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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

Emirati
AF	 -	Avganistan
AG	 -	Antika	i	Barduba
AI	 -	Antigua
AL	 -	Albanija
AM	-	Ermenija
AN	 -	Holandski	Antili
AO	 -	Angola
AR	 -	Argentina
AT	 -	Avstrija
AU	 -	Avstralija
AW	-	Aruba
AZ	 -	Azejberxan
BA	 -	Bosna	i	Hercegovina
BB	 -	Barbados
BD	 -	Banglade{
BE		 -	Belgija
BF		 -	Gorna	Volta
BG		-	Bugarija
BH	 -	Bahrein
BI		 -	Burundi
BJ		 -	Benin
BM	-	Bermudi
BN		-	Brunej	Daresalam
BO		-	Bolivija
BR		-	Brazil
BS		 -	Bahami
BT		 -	Butan
BV	 -	Ostrovot	na	Buve
BW	-	Bocvana
BY -	Belorusija
CF		 -Centralnoafrikanska	

Re		pub	lika
CG		-	Kongo
CH		-	[vajcarija
CI		 -	 Bregot	 na	 slonovata		

koska
CK	 -	Ostrovi	na	Kuk
CL		 -	^ile
CM	 -	Kamerun
CN	 -	Kina
CO	 -	Kolumbija
CR	 -	Kostarika
CU	 -	Kuba
CV	 -	Kape	Verde
CY	 -	Kipar
CZ	 -	^e{ka
DE	 -	Germanija
DJ	 -	Xibuti
DK	 -	Danska
DM	-	Dominika
DO	 -	Dominikanska		 	

Republika
DZ	 -	Al`ir
EC		 -	Ekvador

EE		 -	Estonija
EG	 -	Egipet
EH	 -	Zapadna	Sahara
ER	 -	Eritreja
ES	 -	[panija
ET	 -	Etiopija
FI	 -	Finska
FJ	 -	Fixi
FK	 -	Foklandski	Ostrovi
FO	 -	Ov~i	Ostrovi
FR	 -	Francija
GA	 -	Gabon
GB -	Velika	Britanija
GD	 -	Granada
GE	 -	Gruzija
GH	 -	Gana
GI	 -	Gibraltar
GL	 -	Grenland
GM -	Gambija
GN	-	Gvinea
GQ	-	Ekvatorijalna	Gvinea
GR		-	Grcija
GS	 -	Ju`na	Xorxija	i	Ostrovi		

na	Ju`ni	Sendvi~
GT	 -	Gvatemala
GW		-	Gvinea	Bisao
GY	 -	Gvajana
HK	 -	Hong	Kong
HN	 -	Honduras
HR	 -	Hrvatska
HT	 -	Haiti
HU	 -	Ungarija
ID	 -	Indonezija
IE	 -	Irska
IL	 -	Izrael
IN	 -	Indija
IQ	 -	Irak
IR	 -	Iran
IS	 -	Island
IT	 -	Italija
JM	 -	Jamajka
JO	 -	Jordan
JP -	Japonija
KE	 -	Kenija
KG	 -	Kirgizija
KH	 -	Kamboxa
KI	 -	Kiribati
KM 	-	Komorski	Ostrovi
KN	 -	Sv.	Kitis	i	Nevis
KP -	Demokratska		 	

Republika	Korea
KR	 -	Republika	Korea
KW	-	Kuvajt
KY -	Kajmanski	Ostrovi
KZ	 -	Kazakstan
LA	 -	Laos

LB	 -	Liban
LC	 -	Sveta	Lucija
LI	 -	Lihten{tajn
LK	 -	[ri	Lanka
LR	 -	Liberija
LS	 -	Lesoto
LT	 -	Litvanija
LU -	Luksenburg
LV	 -	Latvija
LY	 -	Libija
MA	-	Maroko
MC	 -	Monako
MD	-	Moldavija
ME - Crna	Gora
MG	-	Madagaskar
MK -	Makedonija
ML	 -	Mali
MM	-	Burma
MN -	Mongolija
MO	-	Makao
MP	 -	Severni	Marijanski		 	

Ostrovi
MR	 -	Mavritanija
MS	 -	Monserato
MT	 -	Malta
MU		-	Mavricius
MV	-	Maldivi
MW-	Malavi
MX		-	Meksiko
MY	-	Malezija
MZ	 -	Mozambik
NA	 -	Namibija
NE	 -	Niger
NG	 -	Nigerija
NI	 -	Nikaragva
NL	 -	Holandija
NO	 -	Norve{ka
NP	 -	Nepal
NR	 -	Neru
NZ	 -	Nov	Zeland
OM	-	Oman
PA	 -	Panama
PE	 -	Peru
PG	 -	Nova	Gvinea
PH	 -	Filipini
PK	 -	Pakistan
PL	 -	Polska
PR	 -	Portoriko
PT	 -	Portugalija
PY	 -	Paragvaj
QA	 -	Katar
RO	 -	Romanija
RS -	Srbija
RU	 -	Ruska	Federacija
RW	 -	Ruanda

SA	 -	Saudiska	Arabija
SB	 -	Solomonski	Ostrovi
SC	 -	Sej{elski	Ostrovi
SD	 -	Sudan
SE	 -	[vedska
SG	 -	Singapur
SH	 -	Sveta	Elena
SI	 -	Slovenija
SK		 -	Slova~ka
SL	 -	Siera	Leone
SM	 -	San	Marino
SN	 -	Senegal
SO	 -	Somalija
SR	 -	Surinam
ST	 -	Sao	Tome	i	Principe
SV	 -	Salvador
SY	 -	Sirija
SZ	 -	Svazilend
TC	 -	Turki
TD	 -	^ad
TG	 -	Togo
TH	 -	Tajland
TJ	 -	Taxikistan
TM	 -	Turkmenija
TN	 -	Tunis
TO	 -	Tonga
TP	 -	Isto~ni	Timor
TR	 -	Turcija
TT	 -	Trinidad	i	Tobago
TV	 -	Tuvalu
TW	 -	Tajvan
TZ	 -	Tanzanija
UA	 -	Ukraina
UG	 -	Uganda
US	 -	Soedineti	Amerikanski		

Dr`avi
UY	 -	Urugvaj
UZ	 -	Uzbekistan
VA	 -	Vatikan
VC	 -	Sv.	Vinsent	i	Grenadin
VE	 -	Venecuela
VG	 -	Britanski	Devstveni		 	

Ostrovi
VN	 -	Vietnam
VU	 -	Vanuatu
WS	 -	Samoa
YE -	Jemen
YU	 -	Jugoslavija
ZA	 -	Ju`noafri~ka	Repubika
ZM	 -	Zambija
ZR	 -	Zair
ZW	 -	Zimbabve
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I 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 (ЊИПО 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)  
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(54)  Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(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)  C 07D 207/26, A 61K 31/4015, A 61P 21/02, 

25/00, 25/24  

(11)  4543   (13) А 

(21)  2009/297   (22) 23/09/2009 

(45) 28/02/2013 

(86)  15/03/2007 PCT/EP2007/0524 

(87)  20/09/2007 WO2007/104780A3 

(73)  Akcija Sabiedriba"Olainfarm" 

Rupnicu Iela 5  LV-2114 Olaine, LV 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72) KALVINSH, Ivars; VEINBERG, Grigory; 

VORONA, Maksim; ZVEJNIECE, Liga; 

CHERNOBROVIJS, Aleksandrs; KARINA, Ligita 

and DAMBROVA, Maija 

(54)  МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 

ФАРМАКОЛОШКИ АКТИВЕН N-

КАРБАМОИЛМЕТИЛ-4(R)-ФЕНИЛ-2-

ПИРОЛИДИНОН 

(57)  Пронајдокот се однесува на R-

енантиомерот на N-карбамоилметил-4-фенил-2-

пиролидинон (R-Карфедон) од фармаколошка 

вредност. Методата за негово добивање 

вклучува N-алкилација на 4(R)-фенил-2-

пиролидинон со етил бромоацетат во присуство 

на силна база и третманот на полупроизводот N-

етоксикарбонилметил-4(R)-фенил-2-

пиролидинон со амонијак. 

 

 

 

(51)  B 29D 99/0096  

(11)  4430   (13) А 

(21)  2010/48   (22) 17/02/2010 

(45) 28/02/2013 

(73)  Миленковски Љубен 

ул.Маршал Тито бр.71/5  Крива Паланка, MK 

(54)  БЕЗВОДНА ОГНООТПОРНА ПЛАСТИЧНА 

МАСА 

(57)  Безводна огноотпорна пластична маса е 

трокомпонентна смеса од кварцен песок со над 

98%ЅiО2 , бентонитска глина и меласа. 

Меласата е сврзивно средство,сврзувачката и 

способност се должи на сахарозата С12Н22О11 

.При загревање на околу 1600 С се претвора во 

аморфна стакловидна маса, која ги сврзува 

песочните зрна , и на масата и ја дава 

неопходната јачина на притисок и 

огноотпорност. 

 

 

(51)  B 0100 00/00  

(11)  4440   (13) А 

(21)  2010/276   (22) 14/10/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  П-20100276  14/10/2010  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул."Кеј 13 ноември", 4/7, Скопје, MK 

(72) Јаќовски Владимир 

(54)  УРЕД ЗА ОПТИМАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ 

НА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЕНЕРГИЈАТА 

(57)  Уредот за оптимално искористување на 

материјалите и енергијата е сложена постројка 

во која се сикористуваат сите материјално - 

енергетски резерви што се јавуваат како 

производ на хемиските или биохемиските 

процеси во реакторот. 

Уредот се состои од реактор (1), резервоар со 

флуид за одвод на топлината (2), боци за 

складирање на гасовите (3), комора за водена 

пареа (4), парна турбина (5), генератор на 

електрична енергија (6), систем од Галвански 

елементи (7), основен (9) и помошен резервоар 

(8) за собирање на излезните продукти од 

процесите во реакторот и помошната опрема. 

Покрај сестраното искористување на 

материјалите и енергијата што се ослободува 

при хемиските или биохемиските реакции, 

уредот овозможува еколошки чисто и 

безотпадно производство. 
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(51)  A 23C 1/00, A 01J 9/00  

(11)  4472   (13) А 

(21)  2011/108   (22) 13/04/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П- 2011/108  13/04/2011  MK 

(73)  Sarmas Panagiotis 

30, Deligiorgi Str.,  42100 Trikala, GR 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ  

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(54)  САД ЗА СОЗРЕВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ 

ТИПОВИ МЕКО СИРЕЊЕ ВО СОЛИЛО 

(57)  Садот за созревање и складирање типови 

меко сирење во солило кој има можност 

херметички и вакумирано да се затвори и да се 

постави еден преку друг. 

Садот за созревање и складирање типови меко 

сирење во солило на горниот дел има соодветен 

силиконски гајтан кој херметички и вакумирано 

го затвара капакот со помош на специјални 

спојки за затварање. Покрај тоа, тој има рамка 

од шупливи носачи која дозволува складирање 

во висина без горниот сад да го допира капакот 

на онај по него, со што не влијае на 

херметичкото затворање на подлниот сад. 
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(51)  B 0100 00/00  

(11)  4441   (13) А 

(21)  2011/127   (22) 04/05/2011 

(45) 28/02/2013 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

(72) Јаќовски Владимир 

(54)  ГОРИВНА ЌЕЛИЈА 

(57)  Горивната ќелија со посебна конструкција 

која овозможува  искористување не само на 

електричната, туку и на топлотната енергија што 

се ствара при реакција на водородот и 

кислородот.  

Горивната ќелија се состои од сад (1) наполнет 

со електролит (3) во кој се вронети електроди (5) 

и (7) поврзани во електричното коло. Водородот 

што се ствара во електрохемиската реакција на 

електролитот, се собира во горниот дел од садот 

(1) и низ дизна (9) влегува во комора (10), каде 

реагира со кислородот од надворешната 

средина (11). При тоа се ствара вода и се 

ослободува топлина, која се искористува за 

различни цели. 

Покрај искористувањето на електричната и 

топлинската енергија, од горивната ќелија се 

користат и материјалите што се издвојуваат во 

електролитот. 

Електродите што се користат во горивната 

ќелија се прават од евтини обоени материјали 

(Cu, Al, Zn, Pb) и повремено се заменуваат. 

Елекролитот се прави од неоргански киселини и 

бази и повремено се регенерира. 

 

 

(51)  C 0100 00/00  

(11)  4442   (13) А 

(21)  2011/128   (22) 04/05/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П20110128  04/05/2011  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

УЛТРАЧИСТ СИЛИЦИУМ ОД БИОМАСА 

(57)  Технологијата за добивање на ултрачист 

силициум од биомаса, во која како основна 

суровина се користи биомаса од отпадоци од 

житарки и растенија кои содржат висок процент 

на силициум, а како продукт ултрачист силициум 

во облик на наночестички. 

Со опишаната технологија, низ три етапи, се 

добива евтин и чист нано прашок од силициум, 

кој може да се искористи во електрониката, во 

информационата технологија или во соларните 

ќелии. 
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(51)  C 0100 00/00  

(11)  4443   (13) А 

(21)  2011/129   (22) 04/05/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П20110129  04/05/2011  MK 

(73)  Јаќовски Владимир 

ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 

ЕНЕРГИЈАТА ОД БИОМАСА 

(57)  Технологија за искористување на 

енергијата од биомаса во која сестрано се 

искористува хемиската енергија што се 

ослободува во процесите во реакторот (1). 

Сложените биохемиски процеси во реакторот се 

контролираат и автоматски водат со помош на 

регулатор (6). При тоа се користи не само 

ослободената топлинска енергија за загревање 

на флуидот во резервоарот (2), туку и корисните 

гасови кои се складираат во боците (3), а 

пареата и другите испарливи материи, преку 

цевководот (4) се користат како погонско 

средство во различни топлотни агрегати. 

Дел од продуктите  во реакторот (1) се носи во 

галванските елементи (7), во кои се подготвува 

соодветен електролит и се произведува 

истосмерна електрична струја (10). 

 

 

 

 

 

(51)  B 60R 00/00  

(11)  4431   (13) А 

(21)  2011/259   (22) 31/08/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П-20110259  31/08/2011  MK 

(73)  Сиљаноски Горан 

нас.Чекоштина бб  6000 Охрид, MK 

(72) Сиљаноски Горан 

(54)  ДОДАТОК ЗА СИГУРНОСЕН ПОЈАС 

 

 

 

(57)  Додатокот за сигурносен појас, има 

функција да ја зголеми безбедноста на 

патниците, преку зголемување на ефикасноста 

на веќе постоечките сигурносни појаси, во 

насока на ублажување на моментот на сила кој 

настанува со нагло сопирање на возилото. 

Неговата предност е во тоа што нема потреба од 

сервисирање, бидејќи неговиот едноставен 

дизајн дозволува да се користи неограничен број 

пати. 
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(51)    

(11)  4471   (13) А 

(21)  2011/345   (22) 11/11/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П-  2011/345  11/11/2011  MK 

(73)  ДПТУ АКРОН д.о.о Скопје 

бул. Партизански одреди 26а 1000 Скопје , MK 

(72) Александар Панев 

(54)  КРЕВЕТ - МАСА 

(57)       Креветот-маса е комбинација од кревет 

на склопување со работна маса. 

Трансформацијата од маса во кревет е 

едноставна и со еден потег. Трансформацијата е 

обезбедена со лостов механизам. При тоа 

работната маса е во постојана хоризонтална 

положба, што овозможува работите ставени на 

масата да не се разместуваат при операцијата. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА 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) 

8A01J9/00 8A23C1/00 4472 A 

8A23C1/00 8A23C1/00 4472 A 

8A61K31/4015 8C07D207/26 4543 A 

8A61P21/02 8C07D207/26 4543 A 

8A61P25/00 8C07D207/26 4543 A 

8A61P25/24 8C07D207/26 4543 A 

8B010000/00 8B010000/00 4440 A 

8B010000/00 8B010000/00 4441 A 

8B29D99/0096 8B29D99/0096 4430 A 

8B60R00/00 8B60R00/00 4431 A 

8C010000/00 8C010000/00 4442 A 

8C010000/00 8C010000/00 4443 A 

8C07D207/26 8C07D207/26 4543 A 

 

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) 

Akcija 

Sabiedriba"Olainfarm" 

C 07D 207/26, A 61K 31/4015, 

A 61P 21/02, 25/00, 25/24 
4543 А 

Sarmas Panagiotis A 23C 1/00, A 01J 9/00 4472 А 

ДПТУ АКРОН д.о.о Скопје A 47B 23/00 4471 А 

Јаќовски Владимир 

B 0100 00/00 

B 0100 00/00 

C 0100 00/00 

C 0100 00/00 

4440 

4441 

4442 

4443 

А 

А 

А 

А 

Миленковски Љубен B 29D 99/0096 4430 А 

Сиљаноски Горан B 60R 00/00 4431 А 
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(51)  A 61K 31/165, 9/16, 9/20, 9/48  

(11)  4505   (13) Т1 

(21)  2009/197   (22) 19/06/2009 

(45) 28/02/2013 

(30)  20020243557  13/09/2002  US 

(96)  11/09/2003 EP03752264.6 

(97)  24/06/2009 EP1556026 

(73)  CEPHALON, INC. 

41 Moores Road,  Frazer, PA 19355, US 

(74)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(72)  PARIKH, Alpa; CORVARI, Vincent and 

GRANDOLFI, George 

(54)  НЕОБИЧНИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ФОРМУЛАЦИИ НА МОДАФИНИЛ 

 

 

(51)  A 01N 47/02, 25/00, A 01P 7/00  

(11)  4496   (13) Т1 

(21)  2011/218   (22) 25/07/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  06023435  10/11/2006  EP 

(96)  05/11/2007 EP07822227.0 

(97)  22/06/2011 EP2083629 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen , DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KROHL, Thomas; ERK, Peter; COX, Gerhard; 

SAXELL, Heidi, Emillia; TARANTA, Claude; 

DESIRAJU, Gautam R.; BANERJEE, Rahul and 

BHATT, Prashant, M. 

(54)  КРИСТАЛНА МОДИФИКАЦИЈА НА 

ФИПРОНИЛ 

(57)  1  Кристална модификација IV на фипронил 

која што во еден дифрактограм на прашок со Х-

зраци запишан со користење на Cu-

K??радијација на 25°C покажува најмалку 4 од 

следниве рефлексии,  има уште 17 патентни 

барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 07K 14/475, A 61K 38/17  

(11)  4466   (13) Т1 

(21)  2011/230   (22) 04/08/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  RM0489  08/10/2004  IT 

(96)  28/09/2005 EP05789623.5 

(97)  18/05/2011 EP1797120 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

00144 Roma, IT 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CARMINATI, Paolo; DE SANTIS, Rita; 

SALVATORI, Giovanni and INFORZATO, Antonio 

(54)  ДЕГЛИКОЗИРАН И ДЕСИАЛИДИРАН 

ДОЛГ ПЕНТРАКСИН РТХ3 
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(57)  1  Функционално активен дегликозиран 

долг пентраксин PTX3.  

има уште 35 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/573, C 07K 1/00, 14/00, 7/00  

(11)  4404   (13) Т1 

(21)  2011/340   (22) 04/11/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  04750134.1  15/04/2004  EP 

(96)  15/04/2004 EP04750134.1 

(97)  02/11/2011 EP1734971 

(73)  Amylin Pharmaceuticals, Inc. and Alkermes 

Pharma Ireland Limited 

San Diego, CA 92121, US and Monksland, 

Athlone, County Westmeath, IE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  WRIGHT, Steven, G. 

(54)  УРЕД ЗА КОНТРОЛИРАНО ИСПУШТАЊЕ, 

ЗАСНОВАН НА ПОЛИМЕРИ 

(57)  1  Состав за  контролирано испуштање на 

биолошки активен полипептид, кој што содржи 

биокомпатибилен полимер во кој што има 

биолошки активниот полипептид дисперзиран во 

него така да биде присутен со 5% (w/w) од 

тежината на составот, и сахароза дисперзирана 

во него така да биде присутна со 2% (w/w) од 

тежината на составот, при што биолошки 

активниот полипептид е ексендин-4; 

при што вкупниот порозен волумен на составот 

е 0.1 mL/g или помалку, како што е одредено со 

користење на порозиметрија со интрузија на 

жива, и при што составот е ослободен од пуфер 

и соли со слабо растворливи протеини.  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/00, 39/00, C 12N 

15/00, C 12P 21/00  

(11)  4544   (13) Т1 

(21)  2011/384   (22) 09/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  05/09/2006 EP0677167.5 

(97)  05/01/2011 EP1922334 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

72076 Tubingen, DE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

EMMERICH, Niels and WALTER, Steffen 

(54)  ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО 

СЕ ВРЗУВААТ СО МОЛЕКУЛИ НА ХУМАН 

ЛЕУКОЦИТЕН АНТИГЕН (HLA) I ИЛИ II КЛАСА 

И АНТИКАНЦЕРНА ВАКЦИНА ВО ВРСКА СО 

НИВ 

(57)  1  Туморно асоциран пептид според 

секвенцата SEQ ID No. 2 (VMAGDIYSV) или 

пептид според секвенцата SEQ ID No. 2 , при 

што страничните синџири на еден или два 

аминокиселински остатоци се променети, имајќи 

ја способноста да се врзуваат со молекула на 

хуманиот главен комплекс на 

хистокомпатибилност (MHC) I класа HLA - A*02.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 38/00, 39/395, A 61P 29/00, C 07K 

14/515, 16/22, 19/00, 7/00  

(11)  4457   (13) Т1 

(21)  2011/387   (22) 13/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030410998  09/04/2003  US 

(96)  08/04/2004 EP04759343.9 

(97)  02/11/2011 EP1615952 

(73)  AMGEN INC. 

Thousand Oaks,  CA 91320-1799, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MIN, Hosung and OLINER, Jonathan, Daniel 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ВОСПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА СО 

КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ 

АГЕНСИ НА ЧОВЕЧКИ АНГИОПРОТЕИН-2 

(57)  1  Пептитело способно за врзување на Ang-

2 при што пептителото ја содржи низата 
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изложена во НИЗА ИД БР:25, во комбинација со 

еден анти-воспалителен агенс, за употреба во 

метод за третирање на воспалително 

заболување.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4155, 31/444, A 

61P 1/00, 11/00, 17/00, C 07D 405/14, 413/14, 

417/14  

(11)  4458   (13) Т1 

(21)  2011/388   (22) 15/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070108314   16/05/2007  EP 

(96)  14/05/2008 EP08759563.3 

(97)  28/09/2011 EP2148876 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  HATZELMANN, Armin; KLEY, Hans-Peter; 

SCHMIDT, Beate;  STERK, Geert, Jan ; MARX, 

Degenhard; SCHEUFLER, Christian; HUMMEL, 

Rolf-Peter; VOLZ, Jurgen; FETH, Martin P.; ZITT, 

Christof; WOHLSEN, Andrea; OCKERT, 

Deborah; HEUSER, Anke; CHRISTIAANS, 

Johannes A.M. and MENGE, Wiro M.P.B. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОН КАКО  

PDE4 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата 1 

 

назначено со тоа, што 

R1 претставува дериват на фенил со 

формулата (а) или (b) 

 

 

каде што R2 е одбрано од групата составена 

од 1-2C-алкокси и 1-2C-алкокси што е целосно 
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или главно супституирана од флуор; R3 е 

одбрано од групата составена од 1-2C-

алкокси, 3-5C-циклоалкокси, 3-5C-

циклоалкилметокси и 1-2C-алкокси што е 

целосно или главно супституирана од флуор; 

R4 е одбрано од групата составена од 1-2C-

алкокси и 1-2C-алкокси што е целосно или 

главно супституирана од флуор; R5 е 1-2C-

алкил и R6 е одбрано од групата составена од 

водород и 1-2C-алкил; или R5 и R6 заедно и со 

вклучување на двата јаглеродни атоми, на кој 

што тие се прикачени, формираат спиро-

поврзан 5- или 6-член јаглеводороден прстен; 

R7 е 1-3C-алкил и 

R8 е 1-3C-алкил или R7 и R8 заедно со 

јаглеродниот атом, на кој што тие се 

прикачени, формираат спиро-поврзан 3-, 4-, 5- 

или 6-член јаглеводороден прстен; 

R9 е -N(R11)R12, каде што R11 и R12 заедно и 

со вклучување на азотниот атом на кој што тие 

се прикачени, формираат хетероцикличен 

прстен одбран од групата составена од 

пиролидин-2,5-дион-1-ил-, изоиндол-1,3-дион-

2-ил-, 2-оксо-2,3-дихидро-1H-индол-1-ил-, 

пиролидин-2-он-1-ил-, пиперидин-2,6-дион-1-

ил-, морфолин-3,5-дион-4-ил-, тиоморфолин-

3,5-дион-4-ил-, тиоморфолин-1-оксид-3,5-дион-

4-ил- и тиоморфолин-1,1-диоксид-3,5-дион-4-

ил-прстен; и 

n е 1 или 2; 

или стереоизомер на соединението.  

има уште 34 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 12N 15/13, 

15/85, 5/10  

(11)  4459   (13) Т1 

(21)  2011/389   (22) 15/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030003337  13/02/2003  GB 

(96)  06/02/2004 EP04708808.3 

(97)  21/09/2011 EP1597282 

(73)  UCB Pharma, S.A. 

Allee de La Recherche 60  1070 Brussels, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  LAWSON, Alastair D.G., and POPPLEWELL, 

Andrew G. 

(54)  МОЛЕКУЛИ ОД АНТИТЕЛА ШТО ИМААТ 

СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL-1 БЕТА 

(57)  1  Неутрализирачко антитело што има 

специфичност за човечки IL-1в што содржи 

тежок ланец и лесен ланец, назначено со тоа, 

што променливиот домен од тешкиот ланец ја 

содржи секвенцата дадена во SEQ ID NO:5 за 

CDR-H1, секвенцата дадена во SEQ ID NO:6 за 

CDR-H2 и секвенцата дадена во SEQ ID NO:7 

за CDR-H3 и каде што променливиот домен од 

лесниот ланец ја содржи секвенцата дадена во 

SEQ ID NO:8 за CDR-L1, секвенцата дадена во 

SEQ ID NO:9 за CDR-L2 и секвенцата дадена во 

SEQ ID NO:10 за CDR-L3.  

има уште 25 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/10, A 61P 35/00  

(11)  4460   (13) Т1 

(21)  2011/390   (22) 15/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080008292   30/04/2008  EP and 

20080047669P   24/04/2008  US 

(96)  23/04/2009 EP09005725.8 

(97)  05/10/2011 EP2111867 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

72076 Tubingen, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Lewandrowski, Peter and Flohr, Christian 

(54)  НОВИ ФОРМУЛАЦИИ НА ТУМОРНО-

АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ 

СО ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГЕНИ (HLA) I 

ИЛ II КЛАСА МОЛЕКУЛИ ЗА ВАКЦИНИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи: 

помеѓу 2 и 18 туморно-асоцирани пептиди; 

при што секој пептид има должина од помеѓу 8 и 

22 аминокиселини;  

при што споменатите пептиди покажуваат 

растворливост во 90% оцетна киселина на 

најмалку 2,7 mg/mL; 

манитол и полоксамер 188, при што соодносот 

според тежината на спомнатиот(те) пептид(и) 

кон манитол кон полоксамер 188 е во спектарот 

вклучително и помеѓу 1:5:1,5 до 1:8:2,2; или 

манитол и Tween® 80, при што соодносот по 

тежина на пептидите кон манитол кон Tween® 80 

е во спектарот вклучително и помеѓу 1:2:1,5 до 

1:8:2,2.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 9/04

  

(11)  4461   (13) Т1 

(21)  2011/391   (22) 16/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050712153P  29/08/2005  US 

(96)  24/08/2006 EP06813757.9 

(97)  02/11/2011 EP1924585 

(73)  Sanofi-Aventis U.S. LLC 

300 Somerset Corporate Boulevard  

Bridgewater, NJ 08807-2854, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  ROCCO, William, L. and HIGGINS, John, D. 

(54)  НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА НА ДЕРИВАТ 

НА ПИРИДАЗИНО [4, 5-B] ИНДОЛ 

(57)  1  Кристална форма на соединение со 

формулата (A): 

 

која е означена како Форма II, назначена со тоа, 

што моделот на прекршување на X-зраците 

содржи врвни вредности за (±0,15 степени 2-

тета), имено: 5.71 степени, 11.47 и 9.97 степени 

2-тета, каде што моделите на XRPD 

(прекршување на X-зраците врз прашок) се 

добиени со дифрактометар на X-зраците врз 

прашок со употреба на K-алфа зрачење и 

примероците беа проучувани со стапка од 1,0 

степени/минута од 2 до 40 степени под агол 2-

тета.  

има уште 20 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 3/10, C 

12N 15/62  

(11)  4462   (13) Т1 

(21)  2011/393   (22) 20/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030477880P  12/06/2003  US 

(96)  10/06/2004 EP04752589.4 

(97)  21/09/2011 EP1641823 

(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)  GLAESNER, Wolfgang; VICK, Andrew, Mark 

and MILLICAN, Rohn, Lee., Jr. 

(54)  GLP-1 АНАЛОГНИ ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Хетерологен фузирачки протеин којшто 

содржи GLP-1 аналог којшто содржи  низа 

избрана од: 

а) 

(НИЗА ИД БР: 1) 

 

 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 

б) 

(НИЗА ИД БР: 2) 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 

в)  

(НИЗА ИД БР: 3) 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 
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г) 

(НИЗА ИД БР: 4) 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 

ѓ) 

(НИЗА ИД БР: 5) 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 

е) 

(НИЗА ИД БР: 6) 

 

кадешто Xaa8 е избран од Gly и Val; 

фузиран кон Fc делот на имуноглобулин којшто ја содржи низата на 

НИЗА ИД БР:7 

 

 

кадешто 

Xaa на позиција 16 е Pro или Gly; 

Xaa на позиција 17 е Phe, Val, или Ala; 

Xaa на позиција 18 е Leu, Glu или Ala; 

Xaa на позиција 80 е Asn или Ala; и 

Xaa на позиција 230 е Lys или e отсутен.  

има уште 18 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/70, A 61F 13/00, A 61M 35/00  

(11)  4463   (13) Т1 

(21)  2011/394   (22) 21/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20010287875P  01/05/2001  US and 

20010292537P  22/05/2001  US 

(96)  30/04/2002 EP08020810.1 

(97)  16/11/2011 EP2062573 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle   1653 Luxembourg, 

LU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  OSHLACK, Benjamin; SHEVCHUK, Ihor; 

REIDENBERG, Bruce, E.; WRIGHT, Curtis; 

TAVARES, Lino; Sackler, Richard S; Cassidy, 

James P.; Carpanzano, Anthony and Gullapalli, 

Rampurna Prasad 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛНИ СИСТЕМИ ОТПОРНИ 

ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ШТО СОДРЖАТ ОПИОИД 

(57)  1  Трансдермален дозирен артикл за 

спречување злоупотреба на медикаментот во 

истите што содржи прв слој што содржи барем 

едно активно средство, слој за неактивирање 

што содржи барем едно неактивирачко средство, 

и мембрана растворлива во растворувач или 

слој растворлив во растворувач.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/4412, 31/513, 31/53  

(11)  4464   (13) Т1 

(21)  2011/397   (22) 22/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20040566180P  29/04/2004  US 

(96)  27/04/2005 EP05738545.2 

(97)  11/01/2012 EP1750703 

(73)  TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

0054 , JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  TAHARA, Takeshi; AMBE, Hiroshi; KURITANI, 

Jun and NOMURA, Naruo 

(54)  ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ТОКСИЧНОСТ 

ПОРАДИ АПЛИКАЦИЈА НА ТЕГАФУР 

(57)  1  Состав кој содржи: (A) терапевтски 

ефикасно количество на тегафур; (B) инхибитор 

на дихидропиримидин дехидрогеназа во 

количество коешто ефикасно го зајакнува 

антитуморното дејство; и (C) оксонска киселина 

или нејзина фармацевтски прифатлива сол, во 

количество коешто ефикасно ја намалува 

гастроинтестиналната токсичност, назначен со 

тоа, што се користи за третирање на пациент кој 

страда од канцер кој може да се третира со 5-

FU, при што наведеното третирање се изведува 

на гладно, и тоа најмалку еден час пред оброкот, 

при што горенаведените компоненти се 

аплицираат истовремено, при што се 

аплицираат 0,1 до 5 мола инхибитор на 

дихидропиримидин дехидрогеназа и 0,1 до 5 

мола оксонска киселина или нејзина 

фармацевтски прифатлива сол на 1 мол тегафур 
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и при што наведеното антитуморно дејство на 

тегафур се зајакнува, а истовремено се 

намалува гастроинтестиналната токсичност кај 

пациентот кој има потреба од таков третман.  

