакаровска Гроздановска, 
адвокат 
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс 02 3109 704 
Моб. 075 488 244 
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk 
 
147. Снежана Станковиќ, адвокат 
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7 
1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел. 02 3124 209, 3116 845 
 
 
 
 
 
 
 
148. Агенција за интелектуална 
сопственост 
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје 
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 
39/28 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел.факс 02 3122 599 
Моб. 070 212721 
Web:  www.artpick.com.mk  
e-mail:artpick@artpick.com.mk 
 
152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, 
Агенција за интелектуална сопственост, 
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,             
1000 Скопје, 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 307 7626 
e-mail: brendprotekt@yahoo.com 
 
 
 
156. Ана Пекевска-Василева, адвокат 
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 
локал 5, Бизнис Центар Аура  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565 
Факс. 02 3223 871 
e-mail: ana.pekevska@karanovic-
nikolic.com   
 
159. Анета Мострова, адвокат 

mailto:pekevska@karanovic-nikolic.com
mailto:petreshilegov@freemail.com.mk
mailto:office@cukic-markov.com.mk
http://www.artpick.com.mk/
mailto:Macedonia@petosevic.com
mailto:martapopovska@yahoo.com
mailto:joanidis@t-home.mk
mailto:brendprotekt@yahoo.com
mailto:pekevska@karanovic-nikolic.com
mailto:snezana@savic.com.mk
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Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 
54 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3 122 792 
Моб. 070 327 512 
Факс: 02 551 1304 
e-mail: info@mostrova.com.mk  
 
 
161. Златко Колевски, адвокат 
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов  
бр. 59/2-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3116 262 
Факс. 02 3118 430 
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk  
 
 
 
 
 
163. Зоран Стојановски, адвокат 
ул. Борис Кидрич бр. 72 
Тетово 
Република Македонија  
Тел/факс. 044 336-714 
моб. 071 240-989 
e-mail. zsfeniks@gmail.com 
 
 
 
165. АЦТ!-ДОО Скопје, 
Друштво за консултантски услуги 
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс . 23 224 131 
e-mail: info@act.com.mk 
 
 
 
 
 
166. Илија Чилиманов, адвокат 
Ул. 27 Март бр. 14 
1000 Скопје 
Република Македонија  
Тел. 02 3116 232 
Моб. 070 222 624 
e-mail: ilija@chilimanov.mk 
 
168. Живка Костовска Стојковска 
ул. Oрце Николов 68/4 реон 20 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955 / 985 
Факс 02 3245 984 
e-mail: zkostovska@petosevic.com  
 

170. Маја Парговска, адвокат 
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000 
Скопје 
Република Македонија 
Тел. / факс 02 3256 657 
e-mail: advokati@email.com  
 
172. Друштво за застапување МСА 
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДООЕЛ 
Куманово 
Србо Томовиќ 36/1-7,  
1300 Куманово 
Република Македонија 
Тел.  072 259 599 
e-mail: Elena.bliznakovska@msa-
iplaw.com 
  
 
173. Адвокатско друштво 
Гоџо, Кичеец и Новаковски  
бул. “Македонски просветители” 8 
Охрид 
Република Македонија 
тел. 046 263-163 
факс. 046 263-362 
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com 
 
 
174. Јела Бошковиќ Огњаноска, 
адвокат 
ул. Анкарска бр. 29 а лок. 27 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 930-603 
факс. 02 3225-089 
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com 
 
 
175. Борко Бајалски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 86/2-3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3151-454 
факс. 02 3151-886 
e-mail: info@bajalski.com 
 
178. Фани Михалјовска, адвокат 
ул. “Лермонтова” бр. 3/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3129 072,  3151 637 
факс. 02 3129 072 
моб. 070 244 828 
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com 
 
179. Трајче Саздов , адвокат 
ул. “Дебарца” бр. 57/1-17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3241 144 

mailto:Elena.bliznakovska@msa-iplaw.com
mailto:info@mostrova.com.mk
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mailto:advokati@email.com
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e-mail: strajce@gmail.com 
 
 
180. Адвокатско друштво 
АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ 
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 2466 001 
 e-mail: info@businesslaw.mk 
  