има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  H 04W 48/20  

(11)  4465   (13) Т1 

(21)  2011/398   (22) 23/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  102007062840  21/12/2007  DE 

(96)  30/10/2008 EP08868460.0 

(97)  14/12/2011 EP2241139 

(73)  DEUTSCHE TELEKOM AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140  53113 Bonn, DE 

(74)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(72)  SPEICHER, Sebastian and NENNER, Karl-

Heinz 

(54)  МЕТОД ЗА ПОЕФИКАСНО 

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПРИСТАПИ КОН РАДИО 

МРЕЖИ ЗА ЗАТВОРЕНИ ГРУПИ ВО МРЕЖИ ЗА 

РАДИО ПРИСТАП 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 498/04, A 61K 31/53, A 61P 25/16, 

25/18, 25/28  

(11)  4467   (13) Т1 

(21)  2011/400   (22) 23/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070878503P   03/01/2007  US and 

20070921433P  02/04/2007  US 

(96)  28/12/2007 EP07868093.1 

(97)  05/10/2011 EP2144506 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  CORDI, Alexis; ROGERS, Gary and 

MUELLER, Rudolf 

(54)  "З-ЗАМЕНЕТО-[1,2,3 ]-БЕНЗОТРИАЗИНОН 

СОЕДИНЕНИЕ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА 

ГЛУТАМАТЕРГИЧНИ СИНАПТИЧНИ РЕАКЦИИ" 

(57)  1  Соединение на формулата: 

 

 

 

или фармацевтски прифатлива сол на киселина 

или негова база, има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61J 1/03  

(11)  4468   (13) Т1 

(21)  2011/401   (22) 23/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030457865P  26/03/2003  US 

(96)  26/03/2004 EP04758545.0 

(97)  28/09/2011 EP1605890 

(73)  Warner Chilcott Company, LLC 

P.O Box 1005 Union Street KM I.I. Fajardo  

Puerto Rico 00738-1005, PR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CAWTHRAY, Richard, James; DIFABRITUS, 

Vincent, Anthony; LOUGHREN, Ellen, Mary; 

TROMBLEY, Kurt, Franklin and VAN DER GEEST, 

Stephanus, Alexander, Paulus 

(54)  ОПРЕМА ЗА ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Опрема за пласирање на правилна 

редоследна орална администрација на 

биофосфонат и на придружни хранливи материи 

во деновите помеѓу оние денови кога 
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единечната доза на биофосфонатот е примена, 

споменатата опрема се карактеризира со тоа 

што: 

 

а) најмалку една единечна доза на биофосфонат 

за континуирано давање со фреквенција од 

еднаш неделно; 

б) најмалку една единечна доза на хранливи 

материи избрани од калциум, калциум и витамин 

Д, и комбинирана единечна доза на калциум и 

витамин Д за дополнително давање кон 

администрацијата на биофосфонатот и во 

деновите помеѓу оние денови  кога единечната 

доза на биофосфонатот е примена; и 

в) блистер пакување кое индивидуално и 

ослободувачки ја содржи единечната доза 

 

кадешто блистер пакувањето се карактеризира 

со еден, два или четири хоризонтални или 

вертикални редови на единечни дози кадешто 

секој ред се карактеризира со една единечна 

доза на биофосфонатот и шест или дванаесет 

единечни дози од хранливите материи.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 405/04, A 61K 31/501  

(11)  4469   (13) Т1 

(21)  2011/403   (22) 27/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  22/05/2007 EP07729379.3 

(97)  21/12/2011 EP2079732 

(73)  High Point Pharmaceuticals, LLC 

4170 Mendenhall Oaks Parkway  High Point, NC 

27265, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  HOHLWEG, Rolf 

(54)  3-(1,3-БЕНЗОДИОКСОЛ-5-ИЛ)-6-(4-

ЦИКЛОПРОПИЛПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)-

ПИРИДАЗИН, НЕГОВИ СОЛИ И СОЛВАТИ И 

УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТ НА 

РЕЦЕПТОРОТ "Н3" НА ХИСТАМИН 

(57)  1  3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-6-(4-

циклопропилпиперазин-1-ил)пиридазин и негови 

фармацевтски прифатливи соли и солвати.  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/16, 31/428, 9/20  

(11)  4470   (13) Т1 

(21)  2011/404   (22) 29/12/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20090006997  11/09/2009  TR 

(96)  07/09/2010 EP10175596.5 

(97)  12/10/2011 EP2295040 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. 

Buyukdere cad. Dereboyu Sok. Zagra Is Merkezi 

C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Turkyilmaz, Ali; Turp, Hasan Ali; Toksoz, 

Ahmet; Cifter, Umit; Yelken, Gulay and Oner, 

Levent 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА 

ПРАМИПЕКСОЛ 

(57)  1  Фармацевтски состав на прамипексол 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват и хидрат, којшто содржи натриум скроб 

гликолат и дибазен калциум фосфат дихидрат 

со најмалку еден фармацевтски прифатлив 

ексципиенс.  

има уште 23 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 207/16, A 61K 31/40, 31/4025, A 61P 

3/10, 43/00, C 07D 405/12  

(11)  4349   (13) Т1 

(21)  2012/2   (22) 03/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2004029856  05/02/2004  JP 

(96)  01/02/2005 EP05704327.5 

(97)  14/12/2011 EP1712547 

(73)  Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 

5, Kandasurugadai 2-chome,   Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-8311, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  FUKUDA, Yasumichi; ASAHINA, Yoshikazu; 

OHATA, Kohei; YOKOTA, Kazuya; MURAKAMI, 

Koji and MATSUI, Toshiyuki 

(54)  ДЕРИВАТ НА БИЦИКЛОЕСТЕР 

(57)  1  Дериват на бициклоестер претставен 

со следнава општа формула (1): 

 

назначен со тоа, што R
1
 е супституирана или 

несупституирана C1 до C6 алкил група, 

супституирана или несупституирана C3 до C6 

циклоалкил група, тетрахидропиранил група, 

супституирана или несупституирана 

арилметил група, супституирана или 

несупституирана арилетил група, 

супституирана или несупституирана ароматска 

јаглеводородна група, супституиран или 

несупституиран ароматски хетероцикличен 

прстен, или супституиран или несупституиран 

алифатски хетероцикличен прстен, X е CH2, 

CHF, CF2, CHOH, S, или O; и n е 1, 2, или 3, 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 12N 1/10, A 23L 1/30, A 61K 39/002, C 12Q 

1/68  

(11)  4348   (13) Т1 

(21)  2012/4   (22) 03/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  8152005  12/05/2005  AT 

(96)  12/05/2006 EP06450073.9 

(97)  11/01/2012 EP1721965 

(73)  Veterinarmedizinische Universitat Wien 

Veterinarplatz 1  1210 Vienna, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Hess, Michael 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА 

НА КУЛТУРИ НА ПРОТОЗОИ 

(57)  1  Клонална култура на протозоа која 

содржи клетки на протозоа од единечна врста на 

протозои, каде што наведената врста на 

протозои е одбрана од групата која се состои од 

Histomonas meleagridis, Tetratrichomonas 

gallinarum и Blastocystis sp., назначена со тоа, 

што наведената култура содржи симбиотски 

бактерии или нивен лизат.  

има уште 18 патентни барања. 

 

 

 

(51)  G 01V 3/12, 15/00  

(11)  4350   (13) Т1 

(21)  2012/10   (22) 09/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102008007705  04/02/2008  DE 

(96)  29/01/2009 EP09001200.6 

(97)  14/12/2011 EP2085794 

(73)  Naue GmbH & Co.KG 

Gewerbestrasse 2  32339 Espelkamp-Fiestel, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Niessen, Jurgen and Johannssen, Karsten 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

ГРАНИЧНИТЕ ПОВРШИНИ ВО ЗЕМЈЕНИТЕ 

СЛОЕВИ 

(57)  1  Постапка за откривање на граничната 

површина помеѓу два слоја на земја под 

железничка пруга (20), која ги опфаќа следните 

етапи: 

a) внесување на мноштво долгнавести 

рефлектирачки елементи (11a-d) во рамнината 

на граничната површина што треба да се 

регистрира, при што: 

i) наведените рефлектирачки елементи 

рефлектираат електромагнетна осцилација; и 

ii) тие се поставени отприлика паралелно и 

се меѓусебно оддалечени, 

b) движење на уредот (40) заради 

предавање и примање на електромагнетното 

зрачење долж пругата, којшто: 
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i) е поставен отприлика паралелно на 

рамнината во која се наоѓаат рефлектирачките 

елементи; и 

ii) е поставен отприлика вертикално на 

правецот на подолжното протегање на секој 

рефлектирачки елемент, 

c) пренесување на електромагнетното 

зрачење од предавателот и приемниот уред во 

правец на рефлектирачките елементи, согласно 

со движењето на предавателот и приемниот 

уред, 

d) прием на делови од електромагнетното 

зрачење кои се рефлектираат од страна на 

рефлектирачките елементи во предавателот и 

приемниот уред, 

назначена со тоа, што емисијата на 

електромагнетно зрачење има дел со 

праволиниски поларизирани бранови, а 

рамнината на поларизација на овој дел со 

праволиниски поларизирани бранови е 

ориентирана така што правецот на подолжното 

протегање на секој рефлектирачки елемент е 

поставен паралелно на рамнината во која 

осцилираат E-брановите на наведените 

праволиниски поларизирани бранови, а H-

брановите на електромагнетното зрачење се 

шират во рамнина која се протега вертикално во 

средината помеѓу двете шини на железничката 

пруга.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 01N 33/02, A 61K 31/135  

(11)  4351   (13) Т1 

(21)  2012/18   (22) 16/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  875011 P  14/12/2006  US 

(96)  13/12/2007 EP07862906.0 

(97)  19/10/2011 EP2101569 

(73)  Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd. 

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Koltai,Tamas and FRENKEL, Anton 

(54)  "ЦВРСТ КРИСТАЛ ОД РАЗАГАЛИН БАЗА" 

(57)  1  Кристален R(+)-N-пропаргил-1-

аминоиндан кристал.  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, 39/44, C 07K 14/47, 16/24, C 

12N 15/12, 15/63, 15/64, 5/10, 5/12, 5/16, 5/18  

(11)  4387   (13) Т1 

(21)  2012/46   (22) 02/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  314731 P  23/08/2001  US 

(96)  23/08/2002 EP02796411.3 

(97)  02/11/2011 EP1425389 

(73)  Genmab A/S 

Bredgade 34 P.O.Box 9068  1260 Copenhagen, 

DK 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  VAN DE WINKEL, Jan, G., J.; VAN DIJK, 

Marcus, Antonius; SCHUURMAN, Janine; 

GERRITSEN, Arnout, F. and BAADSGAARD, Ole 

(54)  "ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА СПЕЦИФИЧНИ 

ЗА ИНТЕРЛЕУКИН 15 (IL-15)" 

(57)  1  Изолирано човечко моноклонално 

антитело кое: 

 

(a) се врзува за човечки IL-15; 

 

(b) инхибира IL-15 индуцирани 

проинфламаторните ефекти; и 

 

(c) се состои од човечка јака верига со 

променлив регион кој се состои од CDR1, CDR2 

и CDR3 секвенци и човечка слаба верига со 

променлив регион се состои од CDR1, CDR2 и 

CDR3 секвенци, каде што: 

 

(i) човечката јака верига со променлив регион 

CDR3 секвенца се состои од амино киселински 

остатоци 100-107 од SEQ ID NO:2 

и на човечка слаба верига со променлив регион 

CDR3 секвенца се состои од амино киселински 

остатоци 90-97 

од SEQ ID NO:4; 

 

(ii) човечка јака верига со променлив регион 

CDR2 секвенца се состои од амино киселински 

остатоци 50-66 од SEQ ID NO:2 и на човечка 

слаба верига со променлив регион CDR2 

секвенца се состои од амино киселински 

остатоци 51-57 од SEQ ID NO:4, и 
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(iii) човечка јака верига со променлив регион 

CDR1 секвенца се состои од амино киселински 

остатоци 31- од SEQ ID NO:2 и на човечка слаба 

верига со променлив регион CDR1 секвенца се 

состои од амино киселински остатоци 24-35 од 

SEQ ID NO:4.  

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/47, A 61P 25/00  

(11)  4345   (13) Т1 

(21)  2012/52   (22) 08/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  813247 P  12/06/2009  US 

(96)  12/06/2007 EP07809468.7 

(97)  09/11/2011 EP2035001 

(73)  Teva Pharmaceuticals Industries Limited 

5 Basel Street P.O.Box 3190  Petah Tiqva 49131, 

IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  PATASHNIK, Shulamit; LICHT, Daniella and 

GILBERT, Adrian 

(54)  СТАБИЛНИ ЛАКВИНИМОД ПРЕПАРАТИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

фармацевтски прифатлива сол на N-етил-N-

фенил-1,2,-дихидро-4-хидрокси-5-хлоро-1-метил-

2-оксоквинолин-3-карбоксамид, N-

метилглукамин, и фармацевтски прифатлив 

преносител.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 409/12, A 61K 31/192, A 61P 3/10  

(11)  4344   (13) Т1 

(21)  2012/54   (22) 09/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2006177099  27/06/2006  JP 

(96)  29/06/2007 EP07767983.5 

(97)  01/02/2012 EP2041123 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  YASUMA, Tsuneo; NEGORO, Nobuyuki; 

YAMASHITA, Masayuki and ITOU, Masahiro 

(54)  СПОЕНИ ЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 

 

назначено со тоа, што: 

R
1
 e R

6
-SO2- (каде што R

6
 е C1-6 алкилна група); 

X е врска или двовалентна јаглеводородна 

група; 

R
2
 и R

3
 може да бидат исти или различни и, 

независно еден од друг, претставуваат атом на 

водород, атом на халоген, можно супституирана 

јаглеводородна група или можно супституирана 

хидрокси група; 

R
4
 и R

5
 може да бидат исти или различни и, 

независно еден од друг, претставуваат C1-6 

алкилна група која може да биде супституирана 

со хидрокси група(и); 

прстенот A е бензенски прстен кој може додатно 

да содржи супституенти одбрани од атом на 

халоген, можно супституирана јаглеводородна 

група, можно супституирана хидрокси група и 

можно супституирана амино група; 

прстенот B е 5- до 7-член прстен; 
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Y е врска или CH2; и 

R е можно супституирана хидрокси група, 

или негова сол. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/519, 31/704, 31/7068, 45/06, A 61P 

35/02  

(11)  4347   (13) Т1 

(21)  2012/57   (22) 10/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0611492  28/12/2006  FR 

(96)  27/12/2007 EP07872446.5 

(97)  23/11/2011 EP2107906 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BOURRIE, Bernard and CASELLAS Pierre 

(54)  НОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ЛЕУКЕМИЈА 

(57)  1  Соединение N-[2-(2,1,3-бензатиадиазол-

5-иламино)-6-(2,6-дихлорофенил)пиридо [2,3-

d]пиримидин-7-ил]-N'-(1,1-диметилетил)уреа или 

негов хидрат, сол или солват, наменет за 

употреба во процесот на третирање на 

миелоидни леукемии, предвиден за 

интраперитонеална апликација, интравенска 

апликација проследено со интраперитонеална 

апликација, или интравенска апликација 

проследено со орална апликација.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/06  

(11)  4346   (13) Т1 

(21)  2012/61   (22) 14/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05013870  28/06/2005  EP 

(96)  14/06/2006 EP06754352.0 

(97)  28/12/2011 EP1899321 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  ZOLLER, Gerhard; WILL, David, William; 

WOHLFART, Paulus and STROBEL, Hartmut 

(54)  АМИДИ СУПСТИТУИРАНИ СО 

ХЕТЕРОАРИЛ КОИ СОДРЖАТ ЗАСИТЕНА 

ПОВРЗУВАЧКА ГРУПА И НИВНА УПОТРЕБА 

КАКО ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

назначено со тоа, што: 

A е одбран од -CH2-CH2-CH2- и -Y-CH2-CH2-, каде 

што сите CH2 групи може да се супституираат со 

еден или повеќе исти или различни супституенти 

R
4
, и каде што Y е одбран од O, S и NR

1-1
, a Y е 

врзан со групата Het; 

Het е пиридиндиилна или тиазолдиилна група, 

кои може да бидат супституирани со еден или 

повеќе исти или различни супституенти R
5
; 

X е директна врска; 

R
1
 и R

2
, заедно со групата N-CO за која се 

прикачени, формираат 4- до 10-член, мо-

ноцикличен или бицикличен, заситен или 

незаситен прстен кој, освен азотниот атом на 

прстенот којшто е дел од групата N-CO, може да 

содржи уште еден или два додатни хетеро 

елементи на прстенот одбрани од N, NR
12

, O, S, 

SO и SO2, кои може да бидат исти или различни, 

под услов два елементи на прстенот од групата 

O, S, SO и SO2 да не може да бидат поставени 

на соседни позиции во прстенот, при што 

наведениот прстен којшто е формиран со R
1
 и R

2
 

и со групата N-CO за која се прикачени, може да 

биде супституиран со еден или повеќе исти или 

различни супституенти R
8
; 

R
3
 е одбран од фенил, нафталенил и 

хетероарил-, кои може да бидат супституирани 

со еден или повеќе исти или различни 

супституенти одбрани од халоген, (C1-C4)-алкил, 

(C1-C4)-алкилокси-(C1-C2)-алкил-, OH, (C1-C4)-

алкилокси кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе атоми на флуор, (C1-C2)-
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алкилендиокси кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе атоми на флуор, (C1-C4)-алкил-

меркапто, NH2, (C1-C4)-алкиламино, ди((C1-C4)-

алкил)амино, ((C1-C4)-алкил)-CONH-, ди((C1-C4)-

алкил)аминокарбонил-, ((C1-C4)-

алкил)аминокарбонил-, ((C1-C4)-алкилокси)кар-

бонил-, COOH, CONH2, CN, CF3, H2NSO2- и (C1-

C4)-алкил-SO2-; 

R
4
 е одбран од (C1-C4)-алкил и флуор; 

R
5
 е одбран од халоген, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-

алкилокси-(C1-C2)-алкил-, OH, (C1-C4)-алкилокси 

кој може да биде супституиран со еден или 

повеќе атоми на флуор, (C1-C4)-алкилмеркапто, 

NH2, (C1-C4)-алкиламино, ди((C1-C4)-

алкил)амино, ((C1-C4)-алкил)-CONH-, ди((C1-C4)-

алкил)аминокарбонил-, ((C1-C4)-алкил)аминокар-

бонил-, ((C1-C4)-алкилокси)карбонил-, COOH, 

CONH2, CF3 и (C1-C4)-алкил-SO2-; 

R
8
 е одбран од халоген, (C1-C4)-алкил, (C3-C7)-

циклоалкил-CnH2n-, фенил-CnH2n-, хетероарил-

CnH2n-, (C1-C4)-алкилокси-(C1-C2)-алкил-, OH, 

оксо, (C1-C4)-алкилокси кој може да бидат 

супституиран со еден или повеќе атоми на 

флуор, (C1-C2)-алкилендиокси кој може да биде 

супституиран со еден или повеќе атоми на 

флуор, (C1-C4)-алкилмеркапто, NH2, (C1-C4)-

алкиламино, ди((C1-C4)-алкил)амино, ((C1-C4) -

алкил)-CONH-, ди((C1-C4)-алкил)аминокарбонил-, 

((C1-C4)-алкил)аминокарбонил-, ((C1-C4)-

алкилокси)карбонил-, COOH, CONH2, CN, CF3, 

H2NSO2- и (C1-C4)-алкил-SO2-, каде што сите 

фенилни и хетероарилни групи може, независно 

една од друга, да бидат супституирани со еден 

или повеќе исти или различни супституенти 

одбрани од халоген, (C1-C4)-алкил, CF3 и (C1-C4)-

алкилокси; 

R
11

 е одбран од водород, (C1-C4)-алкил и ((C1-

C4)-алкил)-CO-; 

R
12

 е одбран од водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C7)-

циклоалкил-CnH2n-, фенил-CnH2n-, хетероарил-

CnH2n-, ((C1-C4)-алкил)-CO-, (C3-C7)-циклоалкил-

CnH2n-CO-, фенил-CnH2n-CO-, хетероарил-CnH2n-

CO-, ((C1-C4)-алкил)-O-CO- и фенил-CnH2n-O-CO-, 

каде што сите фенилни и хетероарилни групи 

може да бидат супституирани со еден или 

повеќе исти или различни супституенти одбрани 

од халоген, (C1-C4)-алкил, CF3 и (C1-C4)-

алкилокси; 

R
13

 е одбран од водород, (C1-C4)-алкил и фенил-

CnH2n-, каде што наведената фенилна група 

може да биде супституирана со еден или повеќе 

исти или различни супституенти одбрани од 

халоген, (C1-C4)-алкил, CF3 и (C1-C4)-алкилокси, 

при што сите групи R
13

 се независни една од 

друга и може да бидат исти или различни; 

хетероарил е 5- или 6-члена, моноциклична 

ароматска група која содржи еден, два или три 

исти или различни хетеро елементи на прстенот, 

одбрани од N, NR
13

, O и S; 

n е 0, 1 или 2, каде што сите броеви n се 

независни еден од друг и може да бидат исти 

или различни; 

во било која стереоизомерна форма или 

мешавина на стереоизомерни форми во било кој 

однос, или негова физиолошки прифатлива сол; 

под услов групата -N(R
2
)-CO-R

1
 да не може да 

биде несупституирана 2-оксопиролидин-1-илна 

група или несупституирана 2-оксоимидазолин-1-

илна група, доколку истовремено групата R
3
-X-

Het- е група со формулата: 

 

каде што врската преку која групата е поврзана 

со групата A е опишана со линијата која 

започнува од 2-та положба на пиридинскиот 

прстен, и каде што R
90

 е одбран од имидазол-1-

ил, изоксазол-5-ил, изотиазол-5-ил, 1,2,4-

триазол-1-ил, пиразин-2-ил и пиразол-3-ил, кои 

може да бидат супституирани со (C1-C4)-алкил, а 

која може да биде супституирана во прстенот на 

пиридин со најмногу четири супституенти 

одбрани од (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкилокси и 

халоген; 

и под услов групата -N(R
2
)-CO-R

1
 да не може да 

биде 1,3-диоксоизоиндол-2-илна група со 

формулата: 
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каде што врската преку која групата е поврзана 

со групата A е опишана со линијата која 

започнува од азотниот атом. 

има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  E 04F 19/08, 19/02  

(11)  4341   (13) Т1 

(21)  2012/62   (22) 15/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  202008001831 U  08/02/2008  DE; 

202008010542U  07/08/2008  DE and 

202008011882U  05/09/2008  DE 

(96)  06/02/2009 EP09709217.5 

(97)  16/11/2011 ep2240651 

(73)  KNAUF alutop GmbH 

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, DE 

(74)  АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат  

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр.20, 

1000 Скопје 

(72)  Florenske Oliver 

(54)  УРЕД НА ПРОФИЛНА ЛЕНТА 

(57)  1  Уред на профилна лента кој се состои од 

прва профилна лента (1) и втора профилна 

лента (2), кои се конфигурирани како продолжни 

или соседни профилни метални ленти кои се 

направени на пример од алуминиум или челик, 

кадешто 

-втората профилна лента (2) се врзува за барем 

една глава за прицврстување (3)во барем една 

приклучница (4)на првата профилна лента (1) во 

позитивно совпаѓање и опуштен начин, кадешто 

-првата профилна лента (1) е опремена со 

повеќе приклучници (4) кои се распоредени по 

должината на ногалка (1а) и служат да ја 

фиксираат втората профилна лента (2) на начин 

позициски варијабилен, кадешто понатаму 

-главата за зацврстување (3) е конфигурирана 

како профил на глава за зацврстување 

распоредена во непосредна близина на 

надолжното продолжување на поврзаната втора 

профилна лента (2) а приклучниците (4) се 

конфигурирани како жлебови за примање кои се 

наоѓаат во надолжното продолжување на 

поврзаната прва профилна лента (1), и кадешто 

во приклучницата (4) се обезбедува отвор за 

вметнување (4д)на главата за зацврстување (3),  

со тоа што 

-главата за зацврстување (3) е конфигурирана 

на еластичен начин така што главата за 

зацврстување (3) да може да биде компресирана 

на еластичен начин кога се вметнува низ 

отворот за вметнување (4д) во приклучницата 

(4), и 

-кога ќе се помине отворот за вметнување (4д), 

главата за зацврстување (3) може повторно  

еластично да се прошири во приклучницата (4) 

во нејзината оригинална димензија за да се 

фиксира автоматски низ овој процес во 

приклучницата (4), и за ова 

-главата за зацврстување (3) на втората 

профилна лента (2) и приклучницата (4)на 

првата профилна лента (1) која ја приближува 

главата за зацврстување (3) имаат кружен 

пресек, кадешто,  

-пресекот на приклучницата (4) има барем еден 

прекин (10) кој штрчи во однос на делот на 

пресекот на приклучницата (4) и/или 

-пресекот на главата за зацврстување (3) има 

барем една испакнатина (6) која штрчи во однос 

на делот на пресекот на главата за 

зацврстување (3).  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/20, 31/397  

(11)  4393   (13) Т1 

(21)  2012/72   (22) 23/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20090001961  13/03/2009  TR 

(96)  10/03/2010 EP10156084.5 

(97)  07/12/2011 EP2229938 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. 

Buyukdere cad. Dereboyu Sok. Zagra Is Merkezi 

C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit; Oner, Levent; 

Uzer, Ibrahim Murat and Ramazanoglu, Gaye 

(54)  ЕЗЕТИМИБ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

 

а. микронизиран езетимиб или негова 

фармацевтски прифатлива сол кои имаат форма 

на честичките со средна големина помала од 

или еднаква на 2мм., 

б. поливинилпиролидон кадешто микронизиран 

езетимиб е конечно дистрибуиран во рамките на 

тежинскиот однос на микронизиран езетимиб со 

поливинилпиролидон во опсегот помеѓу 3 : 1 до 

2 : 1 (w/w), 

в. натриум стеарил фумарат и колоиден 

силиконски диоксид кадешто тежинскиот однос 

на натриум стеарил фумарат со колоиден 

силиконски диоксид е во опсегот помеѓу 5 : 1 до 

3 : 1 (w/w), кој што е ослободен од магнезиум 

стеарат.  

има уште 17 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4427, A 61P 25/00, 

37/08, C 07D 213/70, 213/79, 257/04  

(11)  4352   (13) Т1 

(21)  2012/91   (22) 06/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0630060 P  22/11/2004  US 

(96)  15/11/2005 EP05824420.3 

(97)  01/02/2012 EP1817301 

(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)  AICHER, Thomas, Daniel; CORTEZ, 

Guillermo, S.; GROENDYKE, Todd, Michael; 

KHILEVICH, Albert; KNOBELSDORF, James, Allen; 

MAGNUS, Nicholas, Andrew; MARMSATER, 

Frederik, Pehr; SCHKERYANTZ, Jeffrey, Michael 

and TANG, Tony, Pisal 

(54)  ЗАЈАКНУВАЧИ НА ГЛУТАМАТНИ 

РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I 
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кадешто 

R
1
 е метил или етил; 

R
2
 е избран од групата составена од метил, 

етил, n-пропил, изо-пропил, флуор, хлор, јод, 

фенил, 4-флуорфенил, трифлуорметил, CN, 2-

тиофенил, 3-тиофенил, 2-тиазолил, 2-

пиридинил, 3-пиридинил и 4-пиридинил; 

X е  избран од групата составена од O, S, SO2, 

NH и NCH3; 

Y е метилен; 

Ar1 е фенилен или 1,2,4-оксадиазол-3,5-диил; 

Ar2 е избран од групата составена од фенилен, 

флуорфенилен, метоксифенилен и 

пиридиндиил; 

L е избран од групата составена од CH2, CHCH3, 

CH(OH), CH(F), CHN3, CH(OCH3), CHNH2, 

CHNH(C=O)CH3, CHNH(SO2)CH3, C=O и CH=CH2; 

Z е избран од групата составена од (CH2)nCOOH, 

 

n е 0; и 

q е 0; и негови фармацевтски прифатливи 

соли. 

има уште 19 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 233/64, A 61K 31/4178, 31/4196, 

31/437, 31/4985, 31/5383, A 61P 25/28, 43/00, C 

07D 233/90, 403/10, 405/06  

(11)  4353   (13) Т1 

(21)  2012/92   (22) 06/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  063562  09/03/2006  JP; 322728  30/11/2006  

JP; 780517 P  09/03/2006  US and 861702 P  

30/11/2006  US 

(96)  08/03/2007 EP07738023.6 

(97)  18/01/2012 EP1992618 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. 

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku , Tokyo  

112-8088, JP 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  KANEKO, Toshihiko; KIMURA, Teiji; 

KITAZAWA, Noritaka; SATO, Nobuaki; KAWANO, 

Koki; ITO, Koichi; DOI, Eriko; TAKAISHI, Mamoru; 

SASAKI, Takeo; DOKO, Takashi; MIYAGAWA, 

Takehiko and HAGIWARA, Hiroaki 

(54)  ПОЛИЦИКЛИЧНИ ЦИНАМИД-ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение претставено од страна на 

формулата (I): 
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или негова фармаколошки прифатлива сол, каде 

што 

Ar1 претставува имидазолил група која може да 

биде заменет со 1 или 2 субституенти избрани 

од група која се состои од (1) водороден атом, 

(2) халоген атом, (3) на С3-8 циклоалкил група, 

(4) на C2-6 алкенил група, 

(5) C2-6 алкинил група и (6) на C1-6 алкил група 

(при што C1-6 алкил група може да биде заменет 

со 1 до 3 халогени атоми), 

Ar2 претставува фенил група или пиридинил 

група која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од група составена од (1) 

водороден атом, (2) халоген атом, (3) цијано 

група и (4) на C1-6 alkoxy група, 

X1 претставува -CR
3
=CR

4
- (каде што R

3
 и R

4
 

претставуваат (1) водороден атом, (2) на C1-6 

алкил група или (3) C1-6 алкокси група, или (4) 

халоген атом), и 

Het е моновалентен и претставува (1) на 5-

членска ароматична хетероциклична група, (2) 

на 5-членска ароматична хетероциклична група 

кондензирана со 6 - до 14-членски не-

ароматична јаглеводород прстен група или (3) на 

5 - членска ароматична хетероциклични прстен 

група кондензирана со 5 - до 14-членска не-

ароматична хетероциклична 

група, која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од следниве 

Субституентски Групи A4; 

Substituent Група А4: (1) водороден атом, (2) 

халоген атом, (3) на хидроксилна група, (4) 

цијано група, (5) нитро група, (6) на С3-8 

циклоалкил група, (7) на C2-6 алкенил група која 

може да биде заменета со 1 do 3 субституенти 

избрани од Субституентска група А5, (8) на C2-6 

алкинил група која може да биде заменета со 1 

до 3 субституенти 

избрани од Субституентска група А5, (9) на С3-8 

циклоалкокси група, (10) на С3-8 циклоалкилтио 

група, (11) на 

формил група, (12) на C1-6 алкилкарбонил група 

која може да биде заменета со 1 до 3 

субституенти избрани од 

Субституентска група А5, (13) на C1-6 алкилтио 

група која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од 

Субституентска група А5, (14) на C1-6 

алкилсулфонил група која може да биде заменет 

со 1 до 3 субституенти избрани 

од Субституентска група А5, (15) на C1-6 

алкилсулфонил група која може да биде заменет 

со 1 до 3 субституенти  

избрани од Субституентска група А5, (16) на 

хидроксимино група, (17) на C1-6 алкоксимино 

група, (18) на C1-6 

алкил група која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од Субституентска група 

А5, (19) на C1-6 

алкокси група која може да биде заменет со 1 до 

3 субституенти избрани од Субституентска група 

А5, (20) амино 

група која може да биде заменет со 1 или 2 

субституенти избрани од Субституентска група 

А5, (21) на карбамоил 

група која може да биде заменет со 1 или 2 

субституенти избрани од Субституентска група 

А5, (22) 6 - до 14 - членска ароматична 

јаглеводород прстен група која може да биде 

заменет со 1 до 3 субституенти избрани од 

Субституентска група А5, (23) од 5 - до 14-

membered ароматични хетероциклични група 

која може да биде заменет со 1 до 

3 substituents избрани од Субституентска група 

А5, (24) 6 - до 14-членска не-ароматични 

јаглеводороди прстен 

група која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од Субституентска група 

А5, (25) од 5 - до 14 - 

членска не-ароматична хетероциклична  група 

која може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од 

Субституентска група А5, (26) на C2-6 

алкенилокси група, (27) на C2-6 алкинилокси 

група, (28) на С3-8 циклоалкилсулфонил 

група, (29) на С3-8 циклоалкилсулфонил група, 

(30)-Х-А (каде што Х претставува група имино,-

О- или -S-, и A 

претставува 6 - до 14-членска ароматична 

јаглеводород прстен група или 5 - до 14-членска 

ароматична хетероциклична група која може да 

биде заменет со 1 до 3 субституенти избрани од 

Субституентска Група А6), (31)-CO-А (каде што А 

е како што е дефинирано погоре), (32) = CH-А 
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(каде што е како што е дефинирано погоре), (33) 

на карбоксилната група и (34) на C1-6 

алкоксикарбонил група. 

Субституентска група А5: (1) водороден атом, (2) 

халоген атом, (3) на хидроксилна група, (4) 

цијано група, (5) 

нитро група, (6) на С3-8 циклоалкил група, (7) на 

C2-6 алкенул група, (8) на C2-6 алкинил група, 

(9) на С3-8 циклоалкокси 

група, (10) на С3-8 циклоалкилтио група, (11) на 

формил група, (12) на C1-6 алкилкарбонил 

група, (13) на C1-6 алкилтио 

група, (14) на C1-6 алкилсулфинил група, (15) на 

C1-6 алкилсулфонил група, (16) на 

хидроксимино група, (17) на C1-6 

алкоксимино група, (18) на C1-6 алкил група (при 

што C1-6 алкил група може да биде заменет со 1 

до 3 субституенти 

избрани од Субституентска Група А6, на 6 - до 

14-членска ароматична јаглеводород прстен 

група (каде што 

6 - до 14-членска ароматична јаглеводород 

прстен група може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани 

од Субституентска Група А6) и 5 - до 14-членска 

ароматична хетероциклична група (каде што 5 - 

до 14-членска 

ароматична хетероциклични група може да биде 

заменет со 1 до 3 субституенти избрани од 

Субституентска група 

А6)), (19) на C1-6 алкокси група (каде што C1-6 

алкокси група може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти 

избрани од Субституентска Група А6, на 6-до 14-

членска ароматична јаглеводород прстен група 

(каде што на 6 - до 

14-членска ароматична јаглеводород прстен 

група може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од 

Субституентска Група А6) и 5 - до 14-членска 

ароматична хетероциклична група (во кој 5 - до 

14-членска ароматична хетероциклична група 

може да биде заменет со 1 до 3 субституенти 

избрани од Субституентска Група А6)), 

(20) амино група која може да биде заменет со 1 

или 2 C1-6 алкил групи, (21) на карбамоил група 

која може да да се замени со 1 или 2 C1-6 алкил 

групи, (22) 6 - до 14-членска ароматична 

јаглеводород прстен група која 

може да биде заменет со 1 до 3 субституенти 

избрани од Субституентска Група А6, (23) од 5 - 

до 14-членска 

ароматична хетероциклична група која може да 

биде заменета со 1 до 3 субституенти избрани 

од Субституентска група 

А6, (24) 6 - до 14-членска не-ароматична 

јаглеводород прстен група која може да биде 

заменета со 1 до 3 субституенти 

избрани од Субституентска Група А6, (25) од 5 - 

до 14-membered не-ароматични хетероциклични 

група која може да 

да се замени со 1 до 3 субституенти избрани од 

Субституентска Група А6, (26) на C2-6 

алкенилокси група, (27) 

на C2-6 алкинилокси група, (28) на С3-8 

циклоалкилсилфонил група, (29) на С3-8 

циклоалкилсулфонил група, (30)-Х-А 

(каде што X претставува група имино, -О- или -S- 

и А претставува 6 - до 14-членска ароматична 

јаглеводород 

прстен група или 5 - до 14-членска ароматична 

хетероциклична група која може да биде 

заменета со 1 до 3 субституенти 

избрани од Субституентска Група А6), (31)-CO-А 

(како што А е дефинирано погоре) и (32) = CH-А 

(како што А е дефинирано погоре). 

Субституентска Група А6: (1) водороден атом, 

(2) халоген атом, (3) на хидроксилна група, (4) 

цијано група, (5) на 

амино група која може да биде заменета со 1 

или 2 C1-6 алкил групи, (6) на C1-6 алкил група 

(во кој C1-6 алкил група може да биде заменета 

со 1 до 3 субституенти избрани од група 

составена од халоген атом,  

хидроксилна група, cyano група, амино група која 

може да биде заменет со 1 или 2 C1-6 алкил 

групи) и (7) на C1-6 алкокси група (во кој C1-6 

алкокси група може да биде заменет со 1 до 3 

субституенти избрани од 

на група составена од халоген атом, на 

хидроксилна група, цијано група, амино група 

која може да биде заменет со 1 или 2 C1-6 алкил 

групи). 

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/497, 38/07, C 07K 

5/10  

(11)  4354   (13) Т1 

(21)  2012/93   (22) 07/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  903587 P  27/02/2007  US 

(96)  27/02/2008 EP08726147.5 

(97)  25/01/2012 EP2114924 

(73)  VERTEX PHARMACEUTICALS 

INCORPORATED 

130 Waverly Street, Cambridge, MA 02139-4242, 

US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  CONNELLY, Patrick, R.; KADIYALA, Irina; 

STAVROPOLUS, Kathy; ZHANG, Yuegang; 

JOHNSTON, Steve; BHISETTI, Govinda, Rao; 

JURKAUSKAS, Valdas and ROSE, Peter 

(54)  КОКРИСТАЛИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  Кокристал, назначен со тоа, што содржи 

соединение претставено со следната структурна 

формула: 

 

 

 и 4-хидроксибензоева киселина.  има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07K 1/00, 1/14, 14/00, C 08G 69/10  

(11)  4355   (13) Т1 

(21)  2012/94   (22) 07/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  608843 P  09/09/2004  US 

(96)  09/09/2005 EP10150124.5 

(97)  07/12/2011 EP2177528 

(73)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd 

5 Basel Street PO Box 3190  49131 Petah Tiqva, 

IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Dolitzky, Ben-Zion 

(54)  "ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

МЕШАВИНИ НА ТРИФЛУОРОАЦЕТИЛ 
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ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ СО КОРИСТЕЊЕ НА 

ПРОЧИСТЕНА ХИДРОБРОМСКА КИСЕЛИНА" 

(57)  1  Процес за добивање на мешавина од 

трифлуороацетил глатирамер ацетат, каде што 

за време на процесот серија од мешавина 

на полипептиди, од кои секој се состои од 

аланин, г-бензил глутамат, тирозин и 

трифлуороацетил лизин е повторно заштитено 

со раствор од хидробромска киселина во оцетна 

киселина, подобрување се состои од употреба 

на раствор на хидробромска киселина во оцетна 

киселина, кој што растворот се состои помалку 

од 1000 ppm метални јон нечистотии, а помалку 

од 0,5% од слободен бром.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/385  

(11)  4356   (13) Т1 

(21)  2012/95   (22) 09/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070154  29/06/2007  CU 

(96)  26/06/2008 EP08757902.5 

(97)  14/12/2011 EP2184072 

(73)  Centro de Inmunologia Molecular 

Calle 216 esq. A 15 Atabey Playa, Habana 11600 

Cuba  Ciudad De La Habana 11600, CU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  CROMBET RAMOS, Tania; RODRIGUEZ 

MARTINEZ, Gryssell Maria; VINA RODRIGUEZ, 

Lisel; CALVO GONZALEZ, Loany; CUEVAS 

FIALLO, Ariadna; CHICO VELIZ, Ernesto; ALBISA 

NOVO, Airama; GONZALEZ MARINELLO, Gisela 

Maria and LAGE DA VILLA, Agustin Bienvenido 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА ХОМОГЕН 

ВАКЦИНСКИ ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА 

КАНЦЕР 

(57)  1  Вакцински состав што го содржи како 

активен принцип протеин конјугираниот hrEGF-

rP64K, назначен со тоа, што секој P64K протеин 

молекул е врзан за два hrEGF молекули и каде 

што вакцинскиот состав содржи најмалку 90% од 

активниот принцип.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/4184, 31/4166, A 61P 35/00, C 07D 

233/86, 235/02, 401/04, 403/04, 403/10  

(11)  4357   (13) Т1 

(21)  2012/96   (22) 09/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  680835 P  13/05/2005  US; 750351 P  

15/12/2005  US and 756552 P  06/01/2006  US 

(96)  29/03/2006 EP06748863.5 

(97)  18/01/2012 EP1893196 

(73)  The Regents of The University of california 

12th Floor 1111 Franklin Street  Oakland, CA 

94607-5200, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 
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(72)  SAWYERS, Charles L.; JUNG, Michael E.; 

CHEN, Charlie D.; OUK, Samedy; WELSBIE, 

Derek; TRAN, Chris; WONGVIPAT, John and YOO, 

Dongwon 

(54)  ДИАРИЛХИДАНТОИН СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение што ја има формулата 

NF3C

NC

N

O

S

F

N
H

O

 

  

[RD162'] 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 47/02, 38/27, 47/10, 47/12, A 61P 5/02

  

(11)  4358   (13) Т1 

(21)  2012/97   (22) 09/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  04101444  07/04/2004  EP 

(96)  30/03/2005 EP05774044.1 

(97)  29/02/2012 EP1740213 

(73)  ARES TRADING S.A. 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  ARVINTE, Tudor and LUET KLEIBER, Karine 

(54)  ТЕЧЕН СОСТАВ НА ХОРМОН НА РАСТ 

(57)  1  Течниот состав содржи 

а) хормон на раст, или ослободувачки хормон на 

хормонот на раст (GHRH), кој што стимулира 

ослободување или ја потенцира активноста на 

ендоген hGH; 

б) сол на алкален метал; 

ц) сол на алкало земен метал или псеудо сол на 

алкало земен метал; и 

д) цитратно/фосфатен пуфер, каде што  pH на 

составот е во опсег од 5.5-5.8.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/529, C 07D 471/08, A 61P 25/00, 

29/00, 35/00, C 07D 487/08  

(11)  4359   (13) Т1 

(21)  2012/98   (22) 09/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0803299  13/06/2008  FR 

(96)  12/06/2009 EP09761939.9 

(97)  04/01/2012 EP2297148 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BONO, Francoise; BARONI, Marco and 

DELBARY-GOSSART, Sandrine 
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(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА (ПРЕМОСТЕН 

ПИПЕРАЗИНИЛ)-1-АЛКАНОН И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА Р75 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 

  

 

назначено со тоа, што: 

- m претставува 0 или 1; 

- A претставува: 

 

а B претставува атом на водород, или 

A претставува атом на водород, а B претставува: 

 

- W е азотен хетероциклик одбран од: 

       

и       

- 1-3 претставува 1, 2 или 3; 

- n претставува 1 или 2; 

- R1 претставува атом на халоген, (C1-

C4)алкилна група, радикал на трифлуоро-

метил, (C1-C4)алкокси група или радикал на 

трифлуорометокси; 

- R2 претставува атом на водород, атом на 

халоген, (C1-C4)алкилна група, радикал на 

трифлуорометил, (C1-C4)алкокси група, 

радикал на трифлуорометокси, COOR група 

или CONH2 група; 

- R5 претставува група со формулата: 

 

или 

 

каде што R3 и R4, кои се поставени на било која 

слободна положба, независно еден од друг 

претставуваат атом на водород, атом на 

халоген, (C1-C4)алкилна група, (C1-C4)алкокси 

група, радикал на трифлуорометил, радикал на 

трифлуорометокси, радикал на цијано, COOH 

група, COOалкилна група, CONH2 група, 

CONR6R7 група или NHCOR група; 

- R, R6 и R7 претставуваат C1-C6 алкилна 

група; 

во вид на база или киселинска адитивна сол. 

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 231/40, A 61K 31/416, A 61P 29/00, C 

07D 231/56  

(11)  4365   (13) Т1 

(21)  2012/99   (22) 12/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0763712 P  31/01/2006  US 

(96)  26/01/2007 EP07762713.1 

(97)  25/01/2012 EP1981851 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MUNSON, Mark; GRONEBERG, Robert; 

RODRIGUEZ, Martha; HARVEY, Darren; LAIRD, 

Ellen; BURGESS, Laurence, E.; RIZZI, James; 

EARY, Charles, Todd and WATSON, Daniel 

(54)  КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА 

НИВНА УПОТРЕБА 
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(57)  1  Соединението коешто ја има формулата I 

 

  

или негова фамрацевтски прифатлива сол.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 9/24, 9/28, 9/36  

(11)  4366   (13) Т1 

(21)  2012/101   (22) 15/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  436000 P  26/12/2002  US 

(96)  22/12/2003 EP03808537.9 

(97)  22/02/2012 EP1575566 

(73)  Pozen, Inc. 

1414 Raleigh Road, Suite 400  Chapel Hill, NC 

27517, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PLACHETKA, John, R; KOTHAPALLI, V., 

Mark and GILBERT, Donna, L. 

(54)  ПОВЕЌЕСЛОЈНИ ФОРМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ 

КОИ СОДРЖАТ НАПРОКСЕН И ТРИПТАНИ 

(57)  1  Повеќеслојна фармацевтска таблета 

содржи напроксен и триптан, кадешто: 

(a) најмалку 90% од споменатиот триптан е во 

првиот слој од споменатата таблета и најмалку 

90% од споменатиот напроксен е во вториот 

сепариран слој; и 

(b) споменатиот прв слој и споменатиот втор слој 

се страна по страна распоред така да 

растворувањето на споменатиот напроксен  се 

случува независно од споменатиот триптан.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/48, A 61K 31/506, 35/00, A 61P 

29/00, 37/00, C 07D 401/12, 401/14, 403/12, 405/12

  

(11)  4367   (13) Т1 

(21)  2012/102   (22) 15/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  13/08/2004 EP04764093.3 

(97)  25/01/2012 EP1660458 

(73)  Novartis AG and IRM LLC 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH and 131 Front 

Street P.O.Box HM 2899 Hamilton HM LX, BM 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GARCIA-ECHEVERRIA, Carlos; KANAZAWA, 

Takanori; KAWAHARA, Eiji; MASUYA, Keiichi; 

MATSUURA, Naoko; MIYAKE, Takahiro; OHMORI, 

Osamu; UMEMUrA, Ichiro; STEENSMA, Ruo; 

CHOPIUK, Greg; JIANG, Jiqing; WAN, Yongqin; 

DING, Qiang; ZHANG, Qiong; GRAY, Nathanael, 

Schiander and KARANEWSKY, Donald 

(54)  2,4-ПИРИМИДИНДИАМИНИ КОРИСНИ КАЈ 

ТРЕТМАНОТ НА НЕОПЛАСТИЧНИ 

ЗАБОЛУВАЊА, ВОСПАЛИТЕЛНИ И 

НАРУШУВАЊА НА ИМУНИОТ СИСТЕМ 

(57)  1  Соединение од формула I' 

  

во кое: 

n’ е селектиран од 1 и 2; 

R’2 е селектиран од хидроген и хало; 

R’3 е селектиран од -S(O)0-2NR’5R’6-S(O)0-2R’6, -N 

R’5S(O) 0-2R’6, и -C(O)N R’5R’6; кадешто R’5 е 

селектиран од хидроген и C1-6алкил: и R’6 е 

селектиран од хидроген, C1-6алкил и C3-

12циклоалкил, и 

R’1 е селектиран од фенил, пиридинил, 

пиразолил и пиримидинил; кадешто билокој R’1 е 

заменет со 3 радикали независно селектирани 

од етокси, етил, пропил, метил, т-бутил, 

трифлуорометил, нитрил, циклобутилокси, 2,2,2-

трифлуороетокси, изобутилокси, т-бутилокси, 

изопропилокси, метил-амино-карбонил, 

циклопропил-метокси, диметиламино-

пропиламино, метокси-етокси, -X’R’4, -C(O) R’4 и -

OX’ R’4; кадешто X’ е врска, метилен или етилен; 

R’4 е селектиран од пиперазинил, пиперидинил, 

пиралидинил, морфолино, азепанил и 1,4-

диокса-8-аза-спиро[4.5]дец-8-ил; кадешто R’4 е 

опционално заменет со 1 до 3 радикали 

независно селектирани од метил, изопропил, 

ацетил, ацетил-метиламино, 3-диметиламино-

2,2-диметил-пропиламино, етил-метил-амино-

етокси, диетил-амино-етокси, амино-карбонил, 

етил, 2-оксо-пиролидин-1-ил, пиролидинил, 

пиролидинил-метил, пиперидинил опционално 

заменет со метил или етил, морфолино, 

диметиламино, диметиламино-пропил-амино, 

метил-амино и етил-амино; 

под услов дека не го вклучува следното 

соединение: 

 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4545, A 61P 13/02, 

C 07D 211/70, 401/04, 401/06, 407/14, 409/14, 

413/14, 417/06, 417/14, 471/04, 513/04  

(11)  4368   (13) Т1 

(21)  2012/103   (22) 15/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0045175 P  15/04/2008  US and 0953677 P  

02/08/2007  US 

(96)  01/08/2008 EP08785292.7 

(97)  28/12/2011 EP2178858 

(73)  Recordati Ireland Limited 

Raheens East   Ringaskiddy Country Cork, IE 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LEONARDI, Amedeo;  MOTTA, Gianni;  RIVA, 

Carlo;  POGGESI, Elena; GRAZIANI, Davide and 

LONGHI, Matteo Marco 

(54)  НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО  MGLU5 АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение коешто ја има општата 

формула I  

 

кадешто  

Z претставува група со формулата -C≡C-R2 или -

CH=H-R2; 

R1 претставува 

• водороден или халоген атом, или 

• хидрокси, цијано, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкилкарбонил, C1-C6 алкокси, C1-C6 

алкоксикарбонил, C1-C6 алкилкарбонилокси, C1-

C6 алкоксикарбонилокси, C1-C6 алкилтио, ди-(C1-

C6 алкил)-амино или C3-C14 циклоалкил група; 

R2 претставува 

•  опционално супституирана моно- или 

бициклична C1-C9 хетероциклична група којашто 

содржи од 1 до 3 хетероатоми избран од азот, 

кислород и сулфур, 

• опционално супституирана моно-, би- или 

трициклична C6-C14 арил група, 

• опционално супституирана C1-C6 алкил група, 

• опционално супституирана C2-C6 алкенил 

група, или 

• опционално супституирана C3-C6 циклоалкил 

група, 

или R2 претставува група -C(O)-R2A кадешто R2A 

е дефинирано како R2 претходно; 

R3 претставува 

• водороден атом, 

• опционално супституирана C1-C6 алкил група, 

• опционално супституирана моно-, би- или 

трициклична C1-C14 хетероциклична група 

коајшто содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од 

азот, кислород и сулфур, 

• опционално супституирана моно, би или 

трициклична C6-C14 арил група, 

• опционално супституирана C3-C6 циклоалкил 

група, или 

• опционално супституирана C3-C6 циклоалкенил 

група, 

Y претставува група со формулата -C(O)- , -C(S)- 

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

NH-C(S)- , -N(C1-C6 алкил)-C(S)- , -O-C(S)- или -

SO2- или е отсутен. 

m е 0, 1 или 2; 

n е 0, 1 или 2; 

супституентите за секоја опционално 

супституирана група се 

• халоген атом или оксо, нитро, цијано, хидрокси, 

карбамоил, C1-C6 алкилсулфонил, C1-C6 

алкилтио, C1-C6 алкилкарбонил или C1-C6 

алкилкарбонил-(C1-C6)алкил група или група со 

формулата -NR*R* кадешто секој R* 

независно претставува водороден атом или C1-

C6 алкил, C1-C6 алкилкарбонил, фенил или 

бензил група, или 

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

C1-C6 алкокси група, секој од нив може 

опционално да содржи од 1 до 8 независно 

избран оксо, хало, цијано, нитро, амино, 

хидрокси или фенил супституенти, 

• C3-C9 моно- или бициклоалкил група којашто 

опционално носи од 1 до 3 независно избрана 

C1-C6 алкил, оксо, хало, цијано, нитро, амино, 

хидрокси или фенил супституенти, или 

• група со формулата -A, -O-A, -C(O)-A, -(CH2)q-

A, -NR**-A, -C(O)NR**-A, - NR**C(O)-A или -

OC(O)-A, 

кадешто A претставува фенил група или C1-C8 

хетероциклична група којашто содржи од 1 до 3 

хетероатоми избрани од азот, кислород и 

сулфур, секоја од овие групи A може опционално 

да носи од 1 до 3 независно избран хало, 

хидрокси, цијано, нитро и C1-C6 алкил 

супституенти, 

секој R** независно претставува водороден атом 

или C1-C6 алкил група и 

q е 0 или цел број од 1 до 6; 



 

 Патенти   41 | С т р а н а  
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  

со клаузула дека ако Z претставува група со 

формулата -CH=CH-R2 тогаш R1 претставува 

водороден атом и оксо и хидрокси се исклучени 

од опционалните супституенти; 

или енантиомер, диастереомер, N-оксид или 

негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/44, A 01N 43/40, A 61K 47/26, 

47/34, 8/34, 8/49, 8/60  

(11)  4386   (13) Т1 

(21)  2012/118   (22) 27/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08450183  14/11/2008  EP 

(96)  13/11/2009 EP09756292.0 

(97)  28/12/2011 EP2291185 

(73)  ARTAN HOLDING AG 

Landstrasse 40  9495 Triesen, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Aydinoglu, Ahmet, Melih 

(54)  СОСТАВ НА ОКТЕНИДИН 

(57)  1  Октенидин или негова фармацевтска сол, 

конкретно октенидин дихидрохлорид, назначен 

со тоа, што се користи за комбинирана 

терапевтска апликација на наведениот 

октенидин во раствор со полиалкохол со 

формулата 1:(H-C-OH)a(HO-C-OH)b(H-C-H)c, 

каде што a, b и c се цели броеви, при што a+b е 

најмалку 2, првенствено најмалку 3, c е одбран 

од 0, 1 или број во низата од 2 до a+b, 

како и со една или повеќе алдехидни групи, под 

услов наведените алдехидни групи да 

формираат (циклични) ацетали со една од 

наведените хидрокси групи или една или повеќе 

кето групи, со можност како ацетал со една од 

наведените хидрокси групи, 

по желба додатно со една или повеќе групи на 

карбоксилна киселина, под услов наведениот 

полиалкохол да биде цикличен ацетал или 

ацетал, првенствено со големина на прстенот од 

5 до 7 атоми, или негов полимер, полиетер или 

полиестер, под услов наведениот полиалкохол 

да постои како полимер, полиетер или 

полиестер со најмалку две единици со 

формулата 1, ако a+b е 2 или 3.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/00, 47/02, 47/12  

(11)  4384   (13) Т1 

(21)  2012/119   (22) 27/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  163763 P  26/03/2009  US; 163767 P  

26/03/2009  US; 163772 P  26/03/2009  US; 

255764 P  28/10/2009  US; 298092 P  25/01/2010  

US and 305819 P  18/02/2010  US 

(96)  26/03/2010 EP10711127.0 

(97)  28/12/2011 EP2315580 

(73)  Pulmatrix, Inc. 

99 Hayden Avenue  Lexington, MA 02421, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  LIPP, Michael M.; CLARKE, Robert W.; HAVA, 

David L.; BATYCKY, Richard and HANRAHAN, 

John 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ И 

МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИНФЕКЦИИ НА 

РЕСПИРАТОРНИОТ ТРАКТ 

(57)  1  Фармацевтска формулација што содржи 

калциумова сол и натриумова сол, назначенa со 

тоа, што соодносот на Ca+2 кон Na+ е од 4:1 

(мол:мол) до 16:1 (мол:мол).  

има уште 23 патентни барања. 
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(51)  G 03F 7/32  

(11)  4342   (13) Т1 

(21)  2012/120   (22) 28/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0917278.0  09/10/2009  EP 

(96)  09/10/2009 EP09172718.0 

(97)  25/01/2012 EP2309331 

(73)  Flexoclean Engineering B.V. 

Bliek 8  4941 SG Raamsdonksveer, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Aydogan, figen 

(54)  ПОЛИМЕР ИЗМИВАЧКИ РАСТВОРУВАЧ И 

НЕГОВАТА УПОТРЕБА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА 

ФЛЕКСИБИЛНА ГРАФИЧКА ПЛОЧА ЗА 

ПРИНТАЊЕ 

(57)  1  Полимер измивачки растворувач за 

развивање на флексибилна графичка плоча за 

принтање којшто содржи: 

       -10-25 wt% на естер јаглеводородна 

компонента, 

       -50-75 wt% на етер јаглеводородна 

компонента,  

       -10-25wt% на алкохолна јаглеводородна 

компонента.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 241/52, A 61K 31/497, C 07D 401/04

  

(11)  4343   (13) Т1 

(21)  2012/123   (22) 03/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08290619  26/06/2008  EP 

(96)  25/06/2009 EP09769668.6 

(97)  15/02/2012 EP2321286 

(73)  Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

2-6-18 Kitahama, Chuo-Ku  Osaka-Shi  Osaka 

541-8505, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  SAADY, Mourad; YAICHE, Philippe and 

LOCHEAD, Alistair 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА N-

ОКСИД ПИРАЗИН 

(57)  1  Дериват на N-оксид пиразин претставен 

со формулата (I) или негова сол: 

 

назначен со тоа, што: 

R1 претставува прстен на 4-пиридин, атом на 

халоген; 

R2 претставува атом на водород; 

R3 претставува атом на водород; 

R4 претставува: 

- фенилC1-3алкилна група, при што 

наведената група може да биде супститу-

ирана со 1 до 4 супституенти одбрани од C1-

6 алкилна група, атом на халоген, C1-2 

перхалогенирана алкилна група, C1-3 

халогенирана алкилна група, хидроксилна 

група, C1-6 алкокси група, C1-2 

перхалогенирана алкокси група, C1-6 

алкилсулфонилна група, нитро, цијано, 

амино, C1-6 моноалкиламино група или C2-12 

диалкиламино група, ацетокси група, ами-

носулфонилна група; 

R5 претставува атом на водород; 

во вид на слободна база или киселинска 

адитивна сол. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/20, 31/44, 9/16  

(11)  4383   (13) Т1 

(21)  2012/124   (22) 04/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  00126807  07/12/2000  EP 

(96)  06/12/2001 EP01999360.9 

(97)  18/01/2012 EP1341528 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  LINDER, Rudolf; DIETRICH, Rango and NEY, 

Hartmut 

(54)  ТАБЛЕТА СО БРЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА 

ШТО СОДРЖИ КИСЕЛИНСКИ-ЛАБИЛНА 

АКТИВНА СОСТОЈКА 

(57)  1  Таблeта со брза дезинтеграција за 

орална администрација на киселински-лабилна 

активна состојка што содржи мнозинство на 

индивидуални единици со активна состојка 

заедно со еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи ексципиенти, назначена со тоа, што 

индивидуалните единици со активна состојка се 

микросфери и каде што киселински-лабилното 

активно соединение е одбрано од групата 

составена од киселински лабилен инхибитор на 

протонска пумпа, сол на киселински лабилен 

инхибитор на протонска пумпа со база и хидрат 

на сол на киселински лабилен инхибитор на 

протонска пумпа со база, и е присутна во 

индивидуалните единици со активна состојка во 

матрикс составен од мешавина што содржи 

барем еден цврст парафин и една или повеќе 

супстанции од групата од масни алкохоли, 

триглицерид и естер на масна киселина, и каде 

што се присутни ексципиенти кои што, при 

орално внесување на таблетата, 

предизвикуваат брза дезинтеграција на 

таблетата, кои што ексципиенти содржат 

мешавина од барем еден полнач, еден 

дезинтегрант и еден лубрикант и каде што 

таблетата се дезинтегрира за околу 60 секунди 

или помалку кога таблетата се подложува на 

тест за дезинтеграција како што е опишано во 

Европската Фармакопеа (3то издание, 1997) 

2.9.1 време на дезинтеграција на таблети и 

капсули, каде што дезинтегрантот е одбран од 

групата од нерастворлив поливинилпиролидон, 

натриум карбокси-метилскроб, натриум 

карбокси-метилцелулоза, алгинска киселина и 

скробови способни да ја изведуваат функцијата 

на дезинтегрантот.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/16, A 61K 38/26, C 07K 14/605, C 

12P 21/02  

(11)  4385   (13) Т1 

(21)  2012/127   (22) 09/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  523667 P  21/11/2003  US 

(96)  22/11/2004 EP04821092.6 

(97)  18/01/2012 EP1704234 

(73)  Nycomed GmbH and NPS Pharmaceuticals, 

Inc. 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE and 

550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, NJ 07921, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SASAKI, Ken; WILLIAMSON, Vanessa Jane; 

ARAUJO, Alberto de and WALCZYK, Ewa 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛУКАГОН КАКО 

ПЕПТИД 2 И АНАЛОГИ 

(57)  1  Единечно врзан протеински мултимер 

вклучувајќи најмалку две единици на GLP-2 

пептид спарен тандемски преку линкер што 

обезбедува во мултимерот киселински разложен 

терен на неговиот N-завршеток, и ензимски 

разложен терен на неговиот C-завршеток, 

кадешто разложувањето на споменатиот 

мултимер со киселина и со ензим ги ослободува 

споменатите GLP- 2 пептидни единици, секоја 

имајќи автентични N- и C-завршеточни остатоци 

и кадешто  киселински разложен терен ја има 

секвенцата Asp-Pro и ензимски разложениот 

терен е селектиран од ентерокиназен разложен 

терен имајќи ја секвенцата Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, 

Фактор Xa разложен терен имајќи ја секвенцата 
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Ile-Glu- Gly-Arg и тромбин  разложен терен 

имајќи ја секвенцата Val-Ser-Gly-Pro-Arg.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 9/06  

(11)  4506   (13) Т1 

(21)  2012/129   (22) 09/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  ATA 1752008  04/02/2008  AT 

(96)  27/01/2009 EP10450110.1 

(97)  21/03/2012 EP2243565 

(73)  voestalpine Schienen GmbH 

Kerpelystrasee 199  8700 Leoben, AT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје 

(72)  Pfeiler Hans and Kock Norbert 

(54)  НАПРАВА ЗА КАЛЕЊЕ ШИНИ 

(57)  1  Уред за калење шини (1), особено 

профилирани ленти, по можност со соодветно 

различен облик на напречен пресек и должина 

во поголема од 50 м, со ладење барем дел од 

соодветниот железнички пресек преку целата 

должина на шината во средство за ладење, кој 

се состои од средства за попречно поместување 

(21) во делот на валчесто лежиште (2), 

зацрвстувањето средства и употреба на стегач 

(3) да ја преземе шината во уредот, барем едно 

средство за позиционирање (4), и се состои во 

соодветен слив (5) или со ладење со средство 

за ладење како и лежиштето за ладење (6), каде 

најмалку два садови (5) со позиционирање на 

средства (4) се аксијално паралелно наредени 

хоризонтално еден до друг во исто ниво, како и 

дел од средството за ладење употребливо за 

стврднување шини во садот (5) има длабочина, 

која ја надминува висината од најголемите 

железнички профилот за најмалку 10%, 

окарактеризирано со тоа што средствата за 

празнење на средството за ладење се наредени 

во слив (5) и / или во храна канал кој може да се 

отвори за краткорочни одвод на сливот (5).  