182. Дарко Јанкуловски , адвокат 
бул. “Крсте Мисирков” бр. 13/2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3135 043 
Моб. 070 335 774 
e-mail: nikodije@hotmail.com 
 
 
183. Адвокатско друштво БОНА 
ФИДЕ  
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3232065 
E-mail: contact@bonafide.mk 
 
184. Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат 
 бул. “Кочо Рацин” бр.14/3-4  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 075 471 559 
факс: . 02 3116 238 
E-mail: office@industrialproperty.com 
 
 
186. Адвокатско друштво ИНТЕР 
ПАРТЕС Скопје 
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ 
Мавровка лам. Ц 2/4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3123 034 
e-mail. office@interpartes.mk 
 
 
 
 
 
 
 
191. СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 
Скопје 
ул. “Ќемал Ататурк” бр. 10/1-7 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 071 266 686 
e-mail: dritakalisi@hotmail.com 
 

192. Mарко Димов, адвокат 
ул. “Никола Оровчанец” бр. 15/1-5 
Велес 
Република Македонија 
тел. 070 265 354 
факс. 043 612 601 
e-mail: advokatdimov@yahoo.com 
 
  
 
 
193. Адвокатско друштво Даути и 
Симјаноски 
Ул. Струшка бр. 25/1 
Тетово  
Република Македонија 
Тел/факс. 044 338 599 
e-mail: info@d-slawfirm.com 
 
 
 
 
195. Нина Петковска, адвокат 
ул. “Скопска” бр. 15/2-4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3117 366 
e-mail: nina@petkovska.com.mk 
 
 
196. Димитар Панчевски, адвокат 
бул. “8ми Септември” бр. 2/2-4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 234 163 
факс. 02 3213 683 
e-mail: dimitarp@t.mk 
 
 
197. Адвокатско друштво Папазоски 
и Мишев 
Бул. 8 Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3140 909 
Факс. 02 3116 525 
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com 
 
 
 
198. Адвокатско друштво 
Величковски Скопје 
ул. Аминта Трети бр. 37-1/13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 2402 991 
Факс. 02 2402 992 
e-mail: 
posta.advokati@velickovski.com.mk 
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200. Блаже Крчински, адвокат 
ул. Рајко Жинзифов бр. 49А 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3246 350 
факс. 02 3246 350 
e-mail: info.krcinski@gmail.com 
 
 
 
201. Македонка Богеска, адвокат 
ул. Македонија бр. 53/1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298 280 
моб. 070 244327 
факс. 02 3225089 
e-mail: advokat.brsakoska@ikrp.mk 
 
 
 
202. Маја Јакимовска, адвокат 
бул. Партизански Одреди бр. 17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 923123 
e-mail: maja_jakimovska@hotmail.com 
 
 
203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат 
ул. Христо Смирненски бр. 17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 071 336659 
e-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com 
 
 
 
 
 
204. Николчо Лазаров, адвокат 
ул. Димитрие Чуповски бр. 4/1-14 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 276085 
e-mail: nikolcolazarov@yahoo.com 
 
 
 
205. Марко Илиевски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 1 (лок.Хотел 
Куманово) 
1300 Куманово 
Република Македонија 
моб. 071 234536 
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com 

 
 
206. Адвокатско друштво Тошиќ и 
Јевтиќ Скопје 
Ул. Вељко Влаховиќ број 1-2/17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 078 323989 
Email. ivana@tjlaw.com.mk 
 
207. Адвокатско друштво Мојсовска и 
Марковски 
Ул. Никола Тримпаре број 33/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3100-085  
моб. 070 597979 
Email.bojana@advokatimm.mk  
 
 
208. Христина Стојановиќ, адвокат 
бул. АСНОМ бр. 98/30 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 078 289701 
e-mail: advokathristina@gmail.com 
 
 
209. Елена Накова, адвокат 
ул. Ѓуро Стругар бр. 11а 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 071 808008 
e-mail: advokatnakova@gmail.com 
 
 
210. КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 
Ул. Пиринска 66 
7500 Прилеп 
Република Македонија 
Моб. 078 418 142 
Факс. 048 418 142 
e-mail: mmladenovska@t.mk 
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