има уште 1 патентни барања. 
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(51)  C 07D 207/34  

(11)  4400   (13) Т1 

(21)  2012/133   (22) 11/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  DE04912004  17/03/2004  IN 

(96)  19/11/2004 EP04798913.2 

(97)  15/02/2012 EP1727795 

(73)  Renbaxy Laboratories Limited, 

12th Floor, Devika Tower, 06, Nehru Place, New 

Delhi 110019 Delhi, IN 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  KUMAR, Yatendra; KUMAR, S.M., and 

SATHYANARAYANA, Swargam, 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

АТОРВАСТАТИН КАЛЦИУМ ВО АМОРФНА 

ФОРМА 

(57)  1  Процес на подготовка на стабилизиран 

аморфен аторвастатин калциум, се состои од: 

а) растворање на чист кристален аторвастатин 

калциум и антиоксиданс во растворувач, при што 

чистиот кристален аторвастатин калциум е 

подготвен со процес кој опфаќа растворање на 

суров аторвастатин калциум во мешавина од  

тетрахидрофуран и метанол и таложење на 

вода, за да се добие чист аторвастатин калциум 

во кристална форма. 

б) додавање на аторвастатин калциумот и 

растворот на антиоксиданс во анти-растворувач 

и 

в) издвојување на кондензираниот аморфен 

аторвастатин калциум од настанатата смеса, за 

да се добие стабилизиран аморфен 

аторвастатин калциум.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/4709, A 61P 25/04, 

25/16, 25/22, 25/24, C 07D 401/08  

(11)  4372   (13) Т1 

(21)  2012/150   (22) 19/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  862327 P  20/10/2006  US 

(96)  19/10/2007 EP07835125.1 

(97)  01/01/2012 EP2079735 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  BUI, Khanh; DANTZMAN, Cathy; ERNST, 

Glen; HOESCH, Valerie; HUDZIK, Thomas; KING, 

Megan, Murphy; LIU, Jie and YAN, Jingbo 

(54)  N-(2-ХИДРОКСИЕТИЛ)-N-МЕТИЛ-4-

(ХИНОЛИН-8-ИЛ(1-(ТИАЗОЛ-4-

ИЛМЕТИЛ)ПИПЕРИДИН-4-
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ИЛИДЕН)МЕТИЛ)БЕНЗАМИД, ПОСТАПКАТА 

ЗА ПРАВЕЊЕ НА ИСТИОТ КАКО И НЕГОВА 

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТМАНОТ НА БОЛКА, 

АНКСИОЗНОСТ И ДЕПРЕСИЈА 

(57)  1  N-(2-хидроксиетил)-N-метил-4-(хинолин-

8-ил(1-тиазол-4-илметил)пиперидин-4-

илиден)метил)бензамид, фармацевтски 

прифатлива сол на истиот, или мешавина од 

истиот.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/529, A 61P 35/00, C 07D 239/88, 

239/93, 239/94, 498/08  

(11)  4373   (13) Т1 

(21)  2012/153   (22) 23/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  PCT/EP03/05723  27/05/2003  EP; 

PCT/EP03/10266  15/09/2003  EP and 

PCT/EP03/51061  18/12/2003  EP 

(96)  25/05/2004 EP04739341.8 

(97)  08/02/2012 EP1633365 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  TEN HOLTE, Peter; FREYNE, Eddy Jean 

Edgard; PERERA, Timothy Pietro Suren; 

BUIJNSTERS, Peter Jacobus Johannes Antonius; 

WILLEMS, Marc; DIELS, Gaston Stanislas 

Marcella; EMRECHTS, Werner Constant Johan; 

ROMBOUTS, Frederk, Jan, Rita and SCHULZ-

FADEMRECHT, Carsten 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА 

ХИНАЗОЛИН КАКО АНТИПРОЛИФЕРАТИВНИ 

СРЕДСТВА 

(57)  1  Соединение што ја има формулата 

 N

X
1

N

Z

X
2 R

1

R
2

R
3

R
4

(I)

Y 2'

3'

4'

5'

6'

1

2

3

45
6

7

8  

неговите N-оксидни форми, фармацевтски 

прифатливи адитивни соли и стереохемиски 

изомерни форми, назначено со тоа, што 

Z претставува O, CH2, NH или S; Y претставува -

C3-9алкил-, -C3-9алкенил-, -C3-9алкинил-, -C3-

7алкил-CO-NH- евентуално супституиран со 

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

4алкилоксикарбониламино-, -C3-7алкенил-CO-NH- 

евентуално супституиран со амино, моно- или 

ди(C1-4алкил)амино или C1-

4алкилоксикарбониламино-,    

-C3-7алкинил-CO-NH- евентуално супституиран 

со амино, моно- или ди(C1-4алкил)амино или C1-

4алкилоксикарбониламино-, -C1-5алкил-окси-C1-

5алкил-, -C1-5алкил-NR
13

-C1-5алкил-, -C1-5алкил-

NR
14

-CO-C1-5алкил-,  

-C1-5алкил-CO-NR
15

-C1-5алкил-, -C1-6алкил-CO-

NH-, -C1-6алкил-NH-CO-,  

-C1-3алкил-NH-CS-Het
20

-, -C1-3алкил-NH-CO-Het
20

-

, C1-2алкил-CO-Het
21

-CO-,  

-Het
22

-CH2-CO-NH-C1-3алкил-, -CO-NH-C1-6алкил-, 

-NH-CO-C1-6алкил-,  

-CO-C1-7алкил-, -C1-7алкил-CO-, -C1-6алкил-CO-C1-

6алкил-,  

-C1-2алкил-NH-CO-CR
16

R
17

-NH-, -C1-2алкил-CO-

NH-CR
18

R
19

-CO-, 

-C1-2алкил-CO-NR
20

-C1-3алкил-CO-, -C1-2алкил-

NR
21

-CH2-CO-NH-C1-3алкил-, или 

-NR
22

-CO-C1-3алкил-NH-; 

X
1
 претставува директна врска, O, -O-C1-2алкил-, 

CO, -CO- C1-2алкил-, NR
11

,  

-NR
11

-C1-2алкил-, -CH2-, -O-N=CH- или -C1-2алкил-

; 

X
2
 претставува директна врска, O, -O-C1-2алкил-, 

CO, -CO- C1-2алкил-, NR
12

,  

-NR
12

-C1-2алкил-, -CH2-, -O-N=CH- или -C1-2алкил-

; 

R
1
 претставува водород, циано, хало, хидрокси, 

формил, C1-6алкокси-, C1-6алкил-, 

хало-фенил-карбониламино-, C1-6алкокси- 

супституиран со хало, 
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C1-4алкил супституиран со еден или каде е 

можно два или повеќе супституенти одбрани од 

хидрокси или хало; 

R
2
 претставува водород, циано, хало, хидрокси, 

хидроксикарбонил-, Het
16

-карбонил-, C1-

4алкилоксикарбонил-, C1-4алкилкарбонил-, 

аминокарбонил-, моно- или  

ди(C1-4алкил)аминокарбонил-, Het
1
, формил, C1-

4алкил-, C2-6алкинил-, C3-6циклоалкил-, C3-

6циклоалкилокси-, C1-6алкокси-, Ar
5
, Ar

1
-окси-, 

дихидроксиборан,  

C1-6алкокси- супституиран со хало, 

C1-4алкил супституиран со еден или каде е 

можно два или повеќе супституенти одбрани од 

хало, хидрокси или NR
5
R

6
, 

C1-4алкилкарбонил- каде што наведениот C1-

4алкил е евентуално супституиран со еден или 

каде е можно два или повеќе супституенти 

одбрани од хидрокси или  

C1-4алкил-окси-; 

R
3
 претставува водород, C1-4алкил, или C1-4алкил 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

одбрани од хало, C1-4алкилокси-, амино-, моно-

или ди(C1-4алкил)амино-,  

C1-4алкил-сулфонил- или фенил; 

R
4
 претставува водород, хидрокси, Ar

3
-окси, Ar

4
-

C1-4алкилокси-, C1-4алкилокси-,  

C2-4алкенилокси- евентуално супституиран со 

Het
12

 или R
4
 претставува C1-4алкилокси 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од C1-4алкилокси-, 

хидрокси, хало, Het
2
-, -NR

7
R

8
, -карбонил- NR

9
R

10
 

или Het
3
-карбонил-; 

R
5
 и R

6
 се секое независно одбрани од водород 

или C1-4алкил; 

R
7
 и R

8
 се секое независно одбрани од водород, 

C1-4алкил, Het
8
, аминосулфонил-, моно- или ди 

(C1-4алкил)-аминосулфонил, хидрокси-C1-4алкил-,  

C1-4алкил-окси-C1-4алкил-, хидроксикарбонил-C1-

4алкил-, C3-6циклоалкил,  

Het
9
-карбонил-C1-4алкил-, Het

10
-карбонил-, 

полихидрокси-C1-4алкил-, Het
11

-C1-4алкил- или 

Ar
2
-C1-4алкил-; 

R
9
 и R

10
 се секое независно одбрани од водород, 

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, Het
4
, хидрокси-C1-

4алкил-, C1-4алкилоксиC1-4алкил- или 

полихидрокси-C1-4алкил-; 

R
11

 претставува водород, C1-4алкил, Het
5
, Het

6
-

C1-4алкил-, C2-4алкенилкарбонил- евентуално 

супституиран со Het
7
-C1-4алкиламинокарбонил-, 

C2-4алкенилсулфонил-,  

C1-4алкилоксиC1-4аvлкил- или фенил евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од водород, 

хидрокси, амино или  

C1-4алкилокси-; 

R
12

 претставува водород, C1-4алкил, C1-4алкил-

окси-карбонил-, Het
18

-C1-4алкил-, 

фенил-C1-4алкил-окси-карбонил-, Het
17

, C2-

4алкенилкарбонил- евентуално супституиран со 

Het
19

-C1-4алкиламинокарбонил-, C2-

4алкенилсулфонил-, C1-4алкилоксиC1-4алкил- или 

R
12

 претставува фенил евентуално супституиран 

со еден или каде е можно два или повеќе 

супституенти одбрани од водород, хидрокси, 

амино или C1-4алкилокси-; 

R
13

 претставува водород, C1-4алкил, Het
13

, Het
14

-

C1-4алкил- или фенил евентуално супституиран 

со еден или каде е можно два или повеќе 

супституенти одбрани од водород, хидрокси, 

амино или C1-4алкилокси-; 

R
14

 и R
15

 се секое независно одбрани од 

водород, C1-4алкил, Het
15

-C1-4алкил- или C1-

4алкилоксиC1-4алкил-; 

R
16

 и R
17

 секое независно претставува водород 

или C1-4алкил евентуално супституиран со 

фенил, индолил, метилсулфид, хидрокси, тиол, 

хидроксифенил, аминокарбонил, 

хидроксикарбонил, амин, имидазоил или 

гванидино; 

R
18

 и R
19

 секое независно претставува водород 

или C1-4алкил евентуално супституиран со 

фенил, индолил, метилсулфид, хидрокси, тиол, 

хидроксифенил, аминокарбонил, 

хидроксикарбонил, амин, имидазоил или 

гванидино; 

R
20

 и R
22

 секое независно претставува водород 

или C1-4алкил евентуално супституиран со 

хидрокси или C1-4алкилокси; 

R
21

 претставува водород, C1-4алкил, Het
23

-C1-

4алкилкарбонил- или  

R
21

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

4алкил-карбонил- евентуално супституиран со 
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хидрокси, пиримидинил, диметиламин или C1-

4алкилокси; 

Het
1
 претставува хетероцикл одбран од 

пиперидинил, морфолинил, пиперазинил, 

фуранил, пиразолил, диоксоланил, тиазолил, 

оксазолил, имидазолил, изоксазолил, 

оксадиазолил, пиридинил или пиролидинил каде 

што наведениот Het
1
 е евентуално супституиран 

со амино, C1-4алкил, хидрокси-C1-4алкил-, фенил, 

фенил-C1-4алкил-, 

C1-4алкил-окси-C1-4алкил- моно- или ди(C1-

4алкил)амино- или амино-карбонил-; 

Het
2
 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиперазинил, пиперидинил, 

пиролидинил, тиоморфолинил или дитианил 

каде што наведениот Het
2
 е евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од хидрокси, хало, 

амино, C1-4алкил-, хидрокси-C1-4алкил-, C1-

4алкил-окси-C1-4алкил-, хидрокси-C1-4алкил-окси-

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

или ди(C1-4алкил)амино-C1-4алкил-, аминоC1-

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

сулфонил-, аминосулфонил-; 

Het
3
, Het

4
 и Het

8
 секое независно претставува 

хетероцикл одбран од морфолинил, 

пиперазинил, пиперидинил,  фуранил, 

пиразолил, диоксоланил, тиазолил, оксазолил, 

имидазолил, изоксазолил, оксадиазолил, 

пиридинил или пиролидинил каде што 

наведениот Het
3
, Het

4
 или Het

8
 е евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од хидрокси-, 

амино-, C1-4алкил-, C3-6циклоалкил-C1-4алкил-, 

аминосулфонил-, моно- или ди(C1-

4алкил)аминосулфонил или амино-C1-4алкил-; 

Het
5
 претставува хетероцикл одбран од 

пиролидинил или пиперидинил евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од  

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-C1-4алкил-, 

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-;  

Het
6
 и Het

7
 секое независно претставува 

хетероцикл одбран од морфолинил, 

пиролидинил, пиперазинил или пиперидинил 

евентуално супституиран со еден или каде е 

можно два или повеќе супституенти одбрани од 

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-C1-4алкил-, 

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-;  

Het
9
 и Het

10
 секое независно претставува 

хетероцикл одбран од фуранил, пиперидинил, 

морфолинил, пиперазинил, пиразолил, 

диоксоланил, тиазолил, оксазолил, имидазолил, 

изоксазолил, оксадиазолил, пиридинил или 

пиролидинил каде што наведениот Het
9
 или Het

10
 

е евентуално супституиран C1-4алкил, C3-

6циклоалкил-C1-4алкил- или амино-C1-4алкил-; 

Het
11

 претставува хетероцикл одбран од 

индолил или 

O

O  

 

Het
12

 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиперазинил, пиперидинил, 

пиролидинил, тиоморфолинил или дитианил 

каде што наведениот Het
12

 е евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од хидрокси, хало, 

амино, C1-4алкил-, хидрокси-C1-4алкил-, C1-

4алкил-окси-C1-4алкил-, хидрокси-C1-4алкил-окси-

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

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

Het
13

 претставува хетероцикл одбран од 

пиролидинил или пиперидинил евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од  

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-C1-4алкил-, 

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-; 

Het
14

 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиролидинил, пиперазинил или 

пиперидинил евентуално супституиран со еден 

или каде е можно два или повеќе супституенти 

одбрани од C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-

C1-4алкил-,  

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-; 

Het
15

 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиролидинил, пиперазинил или 

пиперидинил евентуално супституиран со еден 

или каде е можно два или повеќе супституенти 
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одбрани од C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-

C1-4алкил-,  

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-; 

Het
16

 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиролидинил, пиперазинил, 1,3,2-

диоксаборолан или пиперидинил каде што 

наведениот хетероцикл е евентуално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

одбрани од C1-4алкил; и 

Het
17

 претставува хетероцикл одбран од 

пиролидинил или пиперидинил евентуално 

супституиран со еден или каде е можно два или 

повеќе супституенти одбрани од  

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-C1-4алкил-, 

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-;  

Het
18

 и Het
19

 секое независно претставува 

хетероцикл одбран од морфолинил, 

пиролидинил, пиперазинил или пиперидинил 

евентуално супституиран со еден или каде е 

можно два или повеќе супституенти одбрани од 

C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-C1-4алкил-, 

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-;  

Het
20

, Het
21

 и Het
22

 секое независно претставува 

хетероцикл одбран од пиролидинил, 2-

пиролидинонил, пиперазинил или пиперидинил 

евентуално супституиран со еден или каде е 

можно два или повеќе супституенти одбрани од 

хидрокси,  

C1-4алкил, хидрокси-C1-4алкил- или 

полихидрокси-C1-4алкил-; 

Het
23

 претставува хетероцикл одбран од 

морфолинил, пиролидинил, пиперазинил или 

пиперидинил евентуално супституиран со еден 

или каде е можно два или повеќе супституенти 

одбрани од C1-4алкил, C3-6циклоалкил, хидрокси-

C1-4алкил-,  

C1-4алкилоксиC1-4алкил или полихидрокси-C1-

4алкил-; 

Ar
1
, Ar

2
, Ar

3
, Ar

4
 и Ar

5
 секое независно 

претставува фенил евентуално супституиран со 

циано, C1-4алкилсулфонил-, C1-

4алкилсулфониламино-, аминосулфониламино-, 

хидрокси-C1-4алкил, аминосулфонил-, хидрокси-, 

C1-4алкилокси- или C1-4алкил. 

има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/18, 47/18, 47/26, 47/40, A 61P 

35/00  

(11)  4370   (13) Т1 

(21)  2012/154   (22) 23/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  681215 P  13/05/2005  US and 681234 P  

13/05/2005  US 

(96)  11/05/2006 EP06727086.8 

(97)  25/01/2012 EP1901729 

(73)  TopoTarget UK Limited 

7200 The Quorum, Suite 14OxfordBusiness Park  

NorthOxgord, OX4 2JZ, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BASTIN, Richard J. and HUGHS, Nicholas J. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА  

HDAC ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Фармацевтски состав содржи: 

(a) HDAC инхибитор, кадешто HDAC 

инхибиторот е соединение на следнава формула 

или фармацевтски прифатливи соли или 

солвати одтаму: 

  

и 

(b) аргинин.  

има уште 51 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/517, A 61P 35/00, 

C 07D 401/14, 471/04, 491/04  

(11)  4374   (13) Т1 

(21)  2012/155   (22) 24/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  02290242  01/02/2002  EP 

(96)  28/01/2003 EP03700951.1 

(97)  14/03/2012 EP1474420 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  HENNEQUIN, Laurent Francoi Andre 

(54)  ХИНАЗОЛИН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение 7-(3-(4-ацетилпиперазин-1-

ил)пропокси)-4-(4-флуоро-2-метилиндол-5-

илокси)-6-метоксихиназолин и негови соли.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/40, A 61K 31/454, 31/496, A 61P 

3/00, C 07D 401/12, 401/14  

(11)  4371   (13) Т1 

(21)  2012/157   (22) 25/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0705858  16/08/2007  FR 

(96)  14/08/2008 EP08845678.5 

(97)  07/03/2012 EP2188253 

(73)  Sanofi 

54, rue de la Boetie, 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  BARONI, Marco and PULEO, Letizia 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ-2-ОН КОИ СЕ 

ДИСУПСТИТУИРАНИ ВО ПОЛОЖБАТА 3, 

НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 
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назначено со тоа, што: 

 

претставува единечна или двојна врска, 

X претставува -N<, -CH< или 

 

Y претставува >N- или >CH-, при што се 

подразбира дека најмалку еден од X и Y 

претставува N; 

Ar претставува арилна или хетероарилна група 

која може да биде супституирана со еден или 

повеќе супституенти, кои може да бидат исти 

или различни и се одбрани од атоми на халоген 

и (C1-6)алкилна, (C1-6)халоалкилна, 

перхало(C1-3)алкилна, (C1-6)алкокси, 

перхало(C1-3)алкокси и арилна група; 

R1 претставува атом на водород или (C1-

6)алкилна, -C(=O)(C1-6)алкилна или -

C(=O)арилна група; 

R2, R3 и R4, кои може да бидат исти или 

различни и се поставени на било која достапна 

положба на фенилното јадро, независно 

претставуваат атом на водород, атом на 

халоген, CN, OH, (C1-6)алкилна група која може 

да биде супституирана со атом на халоген или 

OH; перхало(C1-3)алкил, (C1-6)алкокси, 

перхало(C1-3)алкокси, аминокарбонил, (C1-

6)алкиламинокарбонил, ди(C1-

6)алкиламинокарбонил, арил, арилокси; 

хетероарил; при што наведените арилни, 

арилокси или хетероарилни групи може да бидат 

супституирани со атом на халоген, CN, OH или 

(C1-6)алкил, перхало(C1-3)алкил или (C1-

6)алкокси групи; при што се подразбира дека 

најмалку еден од R2, R3 и R4 е различен од H и 

дека наведените арилни, арилокси или 

хетероарилни групи може да бидат 

супституирани со атом на халоген, CN, OH или 

(C1-6)алкил, перхало(C1-3)алкил или (C1-

6)алкокси група; 

R5 претставува (C1-6)алкилна или (C2-

6)алкенилна група; и 

n претставува 1 или 2; 

во вид на база или киселинска адитивна сол; со 

исклучок на 5-хлоро-3-(2-хлорофенил)-1,3-

дихидро-3-[2-(4-метилпиперазин-1-

ил)ацетамидо]индол-2-он.  

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/49, A 61P 9/00, 9/10, C 12N 9/72

  

(11)  4369   (13) Т1 

(21)  2012/158   (22) 25/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10153601  02/11/2001  DE and 01130006  

17/12/2001  EP 

(96)  31/10/2002 EP08012976.0 

(97)  29/02/2012 EP1997510 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Copenhagen , DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Sohngen, Mariola; Sohngen, Wolfgang; 

Schleuning, Wolf-Dieter and Medcalf, Robert 

(54)  НЕ-НЕУРОТОКСИЧНИ ПЛАЗМИНОГЕНО-

АКТИВИРАЧКИ ФАКТОРИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

УДАРИ 

(57)  1  DSPA алфа 1 за терапевтскиот третман 

на удар кај луѓе откако поминале три часа од 

почетокот на ударот.  

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/28, 47/48  

(11)  4388   (13) Т1 

(21)  2012/161   (22) 30/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0061281P  13/06/2008  US and 0121394P  

10/12/2008  US 

(96)  09/06/2009 EP09763419.0 

(97)  25/04/2012 EP2288375 

(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)  ZHANG, Lianshan; BEALS, John, Michael; 

CUTLER, Gordon, Butler; DOYLE, Brandon; 

HANSEN, Ryan,John; LI, Shun and SHIRANI, 

Shahriar 

(54)  ПЕГИЛИРАНИ ИНСУЛИНСКИ ЛИЗПРО 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  ПЕГилиран инсулин-лизпро-соединение 

со формулата: 

P-[(A)-(B)] или негова фармацевтски прифатлива 

сол кадешто  

А е А-низата на инсулин лизпро и има амино 

киселинска секвенца од НИЗА ИД БР:1; 

B e B-низа на инсулин лизпро и ја има амино 

киселинска секвенца од НИЗА ИД БР.3 и  

P e ПЕГ којшто има молекуларна маса во 

опсегот од околу 17.5 kDa до околу 40 kDa и 

кадешто А и B се соодветно вкрстено-врзани и P 

e сврзан преку уретан ковалентна врска кон 

епсилон-амино групата на лизинот на позиција 

28 од B.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 9/06  

(11)  4389   (13) Т1 

(21)  2012/162   (22) 03/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  ATA 1752008  04/02/2008  AT 

(96)  27/01/2009 EP09450016.2 

(97)  25/04/2012 EP2085160 

(73)  voestalpine Schienen GmbH 

Kerpelystrasse 199, 8700 Leoben, AT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје 

(72)  Kock Norbert and Pfeiler, Hans 

(54)  НАПРАВА  ЗА КАЛЕЊЕ ШИНИ 

(57)  1  Уред за калење шини (1), особено 

профилирани ленти, по можност со соодветно 

различен облик на напречен пресек и должина 

во поголема од 50 м, со ладење барем дел од 

соодветниот железнички пресек преку целата 

должина на шината во средство за ладење, кој 

се состои од средства за попречно поместување 

(21) во делот на валчесто лежиште (2), 

зацрвстувањето средства и употреба на стегач 

(3) да ја преземе шината во уредот, барем едно 

средство за позиционирање (4), и се состои во 

соодветен слив (5) или со ладење со средство 

за ладење како и лежиштето за ладење (6), кои 

окарактеризирани со тоа што употребата на 

алатката за фаќање (3) е формирана од 

мноштво на единствени, израмнети клешти (30) 

кој може да се придвижи со истото движење, кои 

се состојат од рачките на алатка за фаќање (31 ', 

31), кои секој се формирани со центрирање 

делови (312 ', 312) за аксијално ориентирање на 

главата (12) на шината, и со алатка за фаќање 

делови (311', 311) за одржување на подножјето 

на шината (11) со подреден пресек, со што се 

овозможува воведување точност за мерење во 

позиционирање средства (4) и одредување на 

тоа во рамките на истата.  

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/20, 31/00  

(11)  4382   (13) Т1 

(21)  2012/171   (22) 22/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  94131 P  04/09/2008  US 

(96)  03/09/2009 EP09792207.4 

(97)  21/03/2012 EP2323633 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  TIMMINS, Peter; BROWN, Jonathan, R.; 

TOALE, Helen and DENNIS, Andrew, B. 

(54)  СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 

ОПТИМИЗИРАНА ИСПОРАКА НА ИНХИБИТОР 

НА ПРИКАЧУВАЊЕ НА ХИВ 

(57)  1  Фармацевтски состав во форма на 

таблета кој што го содржи фосфат естер 

предлекот на еден инхибитор на  склоност кон 

ХИВ, 1-бензоил-4-[2-[4-метокси-7-(3-метил-1H-

1,2,4-триазол-1-ил)-1-[(фосфоноокси)метил]-1H-

пироло [2,3-c]пиридин-3-ил]-1,2-диоксоетил]-

пиперазин и хидроксипропил метил целулоза 

(HPMC) која што има хидриран вискозитет од 

барем околу 100 cP, што ја обезбедува 

посакуваната проширена апсорпција на 

соединението-родител кога се дава на луѓе, 

обезбедува стабилност на предлекот против 

алкална фосфатаза, а во исто време содржан во 

дозата под под услови по давањето и  при што 

споменатиот состав не содржи никакви ензимски 

инхибитори и споменатата HPMC е присутна е 

споменатиот состав во количина од 10-50% по 

тежина.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07H 19/04, A 61K 31/706, A 61P 35/00  

(11)  4377   (13) Т1 

(21)  2012/172   (22) 22/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  980397 P  16/10/2007  US 

(96)  16/10/2008 EP08840633.5 

(97)  16/10/2008 EP2207786 

(73)  Eisai Inc. 

Woodcilff Lake, NJ 07677, US 
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(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  HAMILTON, Gregory, S.; TSUKAMOTO, 

Takashi; FERRARIS, Dna, V.; DUVALL, Bridget and 

LAPIDUS, Rena 

(54)  2'-ФЛУОРО-2'-

ДЕОКСИТЕТРАХИДРОУРИДИНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ЦИТИДИН ДЕАМИНАЗА 

(57)  1  Соединение со Формула I или 

фармацевтски прифатлива сол од него. 

                                                                                      

при што јаглеродот означен со ѕвездичка може 

да има (R) или (S) конфигурација; и при што R1 и 

R2 се флуоро.  

има уште 26 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00  

(11)  4378   (13) Т1 

(21)  2012/173   (22) 22/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  859340P  16/11/2006  US 

(96)  14/11/2007 EP07867449.6 

(97)  02/05/2012 EP2086981 

(73)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CLAIBORNE, Christopher, F.; SELLS, Todd B. 

and STROUD, Stephen G. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА 

МИТОТИЧНА ПРОГРЕСИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

или фармацевтски прифатлива сол од него, при 

што: 

R
a
 е селектиран од групата која што се состои од 

C1-3 алифатик, C1-3 флуороалифатик, -R
1
, -T-R

1
, -

R
2
, и -T-R

2
; 
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T е C1-3 алкилен синџир незадолжително заменет 

со флуоро; 

R
1
 е 5- или 6-член арил, хетероарил, или 

хетероцикличен прстен незадолжително заменет 

со еден или два субституенти  независно 

селектирани од групата која што се состои од 

хало, C1-3 алифатик, и C1-3 флуороалифатик; 

R
2
 е селектиран од групата која што се состои од 

хало, -C≡C-R
3
, -CH=CH-R

3
, -N(R

4
)2 и -OR

5
; 

R
3
 е водород, C1-3 алифатик, C1-3 

флуороалифатик, или -CH2OCH3 или арил, хете-

роарил, или хетероциклична група; 

секој R
4
 независно е водород или алифатик, 

арил, хетероарил, или хетероциклична група; 

или две R
4
 на истиот азотен атом, земени 

заедно со азотниот атом формираат 5- до 6-член 

хетероарил или 4- до 8-член хетероцикличен 

прстен кој што, покрај азотниот атом има 0-2 

прстенести хетероатоми селектирани од N, O, и 

S; 

R
5
 е водород, C1-3 алифатик, C1-3 

флуороалифатик или арил, хетероарил, или 

хетероциклична група; а R
b
 е селектиран од 

групата која што се состои од флуоро, хлоро, -

CH3, -CF3, -OH, -OCH3, -OCF3, -OCH2CH3, и -

OCH2CF3. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 47J 37/06  

(11)  4381   (13) Т1 

(21)  2012/174   (22) 22/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09159686.6  07/05/2009  EP 

(96)  07/05/2009 EP09159686.6 

(97)  04/04/2012 EP2250951 

(73)  Eksen Makine Sanayi ve Ticaret A.S. 

41480 Kocaeli, TR 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  TAHINCIOGLU, Besim 

(54)  ТОСТЕР СО РАЧКА КОЈА ИМА 

ОДНАПРЕД УТВРДЕНИ ПОЗИЦИИ НА 

ЗАКОЧУВАЊЕ 

(57)  1  Електричен апарат за домаќинство и 

посебно апарат за тостирање кој што има прва 

плоча за печење и која што е ротирачки 

прицврстена за статичната втора плоча, при што 

првата плоча за печење има рачка за 

остварување на ротацијата на споменатата прва 

плоча во однос на споменатата втора плоча, при 

што рачката има два дела (11) на двете страни 

од споменатата прва плоча за печење, секој дел 

(11) е закачен на споменатата втора плоча за 

печење со уред за поврзување (12) при што 

споменатиот уред за поврзување (12) може да 

се ротира со помош на споменатата рачка во 

еден цилиндричен дел (25) од споменатата 

втора плоча за печење и кој што се 

карактеризира со тоа што споменатиот уред за 

поврзување (12) опфаќа барем едно средство за 

заклучување (13) кое што може да се активира 

во една позиција (24) во споменатиот 

цилиндричен дел (25) со што активирањето на 

споменатото барем едно средство за 

заклучување (13) во споменатата позиција (24) 

обезбедува дека позицијата на споменатата 

прва плоча за печење во однос на споменатата 

втора плоча за печење се одржува.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/136, 31/166, 31/196, 31/343, 31/357, 

31/4439, 31/47, 31/606, 31/609, A 61P 1/00, 1/02, 

1/04, 11/02, 17/00, G 01N 33/94  

(11)  4380   (13) Т1 

(21)  2012/175   (22) 22/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070129  28/02/2007  IE 

(96)  27/02/2008 EP08717161.7 

(97)  18/04/2012 EP2131829 

(73)  Giuliani International Limited 

Dublin 2, IE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BARONI, Sergio; DESREUMAUX, Pierre and 

BELLINVIA, Salvatore 

(54)  ППАР-ГАМА АГОНИСТИ ЗА ИНДУКЦИЈА 

НА КАТЈОНСКИ АНТИМИКРОБЕН ПЕПТИДЕН 

ИЗРАЗ КАКО ИМУНОПРОТЕКТИВНИ 

СТИМУЛАНСИ 

(57)  1  Соединение селектирано од 2-метокси-3-

(4'-аминофенил) пропионска киселина, 5-амино-

N-хидрокси-2-метоксибензамид, 2-етокси-3-(4'-

аминофенил) пропионска киселина или 2-етокси-

3-(3'-аминофенил) пропионска киселина за 

употреба при третирање и / или спречување на 

акутен дивертикулитис.  

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/18, C 

07C 17/16, 25/22, 29/143, 35/32, C 12P 41/00, 7/22

  

(11)  4376   (13) Т1 

(21)  2012/176   (22) 23/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  200301180  18/08/2003  DK; 200301305  

11/09/2003  DK; 496058P  18/08/2003  US and 

520246P  14/11/2003  US 

(96)  18/08/2004 EP04762772.4 

(97)  04/04/2012 EP1658277 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BANG-ANDERSEN, Benny; NIELSEN, Ole; 

LYNGSO, Lars Ole; LOPEZ DE DIEGO, Heidi; 

RINGGARD, Lone, Munch; SVANE, Henrik; DAHL, 

Allan, Carsten and HOWELLS, Mark 

(54)  СУЦИНАТНА И МАЛОНАТНА СОЛ НА 

ТРАНС-4-(1R,3S)--6-ХЛОРО-3-ФЕНИЛИНДАН-1-

ИЛ)-1,2,2-ТРИМЕТИЛПИПЕРАЗИН И 

УПОТРЕБАТА КАКО МЕДИКАМЕНТ 

(57)  1  Суцинатна сол или малонатна сол на 

соединението од формулата (I) 

  

[транс-4-((1R,3S)-6-хлоро-3-фенилиндан-1-ил)-

1,2,2-триметилпиперазин].  

има уште 41 патентни барања. 
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(51)  C 12N 15/09, 15/00  

(11)  4375   (13) Т1 

(21)  2012/177   (22) 23/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102005046490  28/09/2005  DE 

(96)  28/09/2006 EP06805937.7 

(97)  21/03/2012 EP1934345 

(73)  BioNTech AG 

Holderlinstrasse 8  55131 Mainz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  SAHIN, Ugur; TURECI, Ozlem; HOLTKAMP, 

Silke and KREITER, Sebastian 

(54)  МОДИФИКАЦИЈА НА RNA, 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ЗГОЛЕМЕНА 

СТАБИЛНОСТ НА ТРАНСКРИПТОТ И 

ЕФИКАСНОСТ НА ТРАНСЛАЦИЈАТА 

(57)  1  Mолекул на нуклеинска киселина што 

содржи во 5' ' 3' насоката на транскрипција: 

(а) промотор, 

(б) секвенца на транскрипциона нуклеинска 

киселина или секвенца на нуклеинска киселина 

за воведување секвенца на транскрипциона 

нуклеинска киселина, 

(ц-1) прва секвенца на нуклеинска киселина, 

(ц-2) втора секвенца на нуклеинска киселина, и 

каде што е соодветно, 

(ц-3) барем една дополнителна секвенца на 

нуклеинска киселина, каде што секвенците на 

нуклеинска киселина (ц-1), (ц-2) и, каде што е 

соодветно, (ц-3) се одбрани од групата 

составена од: 

(I) секвенца на нуклеинска киселина што 

одговара на 3'-нетранслатираниот регион од 

глобин ген и 

(II) секвенца на нуклеинска киселина што е 

барем 90% идентична на секвенцата на 

нуклеинска киселина под (I), каде што 

секвенците на нуклеинска киселина (ц-1), (ц-2) и, 

каде што е соодветно, (ц-3) се независно една 

од друга изведени од ген одбран од групата 

составена од алфа2-глобин ген, алфа1-глобин 

ген и бета-глобин ген и 

назначен со тоа, што секвенците на нуклеинска 

киселина (ц-1), (ц-2) и, каде што е соодветно, (ц-

3) под контрола на промоторот (а) може да 

бидат транскрибирани за да дадат заеднички 

транскрипт во кој што секвенците на нуклеинска 

киселина  транскрибирани од секвенците на 

нуклеинска киселина (ц-1), (ц-2) и, каде што е 

соодветно, (ц-3) се активни со цел да се зголеми 

ефикасноста на транслацијата и/или 

стабилноста на секвенцата на нуклеинска 

киселина транскрибирана од секвенцата на 

транскрипциона нуклеинска киселина (б).  

има уште 39 патентни барања.
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(51)  B 65D 51/24, 81/36  

(11)  4379   (13) Т1 

(21)  2012/179   (22) 25/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  202009007163  19/05/2009  DE 

(96)  19/05/2010 EP10163268.5 

(97)  30/05/2012 EP2253555 

(73)  DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  Schwartz, Erhard and Schmitt, Christopher 

(54)  ПРОТИВ-ЗАДУШУВАЧКИ ЗАТВОРАЧ ЗА 

САД 

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

особено за садови за складирање прехранбени 

производи, и особено за ќесиња за пијалоци, 

каде што капакот за затворање (1) е во форма 

на криловиден капак кој што не може да биде 

голтнат од мали деца, кој што содржи тело на 

основата (3) кое што може да биде донесено во 

врска со сад, и најмалку едно крило (5) за 

активирање на капакот за затворање (1), 

наведеното крило (5) е испакнато латерално вон 

латералната површина (3b) од телото на 

основата (3) во однос на насоката на затворање 

(C), каде што крилото (5) содржи два латерални 

дела (5а, b) кои што во суштина се израмнети 

еден со друг, назначен со тоа што, ширината (Е) 

и висината (F) на капакот за затворање (1) се 3 

до 6 cm, и крилото исто така содржи лаковиден 

дел (5c) кој ги спојува латералните делови (5a, 

b) така што е формирана празнина (7) помеѓу 

крилото (5) и телото на основата (3).  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  B 65D 17/34  

(11)  4391   (13) Т1 

(21)  2012/189   (22) 06/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  UD00159  07/09/2007  IT 

(96)  08/05/2008 EP08750201.9 

(97)  07/03/2012 EP2200903 

(73)  International Patents and Brands 

Corporation 

Calle 50, Torre Nueva Global Bank Piso 16, 

Oficina 1602  Panama, PA 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  LINDEN, Paolo and CAMURRI, Edmondo 

(54)  КОНТЕЈНЕР ЗА СУПСТАНЦА, ПОТОЧНО 

ПИЈАЛОК, СО ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВОРАЊЕ КОЈ 

Е НА ПОВЛЕКУВАЊЕ 

(57)  1  Контејнер за супстанца, поточно пијалок, 

се состои од: горен ѕид (211) кој функционира 

како капак, со периферно ребро (212) кој ја 

определува централната зона (236) со 

последователна кружна форма со определен 

радиус (А), концентрични во однос на 

централната оска (Y) која е прицврстена на 

периферното ребро (212) и на кое е направена 

испрекината слободна линија (213), која го 

дефинира отворот со повлекување (214) секогаш 

составен дел од централниот (236) со преден 

завршен дел поставен до периферното ребро 

(212), со дел за затворање (214) кој функционира 

како стопирач на поврзаниот со него отвор(215) 

за да споменатата супстанца помине низ него, 

изработена во централната зона (236); и лост 

(216) со барем еден дел поврзан со 

затворачкиот елемент (214) и кој може да се 

движи до отстранување, барем делумно, 

затворачкиот елемент (214) од останатиот дел 

од централната зона (236), отсекувајќи го вдолж 

слободна линија (213) и го поставува отворот 

(215) во комуникација со надворешноста, 

слободната линија (213) е прекината на едниот 

крај од елементот за затворање (214) кој е на 

спротивната страна  од лостот (216) кон 

централната оска (Y), па така елементот за 

затворање (214) на едната страна има  цврст 

раб со остатокот на централната зона (236) 

назначен со тоа што лостот (216) се состои од:  

 

- прв крај (234) со централен дел кој 

функционира како центар на ротација  поставен 

соодветно на периферното ребро (212), надвор 

пак елементот за затворање (214) дефиниран со 

слободната линија (213) и пред предниот 

завршен дел, центарот на ротација може да го 

определи кревањето на елементот за затворање 

(214) со повлекување;  

- втор дел (232) поставен во близина во 

кореспонденција со централната зона (236), 

спротивно е првиот крај (234) и функционира 

како рачка, подигајќи го и повлекувајќи, 

растојанието помеѓу првиот крај (234) и вториот 

крај (232) е малку помало од радиусот (А); 

- средна зона (239) помеѓу првиот дел (234) и 

вториот дел (232), со дел од лостот (216) кој е 

поврзан со елементот за затворање (214), 

средната зона (239) од лостот (216) има 

флексибилен јазик (251) механички поврзан со 

елементот за затворање (214) во предниот 

завршен дел , за да го крева и допира предниот 

завршрн дел од елементот за затворање (214) 

од останатиот дел од централната зона (236), 

без било кој дел од елементот за затворање 

(214) да дојде во дотпир со супстанцата која се 

содржи внатре во контејнерот.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07C 231/02, 209/48, 231/12, 233/11, 

233/18, 233/91  

(11)  4392   (13) Т1 

(21)  2012/191   (22) 07/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0004465  05/08/2008  FR 

(96)  04/08/2009 EP09290606.4 

(97)  07/03/2012 EP2151428 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)   Lecouve, Jean-Pierre; Hardouin, Christophe 

and Bragnier, Nicolas 

(54)  "ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

АГОМЕЛАТИН" 

(57)  1  Процес за индустрискa синтеза на 

соединениe на формулата (I) 

 

 

се карактеризира со тоа што е во реакција со 

7-метокси-1-нафтол на формулата (II): 

 

 

 

 

со која е кондензирана, во присуство на 

паладиумот, по конверзија на хидрокси функција 

во ослободувачка група како халоген, тосилат 

или трифлуорометалсулфонат група, 

соединението на формула (III): CH2=CH-Р 

(III), 

каде R претставува група 
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каде R’ и R", кои можат да бидат исти или 

различни, секое од нив претставува една 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група или 

R’ и R" заедно формираат (C2-C3)алкилен 

синџир, тоа се е можно за прстенот што е 

формиран со цел да се стопи со фенил група, 

за да се изведе соединението на формулата 

(IV): 

 

каде R е исто дефинирано како претходно, 

кое е подложено на каталитички 

хидрогенизација за да се изведе соединение на 

формулата (V): 

 

каде R е исто дефинирано како претходно, 

кој е подложено на базана или киселинска 

хидролиза или на бинарен намалувачки 

агенс/киселински систем за да се изведе 

соединение на 

формула (VI) или негов хидрохлорид: 

 

кој е сукцесивно подложени на дејството на 

натриум ацетат, а потоа оцетна анхидрид да 

даде соединение 

на формулата (I), која е изолирана во форма на 

цврста. има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 14/59  

(11)  4520   (13) Т1 

(21)  2012/197   (22) 11/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA 05106060  05/07/2005  EP and USP 

697077  06/07/2005  US 

(96)  04/07/2006 EP06764058.1 

(97)  04/07/2006 EP1899454 

(73)  ARES TRADING S.A. 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  FONTA, Jean-Pierrre; DUCOMMUN, Paul and 

DEPARIS, Veronique 

(54)  МЕДИУМ НА КУЛТУРА БЕЗ СЕРУМ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКОМБИНАНТНИ 

ГОНАДОТРОПИНИ 

(57)  1  Употреба на медиум на култура без 

серум за редуцирање на нивоата на оксидирани 

форми на рекомбинантен димерен гонадотропин 

за време на процесот на негово производство 

каде што наведениот медиум на култура содржи 

антиоксиданс избран од групата составена од: 

- L-глутатион со концентрација во опсег од 

околу 1 до околу 20 mg/L; 

- 2-меркаптоетанол со концентрација во 

опсег од околу 5 до околу 15 mg/L; 

- L-метионин со концентрација во опсег од 

околу 200 до околу 400 mg/L; и 

- комбинација на аскорбинска киселина со 

концетрација во опсег од околу 10 до околу 50 

mg/L и (+)-алфа-токоферол со концентрација во 

опсег од околу 5 до околу 25 mg/L.  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 31/4184, 

31/4188, A 61P 31/14, C 07D 405/14, 487/04, 

491/044, 491/052  

(11)  4521   (13) Т1 

(21)  2012/198   (22) 11/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  28277  13/02/2008  US 

(96)  06/02/2009 EP09709849.5 

(97)  25/04/2012 EP2245027 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton NJ 08543-4000, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BACHAND, Carol; LAVOIE, Rico; BELEMA, 

Makonen; GOOD, Andrew C.; GOODRICH, Jason; 

LOPEZ, Omar D.; MEANWELL, Nicholas A.; 

NGUYEN, Van N.; ROMINE, Jeffrey Lee; SNYDER, 

Lawrence B.; ST.LAURENT, Denis R.; YANG, 

Fukang; LANGLEY, David R.; WANG, Gan; DEON, 

Daniel H.; JAMES, Clint A.; MARTEL, Alain; 

RUEDIGER, Edward H. and HAMANN, Lawrence G. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС 

(57)  1  Соединение со Формула (I) 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при 

што 

u и u’ се независно 0, 1, 2, или 3; 

D и D’ се секој независно селектирани од NR
5
, O, 

и S; при што секој R
5
 е независно селектиран од 

водород, алкоксикарбонил, алкил, 

арилалкоксикарбонил, карбокси, халоалкил, 

хидрокси, (NR
a
R

b
)карбонил, и триалкилсилил-

алкоксиалкил; 

секој R
1
 и R

1’
 е независно селектиран од алкокси, 

алкоксиалкил, 

алкоксикарбонил, алкил, арилалкоксикарбонил, 

карбокси, формил, хало, халоалкил, хидрокси, 

хидроксиалкил, -NR
a
R

b
, (NR

8
R

b
)алкил, и 

(NR
a
R

b
)карбонил; 

R
2
 е селектиран од водород, алкоксикарбонил, 

алкил, арилалкоксикарбонил, 

карбокси, халоалкил, и (NR
a
R

b
)карбонил; а 

R
3
 е селектиран од водород, алкокси, 

алкоксиалкил, алкоксикарбонил, алкил, 

арилалкоксикарбонил, карбокси, формил, хало, 

халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил, - NR
a
R

b
, 

(NR
a
R

b
)алкил, и (NR

a
R

b
)карбонил; или 

R
2
 и R

3
, заедно со карбонските атоми за кои што 

се закачени формираат еден 5- до 8-член 

ароматичен или неароматичен прстен кој што 

незадолжително содржи еден или два 

хетероатоми независно селектирани од азот, 

кислород, и сулфур; при што 

5- до 8-члениот прстен е незадолжително 

заменет со еден, два или три субституенти не-

зависно селектирани од алкокси, алкоксиалкил, 

алкоксикарбонил, алкил, алкилсулфонил, арил, 

арилалкил, арилсулфонил, карбокси, формил, 

хало, халоалкокси, 

халоалкил, хидрокси, хидроксиалкил, -NR
a
R

b
, 

(NR
a
R

b
)алкил, (NR

a
R

b
)карбонил, оксо, и 

спироцикл; 

R
2’
 и R

3’
, заедно со карбонските атоми за кои што 

се закачени формираат еден 5- до 8-член 

ароматичен или неароматичен прстен кој што 

незадолжително содржи еден или два 

хетероатоми независно селектирани од азот, 

кислород, и сулфур; при што 5- до 8-члениот 

прстен е незадолжително заменет со еден, два 

или три субституенти независно селектирани од 

алкокси, алкоксиалкил, алкоксикарбонил, алкил, 

алкилсулфонил, арил, арилалкил, арилсулфонил, 

карбокси, формил, хало, халоалкокси, халоалкил, 

хидрокси, хидроксиалкил, -NR
a
R

b
, (NR

a
R

b
)алкил, 

(NR
a
R

b
)карбонил, оксо, и спироцикл; 

R
4
 и R

4’
 се секој независно селектирани од 
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при што секое m е независно 0, 1, или 2; 

секое s е независно 0, 1, 2, 3, или 4; 

секој X е независно селектиран од O, S, S(O), 

SO2, CH2, CHR
6
, и C(R

6
)2; под услов кога m е 0, X 

е селектиран од CH2, CHR
6
, и C(R

6
)2; 

секој R
6
 е независно селектиран од алкокси, 

алкил, арил, хало, халоалкил, хидрокси, и -NR
a
R

b
, 

при што алкилот може незадолжително да 

формира споен 3- до 6-член прстен со соседен 

карбонски атом, при што 3- до 6-члениот прстен е 

незадолжително заменет со една или две алкил 

групи; 

секој R
7
 е независно селектиран од водород и 

R
11

-C(O)-, и R
11

-C(S)-; 

R
8
 е селектиран од водород и алкил; 

R
9
 и R

10
 се секој независно селектирани од 

водород, алкенил, алкоксиалкил, алкил, хало-

алкил, и (NR
a
R

b
)алкил; 

или, 

R
9
 и R

10
, заедно со карбонските атоми за кои што 

се закачени формираат еден 5- или 6-член 

заситен прстен кој што незадолжително содржи 

еден или два хетероатоми селектирани од NR
z
, 

O, и S; при што Rz е селектиран од водород и 

алкил; и 

секој R
11 

е независно селектиран од алкокси, 

алкоксиалкил, алкоксикарбонил, алкоксикар-

бонилалкил, алкил, алкилкарбонилалкил, арил, 

арилалкенил, арилалкокси, арилалкил, 

арилoxyалкил, циклоалкил, (циклоалкил)алкенил, 

(циклоалкил)алкил, циклоалкилoксиалкил, 

халоалкил, хетероциклил, хетероциклилалкенил, 

хетероциклилалкокси, хетероциклилалкил, 

хетероциклилoxyалкил, хидроксиалкил, -NR
c
R

d
, 

(NR
c
R

d
)алкенил, (NR

c
R

d
)алкил, и 

(NR
c
R

d
)карбонил; 

R
a
 и R

b
 се независно селектирани од водород, 

алкенил, и алкил; 

R
c
 и R

d
 се независно селектирани од водород, 

алкенилoxyкарбонил, алкоксиалкилкарбонил, 

алкоксикарбонил, алкил, алкилкарбонил, 

алкилсулфонил, арил, арилалкоксикарбонил, 

арилалкил, арилалкилкарбонил, арилкарбонил, 

арилoxyкарбонил, арилсулфонил, циклоалкил, 

циклоалкилсулфонил, формил, 

халоалкоксикарбонил, хетероциклил, хете-

роциклилалкоксикарбонил, хетероциклилалкил, 

хетероциклилалкилкарбонил, хетероцик-

лилкарбонил, хетероциклилoxyкарбонил, 

хидроксиалкилкарбонил, (NR
e
Rf)алкил, 

(NR
e
R

f
)алкилкарбонил, (NR

e
R

f
)карбонил, 

(NR
e
R

f
)сулфонил, -C(NCN)OR’, и -C(NCN)NR

x
R

y
, 

при што 

R’ е селектиран од алкил и незаменет фенил, и 

при што алкил делот од арилалкил, арил-

алкилкарбонилот, хетероциклилалкилот, 

ихетероциклилалкилкарбонилот се понатаму 

незадолжително заменети со една -NR
e
R

f
 група; 

и при што арилот, арил делот од 

арилалкоксикарбонил, арилалкилот, 

арилалкилкарбонилот арилкарбонилот, 

арилoxyкарбонилот, и арилсулфонил, 

хетероциклил, и хетероциклил делот од 

хетероциклилалкоксикарбонилот, 

хетероциклилалкилот, хетероциклилал-

килкарбонилот, хетероциклилкарбонилот, и 

хетероциклилoxyкарбонилот се понатаму 

незадолжително заменети со еден, два или три 

субституенти независно селектирани од алкокси, 

алкил, цијано, хало, халоалкокси, халоалкил, и 

нитро; 

R
e
 и R

f
 се независно селектирани од водород, 

алкил, незаменет арил, незаменет арилалкил, 

незаменет циклоалкил, незаменет 

(циклоалкил)алкил, незаменет хетероциклил, не-

заменет хетероциклилалкил, (NR
x
R

y
)алкил, и 

(NR
x
R

y
)карбонил; и 

R
x
 и R

y
 се независно селектирани од водород, 

алкоксикарбонил, алкил, алкилкарбонил, 

незаменет арил, незаменет 

арилалкоксикарбонил, незаменет арилалкил, 

незаменет циклоалкил, незаменет хетероциклил, 

и 

(NR
x’
R

y’
)карбонил, при што R

x’
 и R

y’
 се независно 

селектирани од водород и алкил. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/60, 241/10, 401/04  

(11)  4522   (13) Т1 

(21)  2012/199   (22) 12/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0607283  11/08/2006  FR 

(96)  09/08/2007 EP07823409.3 

(97)  11/04/2012 EP2059508 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  LASSALLE, Gilbert; JANIAK, Philip; 

ALTENBURGER, Jean-Michel; FOSSEY, Valerie; 

PETIT, Frederic and VERNIERES, Jean-Claude 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 5,6-БИСАРИЛ-2-

ПИРИДИН-КАРБОКСАМИД, НИВНО 

ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 

КАКО АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА 

УРОТЕНЗИН II 

(57)  1  Соединенија претставени со формулата 

(I): 

 

каде што: 

X и Y претставуваат, независно еден од друг, 

атом на азот или -CR3- група, каде што R3 

претставува атом на водород или халоген, или 

алкилна или алкокси група; 

U претставува атом на водород или група NHR7, 

каде што R7 е атом на водород или алкилна 

група; 

A претставува арилна, хетероарилна или 

хетероциклоалкилна група која може да биде 

супституирана; 

W претставува атом на халоген, алкилна група 

или халоалкилна група; 

Z претставува врска, циклоалкиленска група или 

алкиленска група која може да биде 

супституирана со една или повеќе групи 

одбрани од атом на халоген и алкилна, хидрокси 

и алкокси група; 

B претставува: 

 или група -NR4R5, каде што R4 и R5 

претставуваат, независно еден од друг, 

алкилна, циклоалкилна, хидроксиалкилна 

или флуороалкилна група, или 

алтернативно, R4 и R5, заедно со азотниот 

атом за кој се прикачени, формираат 5- 

или 6-член прстен, на пример, прстен на 

пиролидинил или пиперидинил, кој може 

да биде супституиран со алкилна група, 

 или хетероциклик со следната 

формула: 

 

каде што m и n претставуваат, независно еден 

од друг, 0, 1 или 2 и каде што R6 и R7 

претставуваат, независно еден од друг, атом на 

водород или алкилна или циклоалкилна група; 

R1 и R2 претставуваат: 

 или, независно еден од друг, атом на 

водород или алкилна, циклоалкилна, 

фенилна, бензилна или -CH2-индолилна 

група, при што овие групи може да бидат 

супституирани со една или повеќе групи 

одбрани од атоми на халоген и алкилна, 

флуороалкилна, алкокси, хидрокси и -O-

CO-алкилна група, при што најмалку еден 

од R1 или R2 се различни од атом на во-

дород; 

 или R1 и R2, заедно со јаглеродниот атом 

за кој се прикачени, формираат моно- или 

полицикличен систем одбран од: 

циклоалкил, инданил, тетрахидропиранил, 

пиперидин, тетрахидронафтил, 

бицикло[2.2.1]хептил, бицикло[3.3.1]нонил 

и адамантил, при што наведениот моно- 

или полицикличен систем може да биде 

супституиран, во било која положба (вклу-

чително и врз атом на азот, доколку е 

применливо), со една или повеќе групи од-

брани од атом на халоген и алкилна, 
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флуороалкилна, хидрокси, алкокси, -O-CO-

алкилна и ацилна група; 

p претставува цел број еднаков на 0 или 1; 

нивните соли, хидрати или солвати, како и 

нивните енантиомери и диастереоизомери, 

вклучително и нивните рацемски мешавини. 

има уште 27 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 231/18, A 61K 31/415, 31/4155, 

31/4162, A 61P 31/18, C 07D 231/20, 401/06, 

401/12, 403/04, 403/06, 403/12, 405/12, 413/06, 

471/04, 498/04  

(11)  4523   (13) Т1 

(21)  2012/200   (22) 12/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0008999  10/04/2001  GB and 0027426  

15/11/2001  GB 

(96)  04/04/2002 EP06126433.9 

(97)  02/05/2012 EP1762567 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street  New York, NY 10017, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Jones, Lyn Howard; Mowbray, Charles Eric; 

Price, Davis Anthony; Selby, Matthew Duncan and 

Stupple, Paul Anthony 

(54)  ПИРАЗОЛНИ ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА HIV 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, кадешто: 

или R
1
 е H, C1-C6 алкил, C3-C7 циклоалкил или -

OR
7
, споменатиот C1-C6 алкил и C3-C7 

циклоалкил е опционално супституиран со хало, 

-CN, -OR
10

, S(O)xR
10

, -CO2R
10

, - CONR
5
R

10
, -

OCONR
5
R

10
, -NR

5
CO2R

10
, -NR

10
R

11
, -NR

5
COR

10
, -

SO2NR
5
R

10
, - NR

5
CONR

5
R

10
, -NR

5
SO2R

10
 или R

10
; 

и 

R2 е H, C1-C6 алкил, C3-C6 алкенил или R
9
, 

споменатиот C1-C6 алкил е опционално 

супституиран со хало, -OR
5
, -OR

12
, -CN, -CO2R

7
, -

OCONR
5
R

5
, -CONR

5
R

5
, -C(=NR

5
)NR

5
OR

5
, -

CONR
5
NR

5
R

5
, -NR

6
R

6
, -NR

5
R

12
, -NR

5
COR

5
, 

-NR
5
COR

8
, -NR

5
COR

12
, -NR

5
CO2R

5
, -

NR
5
CONR

5
R

5
, -SO2NR

5
R

5
, -NR

5
SO2R

5
, R

8
 или R

9
; 

или, R
1
 и R

2
, кога се земени заедно, 

претставуваат неразгранет C3-C4 алкилен, 

опционално супституиран со оксо, кадешто една 

метилен група од споменатиот C3-C4 алкилен е 

заменета со кислороден атом или азотен атом, 

споменатиот азотен атом е опционално 

супституиран со R
10

; 

R
3 

е H или C1-C6 алкил, споменатиот C1-C6 алкил 

е опционално супституиран со хало, -CN, - OR
5
, -

CO2R
5
, -CONR

5
R

5
, -OCONR

5
R

5
, -NR

5
CO2R

5
, -

NR
6
R

6
, -NR

5
COR

5
, - SO2NR

5
R

5
, -NR

5
CONR

5
R

5
, -

NR
5
SO2R

5
, R

8
 или R

9
; 

R
4
 е фенил опционално супституиран со R

8
, 

хало, -CN, C1-C6 алкил,C1-C6 халоалкил, C3-C7 

циклоалкил,C1-C6 алкокси, -CONR
5
R

5
, OR

13
, Sox 

R
6
, O-(C1-C6 алкилен)-CONR

5
R

5
, O-(C1-C6 

алкилен)-NR
5
R

5
, или O-(C1 

-C6 алкилен)-OR6; или нафтил;  

секој R
5
 е независно или H, C1-C6 алкил или C3-

C7 циклоалкил или, кога два R
5
 групи се сврзани 

за истиот азотен атом, овие две групи земени 

заедно со азотен атом кон којшто се сврзани 

претставуваат азетидинил, пиролидинил, 

пиперидинил, хомопиперидинил, пиперазинил, 

хомопиперазинил или морфолинил споменатиот 

азетидинил, пиролидинил, пиперидинил, 

хомопиперидинил, пиперазинил, 

хомопиперазинил и морфолинил е опционално 

супституиран со C1-C6 алкил или C3-C7 

циклоалкил; 

секој R
6
 е независно или H, C1-C6 алкил или C3-C7 

циклоалкил; 

R
7
 е C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил; 

R
8
 е пет или шест-члена, ароматична 

хетероциклична група којашто содржи (i) од 1 до 

4 азотни хетероатом(и) или (ii) 1 или 2 азотни 

хетероатом(и) и 1 кислороден или 1 сулфурен 
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хетероатом или (iii) 1 или 2 кислородни или 

сулфурни хетероатом (и), споменатата 

хетероциклична група е опционално 

супституирана со хало, оксо, -CN, -COR
5
, -

CONR
5
R

5
, -SO2NR

5
R

5
, -NR

5
SO2R

5
, -OR

5
, -NR

5
R

5
, 

-(C1-C6 алкилен)-NR
5
R

5
, C1-C6 алкил, флуоро(C1-

C6)алкил или C3-C7 циклоалкил; 

R
9
 е четири до седум-члена, заситена или 

парцијално незаситена хетероциклична група 

којашто содржи (i) 1 или 2 азотни хетероатом(и) 

или (ii) 1 азотен хетероатом и 1 кислороден или 

1 сулфурен хетероатом или (iii) 1 кислороден 

или сулфурен хетероатом, споменатата 

хетероциклична група е опционално 

супституирана со оксо, C1-C6 алкил, C3-C7 

циклоалкил, -SO2R
5
, -CONR

5
R

5
, -COOR

5
, -CO-

(C1-C6 алкилен)-OR
5
 или -COR

5 
и опционално 

супституиран на јаглероден атом којшто не е 

сврзан за хетероатом со хало, -OR
5
, -NR

5
R

5
, -

NR
5
COR

5
, -NR

5
COOR

5
, -NR

5
CONR

5
R

5
, -NR

5
SO2R

5
 

или -CN; 

R
10

 е H, R
8
, R

9
, R

13
, C1-C6 алкил, C3-C7 

циклоалкил или -(C1-C6 алкил)-(C3-C7 

циклоалкил), споменатиот C1-C6 алкил и C3-C7 

циклоалкил е опционално супституиран со -OR
5
, 

-OR
13

, R
8
, R

9
, R

13
 или -COR

13
; 

R
11

 е H, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, 

споменатиот C1-C6 алкил и C3-C7 циклоалкил е 

опционално супституиран со 

-OR
5
, -NR

5
R

5
, -NR

5
COR

5
, -CONR

5
R

5
, R

8
 или R

9
; 

R
12

 е C1-C6 алкил супституиран со R
8
, R

9
, -OR

5
, -

CONR
5
R

5
, -NR

5
COR

5
 или -NR

5
R

5
; 

R
13

 е фенил опционално супституиран со хало, -

CN, -COR
5
, -CONR

5
R

5
, -SO2NR

5
R

5
, -NR

5
SO2R

5
, -

OR
5
, -NR

5
R

5
, 

-(C1-C6 алкилен)-NR
5
R

5
, C1-C6 алкил, хало(C1-

C6)алкил или C3-C7 циклоалкил; и 

x е 0, 1 или 2; 

во комбинација со еден или повеќе 

дополнителни терапевтски агенси. 

има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  E 05F 1/12, E 05D 11/10, 7/08, E 05F 3/10, 

3/20  

(11)  4524   (13) Т1 

(21)  2012/201   (22) 12/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  VI0211  06/08/2009  IT 

(96)  04/08/2010 EP10757475.8 

(97)  09/05/2012 EP2324178 

(73)  Gosio Dianora 

Via della Fonte 9/C  25075 Nave (BS), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BACCHETTI, Luciano 

(54)  ШАРКИ ЗА КОМОРИ ЗА ЛАДЕЊЕ, 

ЛЕТЕЧКИ ВРАТИ И СЛИЧНО 

(57)  1  Шарка за ладни комори, летечки врати 

или слично, кои се состојат од неподвижен 

држач на структурата (S) и барем една врата (А) 

која може да се движи од отворена до затворена 

позиција, шарка која содржи: 

- Тело на шарката (3) во облик на кутија 

која може да се прицврсти  за едно од 

неподвижниот држач (S) и вратата (А) и игла (5) 

која ја определува првата вдолжна оска (X) која 

може да се прицврсти за другиот дел од 

неподвижниот држач (S) и вратата (А), 

спомнатата игла (5) и спомнатото тело на 

шарката (3) се пар што може реципрочно да 

ротира околу спомнатата оска (X), отворената 

позиција на вратата и затворената позиција на 

вратата; 

при што спомнатото средство за затворање (10) 

содржи јазолен елемент (11) соединет со 

спомнатата игла (5) која е во интеракција со клип 

(12) кој се придвижува со лизгање во работната 

комора (25) заедно со спомнатото тело на 

шарката (3) во облик на кутија вдолж втората 

оска (Y) нормално на спомнатата прва оска (X) 

помеѓу компресираната крајна позиција, која 

одговара на отворена врата и раширената крајна 

позиција која одговара на затворена врата, 

спомнатиот клип (12) кој има глава за буткање 

(13) содејствува со соодветно обликуваното 

лежиште (14) од спомнатиот јазолен елемент 

(11); 

при што спомнатите средства за затворање (10) 

и спомнатата работна течност се и двете 
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потполно затворени во спомнатата работна 

комора (25); 

истакнати по тоа што спомнатата шарка (3) во 

облик на кутија има продолжена форма за да ја 

определи спомнатата втора оска (Y), спомнатата 

глава за буткање (13) која има вообичаено 

форма на плоча и определува рамнина (p) 

нормална на спомнатата прва оска (X).  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  B 61L 1/20, 5/06  

(11)  4526   (13) Т1 

(21)  2012/202   (22) 13/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102008055651  29/10/2008  DE 

(96)  29/09/2009 EP09171617.5 

(97)  18/04/2012 EP2181907 

(73)  SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, DE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Bollrath, Bernhard; Burgass, Stefan and 

Walter, Harald 

(54)  СИСТЕМ ОД ПРЕКИНУВАЧИ ЗА 

ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ 

(57)  1  Систем од прекинувачи за 

дијагностицирање со направа за детекција на 

измерена вредност која што е поврзана со 

погонски кабли за прекинувачот и е дизајнирана 

да детектира варијабли на електрични мерки, со 

модул за мерење(21) кој што е прицврстен во 

погонските кабли за секој сет на прекинувачи и 

кој има средства за детекција на измерена 

вредност, евалуација и индикација, како и 

средства за интерфејс(20) за конектирање на 

периферни уреди, особено компјутер за 

собирање на податоци(26), направа за 

далечинско управување и направа за 

софтверско ажурирање,  

кој се карактеризира со тоа што, 

во секој спроводник(1, 2, 3)од погонските кабли, 

модулот за мерење(21) има направа за мерење 

на струја(4) со Хол сензор(5), помеѓу секој 

спроводник(1, 2, 3) и неутрален спроводник(8), 

направа за мерење на волти(7) со конвертор за 

изолирање на потенцијалот(9),  средства за 

мерење на канална адаптација(12, 13) спротивно 

на А/Д конверторот(14), за секој канал за 

мерење на струја(10) и секој канал за мерење на 

волти(11) за секој спроводник(1, 2, 3) 

контролор(15)кој се соостои од А/Д 

конвертор(14)и меморија(16), средства за 

интерфејс(20) и индикација и контролни 

елементи(17, 18).  

има уште 0 патентни барања. 

 



 

 Патенти   71 | С т р а н а  
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  

 

 

 

(51)  A 61K 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 295/00

  

(11)  4542   (13) Т1 

(21)  2012/203   (22) 13/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07103346  01/03/2007  EP 

(96)  28/02/2008 EP08717228.4 

(97)  11/04/2012 EP2131845 

(73)  VERNALIS (R &D) LTD and NOVARTIS AG 

100 Berkshire Place, Wharfedale Road, 

Winnersh, Wokingham,Berkshire, RG41 5RD, 

GB and Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  DRYSDALE, Martin James; DYMOCK, Brian 

William; KRELL, Christoph; MUTZ, Michael; 

PETERSEN, Holger and ZHENG, Weijia 

(54)  ЕТИЛАМИД МЕЗИЛАТ НА 5-(2,4-

ДИХИДРОКСИ-5-ИЗОПРОПИЛ-ФЕНИЛ)-4-(4-

МОРФОЛИН-4-ИЛМЕТИЛ-ФЕНИЛ)-

ИЗОКСАЗОЛ-3-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА, 

НЕГОВИ ХИДРАТИ И ПОЛИМОРФИ, И 

ФОРМУЛАЦИИ ШТО ГИ СОДРЖАТ ОВИЕ 

ФОРМИ 

(57)  1  Етиламид мезилат на 5-(2,4-дихидрокси-

5-изопропил-фенил)-4-(4-морфолин-4-илметил-

фенил)-изоксазол-3-карбоксилна киселина.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, 

C 07D 403/04, 407/14, 409/14  

(11)  4527   (13) Т1 

(21)  2012/204   (22) 13/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0161076  24/07/2008  EP 

(96)  23/07/2009 EP09780990.9 

(97)  09/05/2012 ep2324008 

(73)  NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. 

Viale Pasteur 10  20014 Nerviano (MI), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PULICI, Maurizio; ZUCCOTTO, Fabio; 

BADARI, Alessandra; NUVOLONI, Stefano; CERVI, 

Giovanni; TREQUANDI, Gabriella; BIONDARO, 

Sonia; TRIFIRO', Paolo; MARCHIONNI, Chiara and 

MODUGNO, Michele 

(54)  3,4-ДИАРИЛПИРАЗОЛИ КАКО ПРОТЕИН 

КИНАЗА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

 

 

кадешто: 

m е цел број од 0 до 6; 

R
1
 е водород, трихлорометил, трифлуорометил, 

халоген, цијано, OH, OR8, NR9R10, NR21 

COR22, COOH, COOR11, CONR12R13, или група 

опционално супституирана избрана од прав или 

разгранет (C1-C8) алкил, (C2-C8) алкенил или (C2-

C8) алкинил, (C3-C8) циклоалкил, (C3-C8) 

циклоалкенил, хетероциклил, 

арил и хетероарил, кадешто: 

 

R8 и R11 се секој независно група опционално 

супституирани избрани од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хетероциклил, 

арил и хетероарил; 

R9, R10, R12 и R13 истиот или различни, се секој 

независно водород или група опционално 

супституирани избрани од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хетероциклил, 

арил и хетероарил, или земени заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани или R9 

и R10 како и R12 и R13 може да формираат 

опционално супституиран хетероциклил или 

хетероарил, опционално содржат еден 

дополнителен хетероатом или хетероатомна 

група избрана од S, O, N или NH; 

R21 и R22 истиот или различен, се секој 

независно водород или група опционално 

супституирани избрани од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, (C3-C8) циклоалкил, хетероциклил, 

арил и хетероарил, или земени заедно со 

атомите кон којшто се сврзани R21 и R22 може 

да формираат опционално супституиран 

хетероциклил, опционално содржат еден 

дополнителен хетероатом или хетероатомна 

група избрана од S, O, N или NH; 

 

X е -CH или N; 

R2 е водород, халоген, NR14R15, SR23 или 

SO2R23, кадешто: 

 

R14 и R15 се независно водород или група 

опционално супституирани избрани од прав или 

разгранет (C1-C8) алкил, (C3-C8) циклоалкил, 

хетероциклил, арил и хетероарил; или земени 

заедно со азотен атом кон којшто се сврзани R14 

и R15 може да формираат опционално 

супституирани 3 до 8 член хетероциклил или 

хетероарил, опционално содржат еден 

дополнителен хетероатом или хетероатомна 

група избрана од S, O, N или NH; или R14 е 

водород и R15 е COR16, 

кадешто: 

R16 е OR17, NR18R19 или група опционално 

супституирани избрана од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, (C2-C8) алкенил или (C2-C8) 

алкинил, (C3-C8) циклоалкил, (C3- C8) 

циклоалкенил, хетероциклил, арил и 

хетероарил, кадешто: 
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R17 е група опционално супституирана избрана 

од прав или разгранет (C1-C8) алкил, (C3-C8) 

циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил; 

R18 и R19 се секој независно група опционално 

супституирани избрани од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, (C3- C8) циклоалкил, 

хетероциклил, арил и хетероарил, или земени 

заедно со азотниот атом кон којшто се сврзани 

R18 и R19 може да формираат опционално 

избрани 3 до 8 член хетероциклил или 

хетероарил, опционално содржи еден 

дополнителен хетероатом или хетероатомна 

група избрана од S, O, N или NH; 

R23 е група опционално супституирана избрана 

од прав или разгранет (C1-C8) алкил, (C3-C8) 

циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил, 

 

R3, R4, R5 и R6 се секој независно водород, 

халоген, трифлуорометил, трихлорометил, 

цијано, OR20 или група опционално 

супституирани избрани од прав или разгранет 

(C1-C8) алкил, и (C3-C8) циклоалкил, кадешто: 

 

R20 е група опционално супституитана избрана 

од прав или разгранет (C1-C8) алкил и (C3-C8) 

циклоалкил ; 

 

A is -CON(Y), -CON(Y)O-, -CON(Y)N(Y)-, -

CON(Y)SO2-, -SO2N(Y)-, 

-SO2N(Y)O-, -SO2N(Y)N(Y)-, -SO2N(Y)CO-, -

SO2N(Y)CON(Y)-, -SO2N(Y)SO2, 

-N(Y)CO-, -N(Y)SO2, -N(Y)CON(Y)-, -N(Y)CSN(Y)-, 

-N(Y)CON(Y)N(Y)-, 

-N(Y)COO-, -N(Y)CON(Y)SO2-, -N(Y)SO2N(Y)-, -

C(R’R")CON(Y)-, 

-C(R’R")CSN(Y)-, -C(R’R")CON(Y)O-, -

C(R’R")CON(Y)N(Y)-, -C(R’R")CON(Y)SO2, -

C(R’R")SO2N(Y)-, -C(R’R")SO2N(Y)O-,  

-C(R’R")SO2N(Y)N(Y)-, -C(R’R")SO2N(Y)CO-, -

C(R’R")SO2N(Y)SO2-, 

-C(R’R")N(Y)CO, -C(R’R")N(Y)SO2, -

C(R’R")N(Y)CON(Y)-, 

-C(R’R")N(Y)CSN(Y)-, - C(R’R")N(Y)COO-, -

C(R’R")N(Y)SO2N(Y)- или 

-N(Y)C(R’R")- , кадешто: 

 

Y е водород или опционално супституиран прав 

или разгранет (C1-C3)  алкил; 

и R’ и R" се независно водород или опционално 

дополнително супституиран прав или разгранет 

(C1-C6) алкил, или земени заедно со 

јаглеродниот атом кон којшто тие се сврзани R’ и 

R" може да формираат опционално 

супституиран (C3-C8) циклоалкил; 

 

R7 е водород или опционално супституирана 

група избрани од прав или разгранет (C1-C8) 

алкил, (C2-C8) алкенил, или (C3-C8) циклоалкил, 

(C2-C8) алкинил, (C3-C8) циклоалкенил, 

хетероциклил, арил и хетероарил;  и негова 

фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 9/22, 31/53  

(11)  4530   (13) Т1 

(21)  2012/205   (22) 14/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102005009240  01/03/2005  DE 

(96)  16/02/2006 EP06706994.8 

(97)  11/04/2012 EP1858490  

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  HAYAUCHI, Yutaka; SERNO, Peter; HEINIG, 

Roland and PAULI, Kerstin 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМИ СО 

ПОДОБРЕНИ ФАРМАКОКИНЕТИЧКИ 

СВОЈСТВА 

(57)  1  Лек формулација што брзо се распаѓа во 

устата и содржи а) варденафил хидрохлорид 

трихидрат и б) шеќерен алкохол, назначена со 

тоа, што барем 80% од дозата од варденафил 

во форма на искористената супстанција се 

раствора на 25°C во 10 ml од физиолошки солен 

раствор и степенот на ослободување од лек 

формулацијата во 900 ml од физиолошки солен 

раствор во рамките на првите 5 минути во USP 

апарат за мешање со лопатки на 50 ротации по 
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минута на 37°C е барем 70%.  има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 38/16  

(11)  4532   (13) Т1 

(21)  2012/206   (22) 14/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0271009P  15/07/2009  US; 0271340P  

20/07/2009  US and 0337011P  29/01/2010  US 

(96)  15/04/2010 EP10160099.7 

(97)  14/03/2012 EP2275086 

(73)  Teva Pharmaceuticals Industries, Ltd. 

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Altman, Ayelet; Saltkill, Doris; Tomlinson, 

Dalton L and El-Gad, Tomer 

(54)  "НАМАЛЕНА ВОЛУМЕН ФОРМУЛАЦИЈА 

НА ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ И МЕТОДИ НА 

ДАВАЊЕ НА ЛЕКОТ" 

(57)  1  Единица доза на 0,5 ml на воден 

фармацевтски раствор кој во себе содржи 

раствор 20mg глатирамер ацетат и 20mg 

манитол.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/127, 31/495, 9/00, A 61P 37/08  

(11)  4533   (13) Т1 

(21)  2012/208   (22) 18/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  842433  11/05/2004  US 

(96)  06/05/2005 EP05742190.1 

(97)  21/03/2012 EP1771155 

(73)  Biolipox AB 

P.O.Box 303  751 05 Uppsala, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  PERESWETOFF-MORATH, Lena and 

CARLSSON, Anders 

(54)  МЕТОДА И СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

РИНИТИС 

(57)  1  Хомоген фармацевтски состав погоден 

за третманот на ринитис преку назална или 

окуларна администрација што содржи 

цвитерионски цетиризин, поларен липиден 

липозом и фармацевтски-прифатлив воден 

носач, назначен со тоа, што концетрацијата на 

цетиризин варира за не повеќе од ±50% кога се 

споредуваат концентрации внатре и надвор од 

липозомалните структури.  

има уште 59 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/403, A 61P 3/10  

(11)  4401   (13) Т1 

(21)  2012/210   (22) 20/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  9903028  27/08/1999  SE 

(96)  25/08/2000 EP04006330.7 

(97)  25/04/2012 EP1437131 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Schoelkens, Bernward, Prof.Dr.; Bender, 

Norbert, Dr.; Rangoonwala, Badrudin, Dr.; Gerstein, 

Hertzel; Ljunggren, Anders and Yusuf, Salim 

(54)  УПОТРЕБА НА РАМИПРИЛ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС КАЈ ПАЦИЕНТ 

БЕЗ ПРЕТХОДЕН КОНГЕСТИВЕН СРЦЕВ УДАР 

(57)  1  Употреба на рамиприл или негова 

фармацевтски прифатлива сол, за добивање на 

лек за спречување или намалување на појавата 

на дијабетес кај пациент без претходен 

конгестивен срцев удар, каде што пациентот е со 

висок степен на ризик од појава на 

кардиоваскуларен настан, поради историја на 

претходна состојба на исхемија на срцето, удар 

или периферно артериско заболување.  

има уште 1 патентни барања. 

 

 

(51)  C 04B 41/45, C 09D 7/12, E 04B 1/78, F 28D 

20/02  

(11)  4403   (13) Т1 

(21)  2012/211   (22) 20/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09386022.9  31/07/2009  EP 

(96)  31/07/2009 EP09386022.9 

(97)  21/03/2012 EP2289862 

(73)  Druckfarben Hellas S.A. 

Megaridos Avenue Kallistiri Area  193 00 

Aspropyrgos, GR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Cooray, Boyd 

(54)  "СИСТЕМ ЗА ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА 

ЗА ЗГРАДИ И ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА 

ТЕЧНОСТИ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ" 

(57)  1  Изолациски состав во форма на водена 

дисперзија која се состои од 3-18% на тежината 

на шупливо борсиликатно стаклени сфери или 

керамички микросфери, 5-30 тежина% од 

восочни затворени во куќиште темросет 

честички, 0,2-10 тежина% на сферични 

термопластични микросфери и 5-40% на 

тежината на емулзија полимер или повторно 

раштркувачки врзивно средство од прав.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  B 65D 5/66, 85/10  

(11)  4534   (13) Т1 

(21)  2012/212   (22) 21/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09014501.2  20/11/2009  EP 

(96)  20/11/2009 EP09014501.2 

(97)  20/06/2012 EP2325093 

(73)  IMPERIAL TOBACCO LIMITED 

PO Box 244, Upton Road,Southville, Bristol 

BS99 7UJ, GB 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Holloway, Steve; Collins, Tim and Knorr, 

Solvey 

(54)  ПАКУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН 

(57)  1  Пакување за производи од тутун, 

назначено со тоа, што содржи: 

-  надворешна обвивка (2; 92; 102) 

која има преден ѕид (10), заден ѕид (12), два 

странични ѕидови (14) поставени еден наспроти 

друг и долен ѕид (16) поврзан со предниот ѕид 

(10) и задниот ѕид (12), како и горна страна (18), 

-  капак (4; 94; 104, 105) којшто е 

прилагоден да ја затвори горната страна (18) на 

надворешната обвивка (2; 92; 102) кога е 

поставен во затворена положба, при што капакот 

(4; 94; 104, 105) е зглобно поврзан со задниот 

ѕид (12) или со еден од страничните ѕидови (14) 

на надворешната обвивка (2; 92; 102) на оската-

шарка (22), при што тој може да се врти околу 

оската-шарка (22) заради преминување од 

затворена во отворена положба, 

-  внатрешна обвивка (6; 96; 106, 

107), којашто е прилагодена да прифати 

мноштво на производи од тутун и којашто е 

поставена во надворешната обвивка (2; 92; 102) 

со можност за поместување, при што 

внатрешната обвивка (6; 96; 106, 107) може да 

се движи од повлечена положба, во која таа е 

сместена во надворешната обвивка (2; 92; 102), 

кон издадена положба, која овозможува пристап 

до производите за пушење, 

-  прекинувач/осигурач (20; 93; 103), 

поставен на најмалку еден ѕид на надворешната 

обвивка (2; 92; 102), одбрано од надворешниот 

ѕид (10), задниот ѕид (12) или двата странични 

ѕидови (14), при што наведениот прекинувач / 

осигурач (20; 93; 103) е прилагоден да открие 

дел од внатрешната обвивка (6; 96; 106, 107) и 

да овозможи да се примени сила врз 

внатрешната обвивка (6; 96; 106, 107), заради 

придвижување на внатрешната обвивка (6; 96; 

106, 107), 

-  конектор (50), којшто е зглобно 

поставен помеѓу дел од внатрешната обвивка (6; 

96; 106, 107) и капакот (4; 94; 104, 105), којшто го 

ангажира капакот (4; 94; 104, 105) на растојание 

од оската-шарка (22) помало од големината на 

капакот (4; 94; 104, 105) во правец нормално на 

оската-шарка (22) и којшто е предвиден да го 

турка капакот (4; 94; 104, 105) кон отворена 
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положба кога внатрешната обвивка (6; 96; 106, 

107) се движи кон издадена положба, како и да 

го повлече капакот (4; 94; 104, 105) во затворена 

положба кога внатрешната обвивка (6; 96; 106, 

107) ќе се придвижи кон повлечена положба. има 

уште 29 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 501/12, A 61K 31/546, A 61P 31/00, C 

07D 501/54  

(11)  4402   (13) Т1 

(21)  2012/213   (22) 21/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0154517  15/04/2008  EP 

(96)  14/04/2009 EP09731612.9 

(97)  16/05/2012 EP2268648 

(73)  Basilea Pharmaceuticals AG 

Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CABRI, Walter; HEUBES, Markus; 

ALPEGIANI, Marco; LONGONI, Davide and 

SCHLEIMER, Michael 

(54)  КРИСТАЛЕН (6R,7R)-7-2{2-(5-АМИНО-

[1,2,4]ТИАДИАЗОЛ-3-ИЛ)-2-[(Z)-

ТРИТИЛОКСИИМИНО]-АЦЕТИЛАМИНО}-3-[(R)-

1-ТЕРТ-БУТОКСИКАРБОНИЛ-2-ОКСО-

[1,3]БИПИРОЛИДИНИЛ-(3Е)-ИЛИДЕНМЕТИЛ]-

8-ОКСО-5-ТИА-1-АЗА-БИЦИКЛО[4.2.0]ОКТ-2-

ЕН-2-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА 

БЕНЗХИДРИЛ ЕСТЕР; НЕГОВО 

ПРОИЗВОДСТВИ И УПОТРЕБА 

(57)  1  Цврст DMSO солват на соединение со 

формула (I)  

има уште 26 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 7/02, 

9/10  

(11)  4535   (13) Т1 

(21)  2012/214   (22) 22/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0013407  02/06/2000  GB 

(96)  31/05/2001 EP04015299.3 

(97)  25/04/2012 EP1493745 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Bohlin, Martin; Lassen, Bo and Cosgrove, 

Steve 

(54)  НОВА КРИСТАЛНА И АМОРФНА ФОРМА 

НА ТРИАЗОЛО(4,5-D)ПИРИМИДИН 

СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение со формулата (I):  

 

         во супстанцијално кристална форма

 назначено со тоа, што моделот на 

прекршување на X-зраците врз прашок содржи 

специфични врвни вредности со висок 

интензитет на 5.5° (±0.1°), 13.5° (±0.1°), 18.3° 

(±0.1°), 22.7° (±0.1°) и 24.3° (±0.1°) 2и.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/12  

(11)  4536   (13) Т1 

(21)  2012/215   (22) 26/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10340254  29/08/2003  DE and 02027274  

06/12/2002  EP 

(96)  03/12/2003 EP03789113.2 

(97)  11/04/2012 EP1575941 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  KOHL, Bernhard; MULLER, Bernd and 

WEINGART, Ralf Steffen 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ (S)-

ПАНТОПРАЗОЛ 

(57)  1  Постапка за подготвување (S)-

пантопразол во енантимерно чист или 

енантиомерно збогатена форма преку 

оксидација на 5-дифлуорометокси-2-[(3,4-
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диметокси-2-пиридинил)метилтио]-1H-

бензимидазол, назначена со тоа, што 

оксидацијата се изведува во присуство на 

хирален циркониум комплекс или хирален 

хафниум комплекс и назначена со тоа, што 

хиралното помошно средство што се користи е 

дериват на (+)-L-винска киселина.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  F 16L 13/00, B 23P 11/02, F 16L 13/11, 

23/024  

(11)  4537   (13) Т1 

(21)  2012/216   (22) 26/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102009024126  06/06/2009  DE 

(96)  06/06/2010 EP10005832.0 

(97)  09/05/2012 EP2258972 

(73)  Thoni, Lothar 

Lauf-tegg-Strasse 6  9108 Jakobsbad, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)   

(54)  КОМПОНЕНТА СО ПРИРАБНИЦА И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТАТА 

(57)  1  Компонента (1) со цевкаст дел (4) и со 

барем една прирабница (2), прирабницата (2) 

содржи делче за поврзување на прирабница (3), 

што формира пресувана склопна врска со 

цевчестиот дел (4) од компонентата (1), и 

прирабен ремен (5) што го допира делчето за 

поврзување на прирабница (3) радијално на 

надворешноста, кој што прирабен ремен може 

да биде прикачен на друга компонента преку 

сврзувачки средства за да произведе врска 

помеѓу двете компоненти, назначена со тоа, што 

во контактниот зглоб, поврзан со пресуваната 

склопна врска, помеѓу делчето за поврзување на 

прирабницата (3) и цевкастиот дел (4) 

распореден е барем еден жлеб (7) што 

продолжува околу надолжната оска (L) на 

прирабницата (2), кој што жлеб може да биде 

исполнет, преку дупчалка за пополнување (8) 

што поминува низ истиот до надворешноста, со 

средство за запечатување (9) за произведување 

спој-запечатена пресувана склопна врска, 

регионите на делчето за поврзување на 

прирабница (3) и на цевкастиот дел (4) што 

латерално го допираат жлебот (7) се во 

пресувана склопна врска еден со друг преку 

целата должина на жлебот (7).  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  B 23K 11/30, B 23B 5/16  

(11)  4538   (13) Т1 

(21)  2012/218   (22) 27/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102009047150  25/11/2009  DE 

(96)  25/11/2010 EP10192599.8 

(97)  09/05/2012 EP2332685 

(73)  AEG SVS Schweisstechnik GmbH 

Fritz-Thyssen-Str. 5  45475 Mulheim/Ruhr, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Schmidt, Harald 

(54)  ГЛАВА ЗА ГЛОДАЊЕ НА ДВЕ 

ЕЛЕКТРОДИ ЗА ТОЧКАСТО ЗАВАРУВАЊЕ НА 

ЗАВАРУВАЧКИ КЛЕШТИ 

(57)  1  Глава за глодање на две електроди (42, 

44) за точкасто заварување на заварувачките 

клешти, каде електродите за точкасто 

заварување имаат централен дел (46) и обимен 

бок (48), а главата за глодање има горна страна 

(38) и долна страна (40) и најмалку два пролаза 

(50, 52) кои ја поврзуваат горната страна (38) со 

долната страна (40), каде горната страна (38) и 

долната страна (40) имаат секоја најмалку една 

бочна резна ивица (30) за ббработка на бокот 

(48) на одговарачката електрода (42, 44) за 

точкасто заварување и најмлаку една централна 

резна ивица (36) за обработка на централниот 

дел (46) на одговарачката електрода (42, 44) за 

точкасто заварување, при што секој пролаз (50, 

52) е делимично ограничен со најмалку една 

централна резна ивица (36) и/или со најмалку 

една бочна резна ивица (30),  карактеристична 

со тоа, што секој индивидуален пролаз е 

ограничен било само со една бочна резна ивица 

(30) и/или со една централна резна ивица (36) на 

горната страна (38), или со една бочна резна 

ивица (30) и/или со една централна резна ивица 

(36) на долната страна (40).  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/575, A 61K 38/22, 47/48, A 61P 

3/10  

(11)  4539   (13) Т1 

(21)  2012/220   (22) 28/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  99610043  09/08/1999  EP and 143591 P  

12/07/1999  US 

(96)  12/07/2000 EP03005786.3 

(97)  28/03/2012 EP1329458 

(73)  Zealand Pharma A/S 

Smedeland 36  2600 Glostrup, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Larsen, Bjarne, Due; Mikkelsen, Jens, 

Damsgaard and Neve, Soren 

(54)  ПЕПТИДИ КОИ ГИ НАМАЛУВААТ 

НИВОАТА НА ШЕЌЕР ВО КРВТА 

(57)  1  Пептиден коњугат вклучува пептид X 

селектиран од GLP-1 (7-36) и GLP-1 (7-37) 

имајќи најмалку една модификација 

селектирана од групата што се состои од: 

(i) замена на D-аланин, глицин или алфа-амино 

изобутирична киселина за аланин на позицијата 

8; и 

(ii) липофиличен заменител; 

кадешто ПЕПТИД X е спарен преку неговиот N 

или C терминус со амино киселинска секвенца 

Z, кадешто Z ја има секвенцата (Lys)n, каешто n 

е цел број во распон од 4 до 15; или 

фармацевтски прифатлива сол или C-терминал 

амид од споменатиот пептиден коњугат.  

има уште 25 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 39/145, C 12Q 1/70  

(11)  4540   (13) Т1 

(21)  2012/222   (22) 29/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0255471  09/09/2004  EP 

(96)  09/09/2005 EP10075310.2 

(97)  16/05/2012 EP2236155 

(73)  Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 

Emil-von-Behring-Strasse 76  35041 Marburg, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Gregersen, Jens Peter 

(54)  НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

ЈАТРОГЕНИ РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО 

ВАКЦИНИТЕ ПРОТИВ ГРИП 
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(57)  1  Постапка за подготвување на вакцина 

против грип од вирус на грип којашто е растен во 

култура на клеточна линија од фамилија цицачи, 

којшто содржи чекор во којшто семето на 

вирусот и/или вакцината и/или културата е 

тестирана за присуството на инфективен агенс 

којшто може да расте во споменатата клеточна 

линија, но не расте во ембрионирани јајца од 

кокошка, кадешто инфективниот агенс е избран 

од групата составена од: Pneumovirinae; 

Reoviridae на цицачи; Birnaviridae; Rubulaviruses 

на Paramyxoviridae фамилијата; Coronaviridae; 

Rhinoviruses на Picornaviridae фамилијата; 

Varicella Zoster вирус; BK polyomavirus, JC 

polyomavirus; Echoviruses; Coxsackieviruses на 

Enteroviruses на Picornaviridae фамилијата; 

Rotavirus; Porcine picornaviruses; Parvovirus; 

Circovirus; и Chlamydia бактерија.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61J 1/20  

(11)  4360   (13) Т1 

(21)  2012/225   (22) 03/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0354004  15/01/2009  US 

(96)  13/01/2010 EP10706818.1 

(97)  09/05/2012 EP2252250 

(73)  Teva Medical Ltd. 

P.O.Box 2  77100 Ashdod, IL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SHEMESH, Eli 

(54)  ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА АМПУЛА 

(57)  1  Елемент (10) за полнење на ампула за 

употреба во систем зa мешање на лек содржи: 

тело (17);  

приклучок за спојување со ампула (12) кој се 

издолжува од споменатото тело; 

шуплив издупчен шилец (14) за ампула кој што 

навлегува во споменатиот приклучок за 

спојување (12) и е во флуидна комуникација со 

приклучокот за спојување на елементот за 

полнење преку игла (16) којшто се издолжува од 

споменатото тело (17); и 

множество на еластични јазичиња (20) 

распоредени околу внатрешниот зид на 

споменатото тело (17), се карактеризира со 

тоашто 

споменатите еластични јазичиња (20) се 

поставени во отвори формирани во внатрешниот 

зид на споменатото тело (17), и  елементот (10) 

за адаптација на ампулата понатаму содржи 

уред за создавање на напонска состојба (30, 

30А) така поставен за да создаде преднапонска 

сила во правец кон еластичните јазичиња (20).  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07D 231/38, A 61K 31/4155, A 61P 25/28, 

31/10, 31/12, 35/00, 37/00, C 07D 231/42, 401/12, 

401/14, 403/12, 405/12, 409/12, 413/12  

(11)  4361   (13) Т1 

(21)  2012/226   (22) 04/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0317127  22/07/2003  GB; 569763 P  

10/05/2004  US and Q489046 P  22/07/2003  US 

(96)  22/07/2004 EP04743512.8 

(97)  11/04/2012 EP1651612 

(73)  Astex Therapeutics Limited 

Milton Road, Cambridge CB4 0QA, GB 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BERDINI, Valerio; WYATT, Paul, Graham; 

CARR, Maria, Grazia; EARLY,Theresa, Rachel; 

GILL, Adrian.L.; TREWARTHA, Gary; O'BRIEN, 

Michael, Alistair; WOOLFORD, Alison, Jo-Anne and 

WOODHEAD, Andrew, James 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА СО 3,4-

ДИСУПСТИТУИРАН 1Н-ПИРАЗОЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО КИНАЗИ ЗАВИСНИ ОД 

ЦИКЛИН (CDK) И МОДУЛАТОРИ НА ГЛИКОГЕН 

СИНТАЗА КИНАЗА-3 (GSK-3) 

(57)  1  Соединение кое што е соединение со 

формула (II): 

 

или соли или тавтомери или N-оксиди или 

солвати од него; при што Y е врска или алкилен 

синџир од 1, 2 или 3 карбонски атоми во 

должина; R
1
 е карбоциклична или 

хетероциклична група која што има од 3 до 12 

прстенести членови, при што карбоцикличната 

или хетероцикличната група е незаменета или 

заменета со еден или повеќе супституентни 

групи R
10

; или C1-8 хидрокарбилна група 

незадолжително заменета со еден или повеќе 

супституенти селектирани од флуор, хидрокси, 

C1-4 хидрокарбилокси, амино, моно- или ди-C1-4 

хидрокарбиламино, и карбоциклични или 

хетероциклични групи кои што имаат од 3 до 12 

прстенести членови при што карбоцикличната 

или хетероцикличната група е незаменета или 

заменета со еден или повеќе супституентни 

групи R
10

; 

R
2
 е водород или метил; 

R
3
 е селектиран од неароматични 

карбоциклични и хетероциклични групи кои што 

имаат од 3 до 12 прстенести членови, при што 

карбоцикличните или хетероцикличните групи се 

незаменети или заменети со еден или повеќе 

супституентни групи R
10

; и 

R
10

 е селектиран од халоген, хидрокси, 

трифлуорометил, цијано, нитро, карбокси, ами-

но, моно- или ди-C1-4 хидрокарбиламино, 

карбоциклични и хетероциклични групи кои што 

имаат 3 до 12 прстенести членови; група R
3
-R

b
 

при што R
a
 е врска, O, CO,X

1
C(X

2
), 

C(X
2
)X

1
,X

1
C(X

2
)X

1
, S, SO,SO2,NR

c
,SO2NR

c
 или 

NR
c
SO2; а R

b
 е селектиран од водород, 

карбоциклични и хетероциклични групи кои што 

имаат 3 до 12 прстенести членови, и C1-8 

хидрокарбилна група незадолжително заменета 

со еден или повеќе супституенти селектирани од 

хидрокси, оксо, халоген, цијано, нитро, карбокси, 

амино, моно или ди-C1-4 хидрокарбиламино, 

карбоциклични и хетероциклични групи кои што 

имаат 3 до 12 прстенести членови; 

R
c
 е селектиран од водород и C1-4 хидрокарбил; 

и X
1
 е O, S или NR

c
 и X

2
 е =O, =S или =NR

c
; 

и под услов ако супституентната група R
10

 

содржи или вклучува карбоциклична или хе-

тероциклична група, споменатата карбоциклична 

или хетероциклична група може да биде 

незаменета или може самата да биде заменета 

со една или повеќе понатамошни супституентни 

групи R
10

 и при што (a) ваквите понатамошни 

супституентни групи R
10

 вклучуваат 

карбоциклични или хетероциклични групи, кои 

што самите понатаму не се заменети; или (б) 

споменатите понатамошни супституенти не 

вклучуваат карбоциклични или хетероциклични 

групи, туку се поинаку селектирани од групите 

кои што се погоре наброени во дефиницијата на 

R
10

. има уште 40 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, A 61P 37/06, C 07K 14/52, 

14/54, 16/24  

(11)  4362   (13) Т1 

(21)  2012/227   (22) 04/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  891409 P  23/02/2007  US 

(96)  21/02/2008 EP08714211.3 

(97)  25/04/2012 EP2059534 

(73)  Schering Corporation 

Kenilworth, NJ 07033, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PRESTA, Leonard, G.; BEYER, Brian, M.; 

INGRAM, Richard, N.; ORTH, Peter and LIU, Yan-

Hui 

(54)  ГЕНЕТСКИ ПРОИЗВЕДЕНИ ANTI-IL-23P19 

АНТИТЕЛА 

(57)  1  Aнтитело или антиген кој што врзува 

негов дел кое што се врзува за човечки IL-23, и 

кое што опфаќа: 

a) варијабилен домен на лесен синџир или 

антиген кој што врзува негов дел, кој што содржи 

CDRL1, CDRL2 и CDRL3,при што: 

CDRL1 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 36;CDRL2 

ја содржи низата НИЗА ИД БР: 41; иCDRL3 ја 

содржи низата НИЗА ИД БР: 46; и 

б) варијабилен домен на тежок синџир, или 

антиген кој што врзува негов дел, кој што содржи 

CDRH1, CDRH2 и CDRH3,при што: 

CDRH1 ја содржи низата НИЗА ИД БР: 19;CDRH2 

ја содржи низата НИЗА ИД БР: 25; иCDRH3 ја 

содржи низата НИЗА ИД БР: 31.  

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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(51)  A 23L 1/00, 1/01, 1/0522, 1/0534, 1/054, 

1/305, 1/318, 1/325  

(11)  4363   (13) Т1 

(21)  2012/228   (22) 04/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  00647  15/01/2010  GB; 06097  13/04/2010  

GB; 06108  13/04/2010  GB and 07843  11/05/2010  

GB 

(96)  17/01/2011 EP11151176.2 

(97)  09/05/2012 EP2374361 

(73)  Crisp Sensation Holding SA 

1208 Geneva, CH 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Pickford, Keith 

(54)  ОБЛОЖЕНА СТАБИЛИЗИРАНА ХРАНА 

ШТО СЕ ЗАГРЕВА ВО МИКРОБРАНОВА 

ПЕЧКА 

(57)  1  Метод за производство на прехранбен 

производ кој што може да се подготви или 

подгрее во микробранова печка или термички 

при што производот содржи субстрат кој што 

содржи парчиња живина, риба, црвено месо, 

зеленчук, овошје или млечни производи; 

методот кој што ги опфаќа чекорите на: 

нанесување на воден состав за обложување на 

субстратот;при што водениот состав за 

обложување содржи вода и 0.1 до 5% смеса која 

што содржи според сува тежина:Целулозна гума 

15-35%Модифициран скроб 15-50%Хидроколоид  

20-30%Протеинска компонента 10-20% 

при што процентите на состојките се 

селектирани од наведените до вкупно 100 %;и 

незадолжителни други состојки;нанесување на 

прва облога од фини трошки на водената облога 

за да се формира слој од фини трошки кои што 

го обложуваат субстратот;нанесување на состав 

за похување на првата облога за да се формира 

слој за похување;и незадолжително нанесување 

на слој од надворешни трошки на слојот за 

похување.   

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 08B 31/18, A 61K 31/295, 33/26, 47/48, C 

08B 30/18  

(11)  4364   (13) Т1 

(21)  2012/229   (22) 04/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10249552  23/10/2002  DE 

(96)  20/10/2003 EP10194332.2 

(97)  30/05/2012 EP2287204 

(73)  VIFOR (INTERNATIONAL) AG 

Rechenstrasse 37, Postfach  9001 St Gallen, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

 

(72)  Geisser, Peter Otto; Philipp, Erik and Richle, 

Walter 

(54)  ВОДЕН РАСТВОР НА ЖЕЛЕЗО-

КАРБОХИДРАТ КОМПЛЕКСИ, НИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО, И МЕДИКАМЕНТИ КОИ ГИ 

СОДРЖАТ КАЖАНИТЕ КОМПЛЕКСИ 

(57)  1  Водени раствори на железо(lll)-

карбохидрат комплекси на базите на оксидација 

продукти на малтодекстрини, кадешто 

железо(lll)-карбохидрат комплексите имаат 

просечна тежина на тежината на молекулот Mw 

на 80 kDa до 400 kDa.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 5/071, A 61K 35/36, A 61P 17/14  

(11)  4405   (13) Т1 

(21)  2012/231   (22) 05/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08153596  28/03/2008  EP 

(96)  23/03/2009 EP09724502.1 

(97)  25/04/2012 EP2274419 

(73)  Technische Universitat Berlin 

Strasse des 17. Juni 135  10632 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  LINDNER, Gerd and LAUSTER, Roland 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

МИКРОФОЛИКУЛИ НА КОСАТА И DE NOVO 
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ПАПИЛИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ИН ВИТРО 

ТЕСТОВИ И ИН ВИВО ИМПЛАНТАЦИИ 

(57)  1  Метода за продуцирање цицачки 

микрофоликули на коса што ги опфаќа чекорите 

на: 

(а) обезбедување барем еден de novo папил, 

(б) обезбедување барем една друга клеточна 

популација одбрана од групата од фибробласти, 

кератиноцити и/или меланоцити, и 

(ц) ко-култивирање на de novo папилот и барем 

едната друга клеточна популација под не-

адхерентни култивирачки услови.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 9/06  

(11)  4409   (13) Т1 

(21)  2012/232   (22) 05/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  1752008  04/02/2008  AT 

(96)  27/01/2009 EP10450111.9 

(97)  27/06/2012 EP2243566 

(73)  voestalpine Schienen GmbH 

Kerpelystrasee 199  8700 Leoben, AT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје 

(72)  Kock Norbert and Pfeiler, Hans 

(54)  НАПРАВА ЗА КАЛЕЊЕ ШИНИ 

(57)  1  Уред за калење шини (1), особено 

профилирани ленти, по можност со соодветно 

различен облик на напречен пресек и должина 

поголема од 50 м, со ладење барем дел од 

соодветните железнички пресек преку целата 

должина на шината во средство за ладење, кој 

се состои од попречно поместување средства 

(21) во делот на валчесто лежиште (2), 

зацрвстувањето средства и употреба на стегач 

(3) да ја преземе шината во уредот, барем едно 

средство за позиционирање (4), и се состои во 

соодветен слив (5) или со ладење со средство 

за ладење како и лежиштето за ладење (6), 

окарактеризирано со тоа што сливот (5) и 

стартувачките средства (41) и елементите за 

откопчување на стегањето (42) за лежиштето 

(11) на висечката шина (1) на сите компоненти 

(40) на средстваа за позиционирање (4) за 

воведување на шината во медиумот за ладење 

се истовремено подвижен во вертикална насока 

во однос еден на друг, и соодветните 

вертикалната држечка позиција и временскиот 

период на нив се прилагодливи, при што 

стартувачките средства (41) и елементите за 

откопчување на стегањето (42) за лежиштето 
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(11) на висечката шина (1) на сите компоненти 

(40) на позиционирање средства (4) се 

истовремено прилагодливи во хоризонтална 

насока попречно на сливот.  

има уште 0 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/437, 31/4709, 31/496, 31/573, 

38/08, A 61P 19/02  

(11)  4411   (13) Т1 

(21)  2012/235   (22) 12/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI 1264  11/07/2008  IT 

(96)  03/07/2009 EP09793880.7 

(97)  20/06/2012 EP2303268 

(73)  Instituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. 

Via Walter Tobagi, 8  20068 Peschiera 

Borromeo, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  MAGGI, Carlo, Alberto and GIULIANI, Sandro 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ 

НА АНТАГОНИСТИ НА КИНИН Б2 РЕЦЕПТОР 

И КОРТИКОСТЕРОИДИ, И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи, како 

активни состојки, кортикостероид и антагонист 

на Б2 кинин рецептор, заедно со фармацевтски 

прифатливи носачи и ексципиенти, каде што: 

а) кортикостероидот, или природен или 

синтетички, е одбран од Кортизон, 

Хидрокортизон, Беклометазон, Бетаметазон, 

Будезонид, Дексаметазон, Флуметазон, 

Флунизолид, Флуокортон, Флутиказон, 

Метилпреднизолон, Метилпреднизон, 

Параметазон, Преднизолон, Триамцинолон, 

дополнително во форма на естер со оцетна, 

бензоева, капронска, сукцинска, фосфорна, 

пропионска или валеријанска киселина, или во 

форма на ацетонид; 

б) антагонистот на Б2 кинин рецептор е одбран 

од: 

- H-D=Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-FSF-Igl-Arg-

OH; 

- H-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl=Ser-D-Igl-Oic-Arg-

OH; 

- H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-Arg-

OH (Икатибант); 

- 4-[2-[([[3-(3-Бромо-2-метил-имидазо[1.2-

a]пиридин-8-ил оксиметил)-2,4-дихлоро-фенил]-

метил-карбамоил]-метил)-карбамоил]-винил]-

N,N-диметил-бензамид; 
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- 3-(6-Ацетиламино-пиридин-3-ил)-N-([[2,4-

дихлоро-3-(2-метил-хинолин-8-ил оксиметил)-

фенил]-метил-карбамоил]-метил)-акриламид; 

- 1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-ил 

оксиметил)-бензен сулфонил]-пиролидин-2-

карбоксилна киселина [3-(4-карбамидоил-

бензоиламино)-пропил]-амид (Анатибант); 

- Брадизид; 

- 4-(4-[1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-

ил оксиметил)-бензен- сулфонил]-пиролидин-2-

карбонил]-пиперазин-1-карбонил)-бензамидин, 

- 2-[5-(4-Циано-бензоил)-1-метил-1H-пирол-2-

ил]-N-[2,4-дихлоро-3-(2-метил-хинолин-8-ил 

оксиметил)-фенил]-N-метил-ацетамид; 

- соединение со општата формула (I): 

 

каде што 

R е водород или метил; 

W претставува единечна врска или кислороден 

атом; 

n = 3,4; 

X е водород или -NR1R2 амин група каде што 

R1 и R2 се, независно едно од друго, водород 

или група одбрана од метил, етил, n-пропил, 

изопропил; 

Y е кватернарен амониум -NR3R4R5 каде што 

R3, R4, R5, независно едно од друго, се метил, 

етил, n-пропил, изопропил, бутил, изобутил, n-

пентил; 

A- е анјон формално изведен од фармацевтски 

прифатлива киселина; и фармацевтски 

прифатливи соли, енантиомери и енантиомерни 

мешавини на истите.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 333/38, A 61P 29/00, 3/04, 3/10, 35/00, 

C 07D 495/04  

(11)  4412   (13) Т1 

(21)  2012/237   (22) 17/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0290423  05/05/2008  EP 

(96)  08/04/2009 EP09741799.2 

(97)  27/06/2012 EP2280952 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250  64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CRAVO, Daniel; LEPIFRE, Franck; 

HALLAKOU-BOZEC, Sophie and CHARON, 

Christine 

(54)  ТИЕНОПИРИДОН ДЕРИВАТИ КАКО АМР-

АКТИВИРАНА ПРОТЕИН КИНАЗА (АМРК) 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

 

ФОРМУЛА 1 

во која што 

R1 означува H, A, OA, OH, Hal, NO2, COOA, 

COOH, CHO, COA, CONH2, CONHA, CONA2, 

CN, SO2A, SO2NH2, 

Ar или Het, 

R2 означува Ar или Het, 

B1 означува Ar-диил или Het-диил, 

B2 означува Ar или пиридил, 
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Ar означува фенил, нафтил, секој од нив е 

несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- 

или пентасупституиран со A, 

Hal, OA, OH, CHO, COA, NH2, NHA, NA2, 

NO2, COOA, COOH, CONH2, CONA, CONA2, 

SO2A, CN, C(=NH) 

NH2, C(=NH)NHOH и/или Het, 

Het означува моно- или бицикличен 

незаситен или ароматичен хетероциклил 

којшто има 1 до 4 N, O и/или S атоми, којшто 

може да биде моно-, ди којшто може да 

биде моно-, ди или трисупституиран со Hal, 

A, OA, OH, CHO, COA, COOH, COOA, CN, 

NO2, NH2, NHA, NA2, CONH2, CONHA и/или 

CONA2, 

A означува не разгранети или разгранет 

алкил којшто има 1-10 C атоми, во којшто 1-

7 H атоми може да биде заменет со OH, F, 

Cl и/или Br, или означува циклоалкил којшто 

има 3-7 C атоми, Hal означува F, Cl, Br или I,  

и соли, солвати и нивни стереоизомери, 

вклучувајќи нивни смеси во сите пропорции. 

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  B 01D 21/00, C 02F 3/12  

(11)  4518   (13) Т1 

(21)  2012/238   (22) 18/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102006022466  13/05/2006  DE and 

102006056036  28/11/2006  DE 

(96)  29/03/2007 EP07006515.6 

(97)  16/05/2012 EP1854524 

(73)  WTE Wassertechnik GmbH 

Ruhrallee 185  45136 Essen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Schroder, Reinhard, Dr. and Wotrubez, 

Herbert 

(54)  ПОСТРОЈКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ 

ОТПАДНА ВОДА СО ПОДОБРЕНА 

АКТИВИРАНА СЕПАРАЦИЈА НА ТАЛОГОТ 

(57)  1  Постројка за биолошко прочистување на 

отпадна вода во кружен резервоар за 

проветрување (2), кој што ја циркулира 

отпадната вода/активирана мешавина од талог 

(3) и е опремен со мешалки (26) и проветрувачи 

(25, 27), каде што спротивно на течението од 

неговиот излез за чиста вода (4) во област за 

дестилирање (10) по течението од преграден 

ѕид (16), кој што покажува отвор за напојување 

(11, 20) на нивото на ламела таблата (6, 7, 8), и 

со тоа се отстранува од регионот на 

циркулираната отпадна вода/активирана 

мешавина од талог (3), е распореден 

отстранувач на талог (5) што има мнозинство на 

косо поставени ламела плочи (6, 7, 8), 

назначен со тоа, што 

областа за дестилирање (10) со отстранувачот 

на талог (5) e распоредена паралелно на 

резервоарот за проветрување (2) и со тоа 

надвор од вистинскиот пат на течење на 

циркулирачката вода, со тоа, што обезбедени се 

отвори (17, 18) како дополнение на отворите за 

напојување (11, 20) формирани во страничниот 

преграден ѕид  (16) на резервоарот за 

проветрување (2) и обезбедени за отпадната 

вода/активираната мешавина од талог (3), за 

рециклирањето на талогот што се излизгува од 

ламела таблите (6, 7, 8) во циркулирачкиот 

проток во резервоарот за проветрување (2), што 

покажуваат долен основен ѕид (19), што е 

формиран привремено косо во косо поставената 

основна плоча (15) од областа за дестилирање 

(10), и со тоа, што во надолжната насока на 

областите за дестилирање (10) распоредени 

една позади друга обезбедени се мнозинство на 

отстранувачи на талог (5), каде што на секој 

отстранувач на талог (5) со областа за 

дестилирање (10) и ламела таблите (6, 7, 8) му 

се доделени отвори за напојување (11, 20) и 

отвори (17, 18) за рециклирањето на талогот.  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07D 235/22, A 61K 31/496, A 61P 25/00

  

(11)  4528   (13) Т1 

(21)  2012/239   (22) 18/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080113296P  11/11/2008  US 

(96)  10/11/2009 EP09752080.3 

(97)  04/07/2012 EP2285784 

(73)  Wyeth LLC 

Patent Law Department Five Giralda Farms  

Madison, NJ 07940, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAYDAR, Simon N.; ANDRAE, Patrick M.; 

YUN, Heedong and ROBICHAUD, Albert J. 

(54)  2-МЕТИЛ-1-(ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)-4-

(ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)-1Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО 

5-ХИДРОКСИТРИПТАМИН-6-ЛИГАНД 

(57)  1  Соединение кое што е 2-метил-1-

(фенилсулфонил)-4-пиперазинил-1-ил-1H -

бензимидазол или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/47  

(11)  4428   (13) Т1 

(21)  2012/240   (22) 19/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPW2005009782  12/09/2005  EP 

(96)  12/09/2006 EP06792004.1 

(97)  30/05/2012 EP1928903 

(73)  Xigen S.A. 

Route de la Corniche 4,  1066 Epalinges, CH 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  BONNY, Christophe 

(54)  ПЕПТИДНИ ИНХИБИТОРИ НА ЈНК 

СИГНАЛНИОТ ТРАНСДУКЦИСКИ ПАТ КОИ СЕ 

ПЕРМЕАБИЛНИ ЗА КЛЕТКАТА 

 

 

 

(51)  C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 31/18  

(11)  4519   (13) Т1 

(21)  2012/244   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2004150979  20/05/2004  JP 

(96)  19/05/2005 EP05726243.8 

(97)  27/06/2012 EP1636190 

(73)  Japan Tobacco, Inc. 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo 

105-8422, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  SATOH, Motohide; MOTOMURA, Takahisa; 

ANDO, Koji; MATSUDA,Koji; MIYUAKE, Shuji; 

UEHARA, Hideto; MATSUDA, Takashi and 

KONDO, Kentaro 

(54)  СТАБИЛЕН КРИСТАЛ НА 4-

ОКСОХИНОЛИН СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Кристал (кристална форма II) на 6-(3-

хлоро-2-флуоробензил)-1-[(S)-1-хидроксиметил-
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2-метилпропил]-7-метокси-4-оксо-1,4-

дихидрохинолин-3-карбоксилна киселина, што 

има модел на прекршување на X-зраците врз 

прашок со карактеристични врвови на 

дифракција под дифракциони агли 2и(°) од 6.56, 

13.20, 19.86, 20.84, 21.22, 25.22° како што е 

измерено со дифрактометар со прекршување на 

X-зраците врз прашок.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07C 59/72, A 61K 31/41, 31/421, 31/426, 

31/44, A 61P 3/10, 43/00, C 07C 235/34, C 07D 

213/64, 257/04, 263/32, 277/20, 277/34  

(11)  4517   (13) Т1 

(21)  2012/245   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2007279697  26/10/2007  JP and 1823  

05/11/2007  US 

(96)  24/10/2008 EP08841970.0 

(97)  27/06/2012 EP2202216 

(73)  Japan Tobacco, Inc. 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo 

105-8422, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  SHIMADA, Takashi; UENO, Hiroshi; 

TSUTSUMI, Kazuhiro; AOYAGI, Kouichi; MANABE, 

Tomoyuki; SASAKI, Shin-ya and KATOH, Susumu 

(54)  СПИРО-ПРСТЕНЕСТО СОЕДИНЕНИЕ И 

УПОТРЕБА НА ИСТОТО ЗА МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕЛИ 

(57)  1  Спиро соединение со следнава општа 

формула [Ia]: 

  

 

назначено со тоа, што R
1
 е 

(1) водороден атом, 

(2) C1-C6 алкил група, 

(3) C2-C6 алкенил група, 

(4) C2-C6 алкинил група, 

(5) C1-C6 алкокси група, 

(6) хидрокси C1-C6 алкил група, 

(7) C1-C6 алкокси (C1-C6) алкил група, 

(8) -CONR
11

R
12

 во која R
11

 и R
12

 се исти или 

различни и секое претставува водороден атом 

или C1-C6 алкил група, 

(9) фенил група или 

(10) пет-члена хетероарил група што има барем 

еден хетероатом одбран од групата составена 

од азотен атом, кислороден атом и сулфурен 

атом, и што може да биде супституирана од C1-

C6 алкил група; 

R
2
 е 

(1) халоген атом, 
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(2) C1-C6 алкил група, 

(3) хидрокси група или 

(4) C1-C6 алкокси група; 

p е 0, 1, 2 или 3; 

X е јаглероден атом или азотен атом; 

m1 е 0, 1 или 2; 

m2 е 0 или 1; 

спиро-прстен AB може да биде супституиран од 

1 до 5 исти или различни супституенти(и) 

одбрани од групата составена од  

(1) хидрокси група, 

(2) C1-C6 алкил група, 

(3) C1-C6 алкокси група и 

(4) оксо група; 

n1 е 0, 1, 2, 3 или 4; 

n2 е 1, 2, 3 или 4; 

n3 е 0, 1 или 2 под услов да n2 + n3 е 2, 3 или 4; 

и 

врска претставена со симболот: 

подразбира единечна врска или двојна врска 

под услов да три гранични јаглеродни атоми не 

составуваат ален врска претставена со 

формулата: 

C= C= C 

или фармацевтски прифатлива сол на истото, 

или солват на истото. 

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 7/06, C 07K 

14/52, C 12N 1/21, 5/10 

(11)  4427   (13) Т1 

(21)  2012/246   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  105348 P  23/10/1998  US 

(96)  22/10/1999 EP06022333.6 

(97)  06/06/2012 EP1783222 

(73)  Kirin-Amgen Inc. 

c/o Amgen Inc.  One Amgen Center Drive  

Thousand Oaks, CA 91320, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Liu, Chuan-Fa; Feige, Ulrich and Cheetham, 

Janet 

(54)  ДИМЕРНИ ТРОМБОПОЕТИН ПЕПТИД 

МИМЕТИЦИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ НА MPL  

РЕЦЕПТОР И ШТО ИМААТ ТРОМБОПОЕТСКА 

АКТИВНОСТ 

(57)  1  Соединение што се врзува на mpl 

рецептор што ја содржи амино киселинската 

секвенца утврдена во SEQ ID NO: 34.  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/485, 9/22, 9/32  

(11)  4429   (13) Т1 

(21)  2012/247   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  840244 P  25/08/2006  US 

(96)  24/08/2007 EP10192641.8 

(97)  23/05/2012 EP2292229 

(73)  Purdue Pharma LP 

One Stamford Forum   201 Tresser Boulevard  

Stamford, CT 06901, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Mannion, Richard Owen; McKenna, William 

Henry; Huang, Haiyong Hugh and O'Donnell, 

Edward, P. 

(54)  ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ 

ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНУПУЛИРАЊЕ КОИ 

СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК 

(57)  1  Цврста орална фармацевтска дозирна 

форма со продолжено ослободување која 

содржи матрикс формулација со продолжено 

ослободување, матрикс формулацијата со 

продолжено ослободување содржи состав кој 

содржи барем: 

(1) барем еден полиетилен оксид кој има, 

базирано на реолошки мерења, приближна 

молекуларна тежина од барем 1,000,000; и 

(2) барем едно активно средство одбрано од 

опиоидни аналгетици каде што опиоидниот 

аналгетик е хидроморфон хидрохлорид и 

дозирната форма содржи од околу 1 mg до околу 

100 mg хидроморфон хидрохлорид; и 

назначена со тоа, што составот содржи барем 

околу 80 % (по wt) полиетилен оксид што има, 

базирано на реолошки мерења, приближна 

молекуларна тежина од барем 1,000,000.  

има уште 22 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  B 29C 53/60, 31/00, 53/80  

(11)  4531   (13) Т1 

(21)  2012/248   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  090135203  27/10/2009  EP 

(96)  27/10/2009 EP09013520.3 

(97)  25/04/2012 EP2316635 

(73)  EHA Spezialmaschinenbau GmbH 

Bauhofstrasse 2  35239 Steffenberg, DE 

(74)  АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат  

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр.20, 

1000 Скопје 

(72)  Mr.Mike Neubert 

(54)  ВЛЕЧЕН УРЕД ЗА ВЛЕЧЕЊЕ НА ВРЕТЕНО 

ЗА НАМОТУВАЊЕ НАДВОР ОД ЕДЕН 

НАМОТАН ПРОИЗВОД НАМОТАН НА ВРЕТЕНО 

ЗА НАМОТУВАЊЕ 

(57)  1  Влечен апарат за влечење на вретено за 

намотување (1) надвор од еден намотан 

производ (2) намотан на вретено за намотување 
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(1), при што уред за прифаќање е предвиден за 

прифаќање на уредот (3) се состои од вретено за 

намотување (1) и намотан производ (2), каде што 

е предвидено уредот за влечење (5) да има 

фиксирачки уред за фиксирање на предниот крај 

(7) на вретеното за намотување (1), каде што  се 

предвидени најмалку две лентести вилици (13) 

кои, во регионот на предниот крај (7) на 

вретеното за наматување (1) се фиксирани за 

фиксирачки уред, може да направи да се пријде 

до вретеното за намотување (1) или намотан 

производ (2) кој се наоѓа на вретеното за 

намотување (1), при што кога лентести вилици 

(13) се приближени, намотување вретеното (1) 

може да се извлече од намотан производ (2) со 

помош на уред за влечење (5), при што 

приближените лентести вилици (13) го 

задржуваат намотаниот производ (2) во однос на 

паралелно движење со вретеното за намотување 

(1), карактеристично со тоа што барем еден дел 

од лентести вилици (13) опфаќаат виличен 

сегмент (16), кој виличен сегмент (16) може да се 

екстрахира од поврзаната лентеста вилица (13) и 

да направи да се пријде кон вретеното за 

намотување (1) или намотан производ (2), и каде 

површината на контактот (17) на виличен сегмент 

(16) е помала од површината на контактот (15) од 

поврзаната лентеста вилица (13).  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 207/08, A 61K 31/40, A 61P 25/32  

(11)  4423   (13) Т1 

(21)  2012/249   (22) 20/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080380012  22/01/2008  EP and 

20080039121P  25/03/2008  US 

(96)  13/01/2009 EP09703808.7 

(97)  20/06/2012 EP2252581 

(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)  DIAZ BUEZO, Nuria; PEDREGAL-TERCERO, 

Concepcion; MCKINZIE, David, Lee and MITCH, 

Charles, Howard 

(54)  КАПА СЕЛЕКТИВЕН ОПИОИДЕН 

РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ 

(57)  1  3-флуоро-4-[4-[2-(3,5-

диметилфенил)пиролидин-1-ил-

метил]фенокси]бензамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 04B 11/05  

(11)  4426   (13) Т1 

(21)  2012/251   (22) 24/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2005IB04006  07/12/2005  WO and 

2006EP10015  17/10/2006  WO 

(96)  10/11/2006 EP06840935.8 

(97)  25/04/2012 EP1991509 

(73)  Colombeanu, Ion 

Rue Uruguay 5, Sector 1  Bucarest, RO 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DUMOULIN, Edouard and PALACIOS, 

Crisanto 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА 

МЕТАСТАБИЛЕН РАСТВОРЛИВ АНХИДРИД III, 

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА НЕГОВ 

ХИДРАУЛИЧЕН ВРЗУВАЧ, ДОБИЕНИОТ 

ХИДРАУЛИЧЕН ВРЗУВАЧ, НЕГОВИТЕ 

УПОТРЕБИ И ИНДУСТРИСКА ПОСТРОЈКА ЗА 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА СПОМЕНАТАТА ПОСТАПКА 

(57)  1  Постапка за стабилизација на растворлив 

метастабилен анхидрид III, се карактеризира со 

тоа што честичките на растворлив метастабилен 

анхидрид III се доведуваат под напон со цел да 

се стабилизира нивната кристална структура и 

нивната метабилна фаза, напонот е создаден со 

удар на честичките на растворливиот 

метастабилен анхидрид III по ѕид.  

има уште 20 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, 239/42, 403/12  

(11)  4525   (13) Т1 

(21)  2012/252   (22) 24/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10237722  17/08/2002  DE 

(96)  05/08/2003 EP10163200.8 

(97)  09/05/2012 EP2233483 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  RITZELER, Olaf and Jaehne, Gerhard 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ ИЛИ 

БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО МОДУЛАТОРИ НА IKB-

КИНАЗА И ИНТЕРМЕДИЕРИ ПРИ НИВНОТО 

ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Соединение со формулата (IV): 
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каде што: 

R1 е: 

1. атом на водород, 

2. F, Cl, I или Br, 

3. -(C1-C4)-алкил, 

4. -CN, 

5. -CF3, 

6. -OR5, каде што R5 е атом на водород или -

(C1-C4)-алкил, 

7. -N(R5)-R6, каде што R5 и R6 се, независно 

еден од друг, атом на водород или -(C1-C4)-

алкил, 

8. -C(O)-R5, каде што R5 е атом на водород 

или -(C1-C4)-алкил, или 

9. -S(O)x-R5, каде што x е цел број нула, 1 

или 2, а R5 е атом на водород или -(C1-C4)-

алкил, 

R2 е: 

1. радикал на хетероарил одбран од групата 3-

хидроксипиро-2,4-дион, имидазол, 

имидазолидин, имидазолин, индазол, 

изотиазол, изотиазолидин, изоксазол, 2-

изоксазолидин, изоксазолидин, изоксазолон, 

морфолин, оксазол, 1,3,4-оксадиазол, 

оксадиазолидиндион, оксадиазолон, 1,2,3,5-

оксатиадиазол-2-оксид, 5-оксо-4,5-

дихидро[1,3,4]-оксадиазол, 5-оксо-1,2,4-тиа-

диазол, пиперазин, пиразин, пиразол, 

пиразолин, пиразолидин, пиридазин, 

пиримидин, тетразол, тиадиазол, тиазол, 

тиоморфолин, триазол или триазолон, а 

наведениот радикал на хетероарил може да 

биде несупституиран или супституиран 

еднаш, двапати или трипати, независно еден 

од друг, со: 

1.1. -C(O)-R5, каде што R5 е атом на водород 

или -(C1-C4)-алкил, 

1.2. -(C1-C4)-алкил, 

1.3. -O-R5, каде што R5 е атом на водород или 

-(C1-C4)-алкил, 

1.4. -N(R5)-R6, каде што R5 и R6 се, независно 

еден од друг, атом на водород или -(C1-C4-

алкил), 

1.5. халоген, или 

1.6. кето радикал. 

2. -C(O)-R5, каде што R5 е атом на водород 

или -(C1-C4-алкил)-, 

3. -C(O)-OR5, каде што R5 е атом на водород 

или -(C1-C4-алкил), или 

4. -C(O)-N(R7)-R8, каде што R7 и R8 се, 

независно еден од друг, атом на водород, -

(C1-C4)-алкил-OH, -O-(C1-C4)-алкил или -(C1-

C4-алкил), 

R4 е: 

1. радикал на хетероарил одбран од групата 

на пирол, фуран, тиофен, имидазол, 

пиразол, оксазол, изоксазол, тиазол, 

изотиазол, тетразол, 1,2,3,5-окса-

тиадиазол-2-оксиди, триазолони, 

оксадиазолон, изоксазолон, оксадиа-

золидиндион, триазол, 3-хидроксипиро-2,4-

диони, 5-оксо-1,2,4-тиадиазоли, пиридин, 

пиразин, пиримидин, индол, изоиндол, 

индазол, фталазин, хинолин, изохинолин, 

хиноксалин, хиназолин, цинолин, -

карболин и деривати на циклопента или 

циклохекса со бензо врска на овие 

радикали на хетероарил, каде што 

наведениот радикал на хетероарил може 

да биде несупституиран или супституиран 

еднаш, двапати или трипати, независно 

еден од друг, со -(C1-C5)-алкил, -(C1-C5)-

алкокси, халоген, нитро, амино, три-

флуорометил, хидроксил, хидрокси-(C1-C4)-

алкил, метилендиокси, етилендиокси, 

формил, ацетил, цијано, 

хидроксикарбонил, аминокарбонил или -

(C1-C4)-алкоксикарбонил, или 

2. радикал на арил одбран од групата на 

фенил, нафтил, 1-нафтил, 2-нафтил, 

бифенилил, 2-бифенилил, 3-бифенилил и 

4-бифенилил, антрил или флуоренил; и 

наведениот радикал на арил може да 

биде несупституиран или супституиран 

еднаш, двапати или трипати, независно 

еден од друг, со -(C1-C5)-алкил, -(C1-C5)-

алкокси, халоген, нитро, амино, 

трифлуорометил, хидроксил, хидрокси-

(C1-C4)-алкил, метилендиокси, 

етилендиокси, формил, ацетил, цијано, 

хидроксикарбонил, аминокарбонил или -

(C1-C4)-алкоксикарбонил. 

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/522, A 61P 1/04, 17/02  

(11)  4529   (13) Т1 

(21)  2012/253   (22) 24/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  606675 P  01/09/2004  US 

(96)  30/08/2005 EP05811901.7 

(97)  13/06/2012 EP1789053 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive  Foster City, CA 94404, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  BELARDINELLI, Luiz and ZENG, Dewan 

(54)  МЕТОДА ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАНА 

КОРИСТЕЈЌИ АНТАГОНИСТИ НА А2В 

АДЕНОЗИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Употреба на антагонист на A2B рецептор 

што ја има структурата со Формулата I или 

Формулата II: 

  

 

назначенa со тоа, што: 

R
1
 и R

2
 се независно одбрани од водород, 

дополнително супституиран алкил, или група -D-

E, во која што D е ковалентна врска или алкилен, 

и Е е дополнително супституиран алкокси, 

дополнително супституиран циклоалкил, 

дополнително супституиран арил, дополнително 

супституиран хетероарил, дополнително 

супституиран хетероциклил, дополнително 

супституиран алкенил, или дополнително 

супституиран алкинил, под услов да кога D е 

ковалентна врска, Е не може да биде алкокси; 

R
3
 е водород, дополнително супституиран алкил 

или дополнително супституиран циклоалкил; 

X e дополнително супституиран арилен или 

хетероарилен; 

Y e ковалентна врска или алкилен во кој еден 

јаглероден атом може дополнително да биде 

заменет од -O-, -S-, или -NH-, и е дополнително 

супституиран од хидрокси, алкокси, 

дополнително супституиран амино, или               -

COR, во кое што R е хидрокси, алкокси или 

амино; 

под услов да кога дополнителната замена е 

хидрокси или амино наведената замена не може 

да биде присутна на јаглероден атом соседен на 

хетероатом; и 

Z е водород, дополнително супституиран 

моноцикличен арил или дополнително 

супституиран моноцикличен хетероарил; под 

услов да 

(а) Z е водород само кога Y е ковалентна врска и 

X е дополнително супституиран 1,4-пиразолен 

прикачен на пурин прстенот преку јаглероден 

атом; и 

(б) кога X е дополнително супституиран арилен, 

Z е дополнително супституиран моноцикличен 

хетероарил различен од дополнително 

супституиран имидазол, 

за подготвувањето на фармацевтски состав за 

забрзување лекување на рани кај цицач.  има 

уште 35 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48, 38/19, A 61P 35/00  

(11)  4425   (13) Т1 

(21)  2012/254   (22) 25/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080008872  13/05/2008  EP 

(96)  12/05/2009 EP09745728.7 

(97)  04/07/2012 EP2285416 

(73)  Molmed SpA 

Via Olgettina 58  20132 Milan, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BORDIGNON, Claudio and LAMBIASE, 

Antonio 

(54)  КОЊУГАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

МЕЗОТЕЛИОМ 

(57)  1  Коњугат којшто содржи таргетирачки 

пептид и цитокин за употреба во лекувањето на 

мезотелиом кадешто таргетирачкиот пептид е 

пептид којшто содржи NGR, изо DGR или RGD 

мотив и кадешто цитокинот е TNFб или TNFЯ.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  4424   (13) Т1 

(21)  2012/256   (22) 26/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050749953P  13/12/2005  US and 

20060801948P  19/05/2006  US 

(96)  05/12/2006 EP06846464.3 

(97)  18/07/2012 EP1963368 

(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)  NG, Kingman; HUANG, Lihua; ALLAN, Barrett; 

CHOW, Chi-kin; LIU, Ling; LU, Jirong; 

TETREAULT, Jonathan, Wendell and WERNER, 

Andrew, Gordon 

(54)  АНТИ-IL-17 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Човечки анти-IL-17 моноклонални 

антитела кадешто споменатото антитело 

содржи: 

 

a) пептид со SEQ ID NO: 131 на CDRL 1,  

b) пептид со SEQ ID NO: 167 на CDRL 2,  

c) пептид со SEQ ID NO: 168 на CDRL 3,  

d) пептид со SEQ ID NO: 26 на CDRL 1,  

e) пептид со SEQ ID NO: 30 на CDRL 2, и  

f) пептид со SEQ ID NO: 52 на CDRL 3.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 7/08, A 61K 38/10, 38/16, A 61P 1/00, 

11/00, 13/08, 29/00, 3/04, 9/00, C 07K 14/245  

(11)  4473   (13) Т1 

(21)  2012/266   (22) 31/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  443098 P  28/01/2003  US; 471288 P  

15/05/2003  US and 519460 P  12/11/2003  US 

(96)  28/01/2004 EP10170038.3 

(97)  27/06/2012 EP2246360 

(73)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc 

301 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  CURRIE, Mark, G.; MAHAJAN-MIKLOS, 

Shalina; MILNE, G.Todd and NORMAN, Thea 

(54)  СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Пептид што ја содржи амино 

киселинската секвенца Cys1 Cys2 Glu3 Tyr4 Cys5 

Cys6 Asn7 Pro8 Ala9 Cys10 Thr11 Gly12 Cys13 Tyr14, 

назначен со тоа, што дисулфид врските се 

присутни помеѓу Cys1-Cys6, Cys2-Cys10, и Cys5-

Cys13, или фармацевтски прифатлива сол на 

истиот. има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 61P 

25/04  

(11)  4474   (13) Т1 

(21)  2012/267   (22) 31/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  38919 P  24/02/1997  US and 939068  

29/09/1997  US 

(96)  24/02/1998 EP10185240.8 

(97)  09/05/2012 EP2305194 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

LU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  KAIKO, Robert, F.; REDER, Robert, F.; 

Goldenheim, Paul, D. and Reder, Robert, F. 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛЕН ФЛАСТЕР СО 

БУПРЕНОРФИН ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТМАНОТ НА БОЛКА ЗА ИНТЕРВАЛ НА 

ДОЗИРАЊЕ ОД НАЈМАЛКУ 7 ДЕНОВИ 

(57)  1  Уред за трансдермална испорака на 

бупренорфин што содржи слој од полимерен 

матрикс што содржи бупренорфин или 

фармацевтски прифатлива сол на истиот, за 

употреба во третирање болка кај луѓе за 

интервал на дозирање од најмалку 7 денови, 

назначен со тоа, што уредот за трансдермална 

испорака содржи 10 %-wt бупренорфин база, 10 

до 15 %-wt левулинска киселина, околу 10 %-wt 

олеилолеат, 55 до 70 %-wt полиакрилат и 0 до 

10 %-wt поливинилпиролидон.  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/485, 9/22, 9/32  

(11)  4475   (13) Т1 

(21)  2012/268   (22) 31/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  840244 P  25/08/2006  US 

(96)  24/08/2007 EP10192644.2 

(97)  23/05/2012 EP2292230 

(73)  Purdue Pharma LP 

One Stamford Forum   201 Tresser Boulevard  

Stamford, CT 06901, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Mannion, Richard Owen; O'Donnell, Edward 

Patrick; McKenna, William Henry and Huang, 

Haiyong Hugh 

(54)  ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ 

ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ КОИ 

СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК 

(57)  1  Цврста орална фармацевтска дозирна 

форма со продолжено ослободување која 

содржи матрикс формулација со продолжено 

ослободување што е излекувана на температура 

од барем околу 60°C за временски период од 

барем околу 1 минута, матрикс формулацијата 

со продолжено ослободување содржи состав кој 

содржи барем: 

(1) барем еден полиетилен оксид кој има, 

базирано на реолошки мерења, молекуларна 

тежина од барем 1,000,000; и 

(2) барем едно активно средство одбрано од 

опиоидни аналгетици; и 

назначена со тоа, што составот содржи барем 

околу 80 % (по wt) полиетилен оксид.  

има уште 40 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/343, 31/138, 31/165, 31/4525, A 

61P 25/24  

(11)  4476   (13) Т1 

(21)  2012/269   (22) 31/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0469943 P  13/05/2003  US and 0844187  

12/05/2004  US 

(96)  13/05/2004 EP04761006.8 

(97)  11/07/2012 EP1628652 

(73)  CEPHALON, INC. 

145 Brandywine Parkway  West Chester, PA 

19380, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HASSMAN, Howard and HUGHES, Rodney, J. 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА АНАЛЕПТИЧЕН 

МОДАФИНИЛ И АНТИДЕПРЕСАНТ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕПРЕСИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

модафинил и антидепресант за употреба во 

лекувањето на депресивно нарушување кај 

пациент, кадешто пациентот бил ослободен од 

антидепресивна терапија за барем 4 недели.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/22  

(11)  4477   (13) Т1 

(21)  2012/270   (22) 01/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0113401  02/05/2006  EP 

(96)  12/04/2007 EP07728041.0 

(97)  27/06/2012 EP2012816 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ROMANI, Luigina; BISTONI, Francesco and 

GARACI, Enrico 

(54)  УПОТРЕБА НА ТИМОЗИН 1, САМ ИЛИ ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО РТХ3 ИЛИ ГАНЦИКЛОВИР, 

ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА 

ИНФЕКЦИЈА 

(57)  1  Употреба на тимозин алфа 1, за 

подготвување на лек за заштита и/или лекување 

на херпес вирусни заболувања кај цицач субјект.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 



 

102 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  
 

(51)  A 61P 9/00, A 61K 31/165, A 61P 15/08, 

25/00, 3/00, 37/00, C 07C 231/24, 233/18  

(11)  4478   (13) Т1 

(21)  2012/271   (22) 01/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0508278  03/08/2005  FR 

(96)  02/08/2006 EP06291251.4 

(97)  11/07/2012 EP1752443 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Souvie, Jean-Claude; Coquerel, Gerard and 

Linol, Julie 

(54)  "НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА V ОД 

АГОМЕЛАТИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА 

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИ ЈА СОДРЖАТ " 

(57)  1  Кристална форма V од агомелатин од 

формулата (I): 

 

 

 

се карактеризира со следниве Х-зраци прав 

дифракција дијаграм, измерени со помош на 

Сименс D5005 дифрактометар (бакарна 

антикатода) и изразено со услов на 

интерпланарно растојание d, Брегов агол 2 тета, 

и релативен интензитет (изразен како процент 

во однос на најинтензивната линија): 

2-тета (°)exp. d (Е)exp. Интензитет(%) 

9.8412.4013.3115.1415.9816.6217.9518.8820.4920

.9923.0723.4424.2825.1026.0226.8227.51

 8.9797.1346.6465.8485.5435.3294.9394.69

74.3324.2283.8523.7923.6633.5453.4223.3223.239

 17151918181910065243439365819151916  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/56  

(11)  4479   (13) Т1 

(21)  2012/272   (22) 01/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157585.0 

(97)  16/05/2012 EP2229814 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich 

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Метода за контролирање заболувања со 

рѓа на соини растенија, која што опфаќа 

нанесување на корисните растенија, нивниот 

центар или материјалот за размножување на 

истите, состав што содржи соединение со 

формулата (I) 

 

назначен со тоа, што R1 e дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или 

бромо. 

има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

 

. 
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(51)  A 61K 31/519, 31/00, 31/135, 31/4415, 

31/525, 31/565, 31/57, 31/585, 31/7028, A 61P 

15/12, 15/18  

(11)  4480   (13) Т1 

(21)  2012/273   (22) 01/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102005023301  13/05/2005  DE and 

102006016285  03/04/2006  DE 

(96)  15/05/2006 EP09075120.7 

(97)  02/05/2012 ep2116249 

(73)  Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 

and Merck Eprova AG 

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE and Im 

Laternenacker 5 / 8200 Schafthausen, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  STROTHMANN, Kai; KING, Kristina; MOSER, 

Rudolf; PIETRZIK, Klaus and Smith, Gavin 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИНЕНИЕ ШТО 

СОДРЖИ ГЕСТАГЕНИ И/ИЛИ ЕСТРОГЕНИ И 5-

МЕТИЛ-(6S)-ТЕТРАХИДРОФОЛАТИ 

(57)  1  Медикамент што содржи: 

1. 5-метил-(6S)-тетрахидрофолат 

2. еден или повеќе естрогени и прогестогени, 

3. евентуално витамин B6 и/или витамин B2, 

4. и фармацевтски прифатливи 

ексципиенти/носачи во отсуство на витамин 

B12. 

има уште 49 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/135  

(11)  4481   (13) Т1 

(21)  2012/274   (22) 03/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0205833 P  23/01/2009  US; 0455976  

09/06/2009  US; 0456001  09/06/2009  US; 

0456029  09/06/2009  US; 0456031  09/06/2009  

US and 0689044  18/01/2010  US 

(96)  22/01/2010 EP10186379.3 

(97)  09/05/2012 EP2308477 

(73)  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 

LTD. 

5 Basel Street, P.O.Box 3190  49131 Petah tiqva, 

IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Safadi, Muhammad; Licht, Daniella; Cohen, 

Rachel; Frenkel, Anton; Zholovsky, Marina and 

Koltai,Tamas 

(54)  "ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

РАСАГАЛИН ФОРМУЛАЦИЈА" 

(57)  1  Стабилна орална доза на форма се 

состои од јадро со расагалин цитрат и најмалку 

еден фармацевтски прифатлив ексципиенс; и 

отпорна на киселина фармацевтски прифатлива 

обвивка.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 45/06, 31/4468, A 61P 25/04, 29/02, C 

07D 211/58, 401/06  

(11)  4482   (13) Т1 

(21)  2012/275   (22) 06/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  855826 P  01/11/2006  US 

(96)  31/10/2007 EP07825628.6 

(97)  13/06/2012 EP2079485 

(73)  Purdue Pharma LP 

One Stamford Forum / 201 Tresser Boulevard  

Stamford CT 06901, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  ZHOU, Ziaoming 

(54)  ФЕНИЛПРОПИОНАМИД СОЕДИНЕНИЈА И 

УПОТРЕБАТА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со формулата IА: 

  

 

назначено со тоа, што 

A е арил, или хетероарил; 

R
1
 е: 

H или хало; или 

-O-C1-6алкил, што е дополнително 

супституирана; или 

-NR
6
R

7
, каде што секое од R

6
 и R

7
 е независно 

одбрано од групата составена од H, или C1-

6алкил, C2-6алкенил, и C2-6алкинил; било која од 

истите е дополнително супституирана, 

R
2
 е C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, -

C(=O)C1-6алкил, -C(=O)C2-6алкенил,                       

-C(=O)C2-6алкинил, -S(=O)C1-6алкил, -S(=O)C2-

6алкенил, -S(=O)C2-6алкинил, SO2C1-6алкил, 

SO2C2-6алкенил, SO2C2-6алкинил, -CO2C1-6алкил, 

-CO2C2-6алкенил, или -CO2C2-6алкинил, било која 

од истите е дополнително супституирана; 

каде што дополнително супституирана значи 

дека групата е дополнително супституирана со 

еден или повеќе супституенти, подобро 1, 2, или 

3 супституенти, независно одбрани од групата 

составена од хало, хало(C1-6)алкил, хало2(C1-

6)алкил, хало3(C1-6)алкил, арил, хетероарил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, C1-6алкил, C2-

6алкенил, C2-6алкинил, арил(C1-6)алкил, арил(C2-

6)алкенил, арил(C2-6)алкинил, циклоалкил(C1-

6)алкил, хетероцикло(C1-6)алкил, хидроксил(C1-

6)алкил, амино(C1-6)алкил, карбокси(C1-6)алкил, 

алкокси(C1-6)алкил, нитро, амино, уреидо, циано, 

алкилкарбониламино, хидроксил, тиол, 

алкилкарбонилокси, азидо, алкокси, карбокси, 

аминокарбонил, и C1-6алкилтиол и подобро е 

супституиран со хало, хало(C1-6)алкил, хало2(C1-

6)алкил, хало3(C1-6)алкил, хидроксил(C1-6)алкил, 

амино(C1-6)алкил, хидроксил, нитро, C1-6алкил, 

C1-6алкокси и амино, 

B е (CH2)m каде што m е цел број 0 до 12, и 

подобро 1, 2 или 3; 

R
3
 и R

4
 се секое независно одбрани од групата 

составена од арил и хетероарил; 

R
5
 е H, C1-6алкил, -C(=O)NHC1-6алкил, -

C(=O)N(C1-6алкил)2, или алкиламинокарбонил; 

и фармацевтски прифатливите соли, и солвати 

на истите. 

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07K 7/08, A 61K 38/08, 38/16, C 07K 14/47

  

(11)  4483   (13) Т1 

(21)  2012/276   (22) 06/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0740205P  28/11/2005  US 

(96)  28/11/2006 EP06844589.9 

(97)  30/05/2012 EP1960422 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania 

Center for Technology Transfer, 3160 Chestnut 

Street,  Suite 200 Philadelphia, Pennsylvania 

19104, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LAMBRIS, John, D. and KATRAGADDA, 

Madan 

(54)  ПОТЕНТНИ АНАЛОЗИ НА КОМПСТАТИН 

(57)  1  Соединение кое инхибира активација нa 

комплемент, кое опфаќа пептид кој содржи 

секвенца: 

Xaa1 - Cys - Val - Xaa2 - Gln - Asp - Xaa3 - Gly - 

Xaa4 - His - Arg - Cys - Xaa5 (SEQ ID BR:26); 

каде што: 

Xaa1  e Ile, Val, Leu, Ac-Ile, Ac-Val, Ac-Leu или 

дипептид Gly-Ile; Xaa2 е Trp или аналог на Trp, 

каде што аналогот на Trp има зголемен 

хидрофобен карактер во споредба со Trp и е 

одбран од халогенизиран триптофан, 5-

метокситриптофан, 5-метилтриптофан и 1-

метилтриптофан, под услов ако Xaa3 Trp, тогаш 

Xaa2 е аналог на Trp; Xaa3 e Trp или аналог на 

Trp во кој индол водород е заменет со атом на 

флуор, зголемувајќи го на тој начин потенцијалот 

на водородната врска на индолскиот прстен; 

Xaa4 е His, Ala, Phe или Trp; 

Xaa5  е L-Thr, D-Thr, Ile, Val, Gly, дипептид Thr-

Asn или Thr-Ala, или трипептид Thr-Ala-Asn, каде 

што карбокси терминален -OH  од кој било од L-

Thr, D-Thr, Ile, Val, Gly или Asn е заменет по 

потреба со NH2; и два Cys остатоци се споени 

со дисулфидна врска.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 



 

106 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  
 

(51)  A 61K 9/28, 31/535, 9/20  

(11)  4484   (13) Т1 

(21)  2012/278   (22) 07/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  9815800  21/07/1998  GB and 86921 P  

27/05/1998  US 

(96)  24/05/1999 EP03076054.0 

(97)  13/06/2012 EP1332757 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Batra, Udit; Higgins, Raymond J.; 

Thompson, Karen C. and Katdare, Ashok V. 

(54)  ФОРМУЛА ЗА КОМПРИМИРАНИ 

ТАБЛЕТИ СО ЕФАВИРЕНЦ 

(57)  1  Компримирана таблета која што 

содржи: ефавиренц, материјал/дезинтегратор, 

супердезинтегратор, сврзувач, сурфактант, 

растворувач/средство за компресија кое 

содржи лактоза, лубрикант, и солвент, при што 

ефавиренцот е кристалин, која таблета може 

да се добие со процес на  гранулација во кој 

што супердезинтеграторот и дезинтеграторот 

се додадени интрагрануларно, а лактозата се 

додава екстрагрануларно и која што таблета: 

(i) содржи од 1 до 75% ефавиренц по тежина 

од вкупниот состав на компримираната 

таблета; 

40 (a) обезбедува таблета да не содржи 

повеќе од 10% по тежина од вкупната тежина 

на супердезинтеграторот; или(b) при што 

сврзувачот е хидроксипропилцелулоза; или 

(ii) содржи 600 mg ефавиренц во вкупниот 

состав на компримираната таблета.  

има уште 31 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение со формула (I-A): 

 

 

или фармацевтски прифатлива сол од 

него,при што: 

Прстен A е селектиран од групата која што се 

состои од: 
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при што еден прстенест азотен атом во Прстен A 

незадолжително е оксидиран; 

X е -CH2-, -CHF-, -CF2-, -NH-, или -O-; 

Y е -O-, -S-, или -C(R
m
)(R

n
)-; 

секој R
h
 независно е водород, хало, -CN, -OH, -

O-(C1-4 алифатик), -NH2, -NH-(C1-4 алифатик), -

N(C1-4 алифатик)2, -SH, -S-(C1-4 алифатик), или 

незадолжително заменета C1-4 алифатик група; 

R
j
 е водород, -OR

5
, -SR

6
, -N(R

4
)2, or 

незадолжително заменета алифатик, арил, или 

хетероарил група; 

R
k
 е водород, хало, -OR

5
, -SR

6
, -N(R

4
)2, или 

незадолжително заменета C1-4 алифатик група; 

R
m
 е водород, флуоро, -N(R

4
)2, или 

незадолжително заменета C
1-4

 алифатик група и 

R
n
 е водород, флуоро, или незадолжително 

заменета C1-4 алифатик група, или R
m 

и R
n
 

заедно формираат =O или =C(R
5
)2; 

R
1
 е водород, хлоро, бромо, флуоро, јодо, -

NR
7
R

8
, -R

9
, -SH, -SCH3, -S-R

10
, -OH, -OCH3, или -

O-R
11

; 

R
2
 е водород, хлоро, бромо, флуоро, јодо, -

N(R
6
)2, -CN, -O-(C1-4 алифатик), -OH, -SR

6
, или 

незадолжително заменета C1-4 алифатик група; 

R
3a

 е селектиран од групата која што се состои 

од водород, флуоро, -CN, -N3, хидрокси, -OR
21

, -

NH2, -NH(R
21

), -N(H)CO2R
21

, -N(H)C(O)R
21

, -

CON(H)R
21

, -C(O)R
5
, -OC(O)N(H)R

21
, -OC(O)R

21
, -

OC(O)OR
21

, -C1-4 флуороалифатик, или -C1-4 

алифатик незадолжително заменет со еден или 

два субституенти независно селектирани од 

групата која што се состои од -OR
5x

, -N(R
4x

)(R
4y

), 

-CO2R
5x

, или -C(O)N(R
4x

) (R
4y

); 

R
3b

 е селектиран од групата која што се состои 

од водород, флуоро, C1-4 алифатик, и C1-4 флу-

ороалифатик; 

R
3c

 е селектиран од групата која што се состои 

од водород, флуоро, -CN, -N3, хидрокси, -OR
21

, -

NH2, -NH(R
21

), -N(H)CO2R
21

, -N(H)C(O)R
21

, -

CON(H)R
21

, -OC(O)N(H)R
21

, -OC(O) R
21

, -

OC(O)OR
21

, -C1-4 флуороалифатик, или -C1-4 

алифатик незадолжително заменет со еден или 

два субституенти независно селектирани од 

групата која што се состои од -OR
5x

, -N(R
4x

)(R
4y

), 

-CO2R
5x

, или -C(O)N(R
4x

)(R
4y

); 

R
3d

 е селектиран од групата која што се состои 

од водород, флуоро, C1-4 алифатик, и C1--4 

флуороалифатик; 

секој R
4
 е независно водород, флуоро, C1-4 

алифатик, или C1-4 флуороалифатик; или два R
4
, 

земени заедно со јаглеродниот атом за кој што 

тие се закачени, формираат еден 3- до 6-член 

карбоцикличен прстен; или еден R
4
, земен 

заедно со R
5
 и интервенирачките јаглеродни 

атоми, формира 3- до 6-член спироцикличен 

прстен; или два R
4
 заедно формираат =O; 

R
5
 е водород, или C1-4 алифатик; или R

5
, земен 

заедно со еден R
4
 и интервенирачките јагле-

родни атоми, формира 3- до 6-член 

спироцикличен прстен; 

R
5’
 е водород, или C1-4 алифатик; 

секој R
6
 р независно водород или C1-4 алифатик; 

R
7
 е незадолжително заменета C1-10 алифатик, 

арил, хетероарил, или хетероциклил група; 

R
8
 е водород или C1-4 алифатик; 

R
9
 е -V-Z-R

12a
, -V-Z-R

12b
, -R

12c
, или 

незадолжително заменета алифатик, арил, хете-

роциклил, или хетероарил група,  

при што хетероарил групата е закачена за 

јаглероден атом; 

R
10

 е незаменет C2-10 алифатик, заменета C1-10 

алифатик, или незадолжително заменет арил, 

хетероарил, или хетероциклил; 

R
11

 е незаменет C2-10 алифатик, заменет C1-10 

алифатик, или незадолжително заменет арил, 

хетероарил, или хетероциклил; 

R
4x

 е водород, C1-4 алкил, C1-4 флуороалкил, или 

C6-10 ар(C1-4)алкил, при што арил делот може да 

биде незадолжително заменет; 

R
4y

 е водород, C
1-4 

алкил, C
1-4 

флуороалкил, C
6-10 

ар(C
1-4

)алкил, при што арил делот може да биде 

незадолжително заменет, или незадолжително 

заменет 5- или 6-член арил, хетероарил, или 

хетероциклил прстен; или 

R
4x

 и R
4y

, земени заедно со азотниот атом за кој 

што тие се закачени формираат незадолжително 

заменет 4-до 8-член хетероциклил прстен кој 

што има, покрај азотниот атом, 0-2 прстенести 

хетероатоми независно селектирани од N, O, и 

S; 
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секој R
5x 

независно е водород, C1-4 алкил, C1-4 

флуороалкил, или незадолжително заменет C6-

C10 арил или C6-10 ар(C1-4)алкил; 

V е -S(O)2-, -S(O)-, -C(O)O-, -C(O)-, -C(NR
13

)=N-, -

C(=N(R
13

))-N(R
13

)-, -C(OR
11

)=N-, -CON(R
13

)-, -

N(R
13

)C(O)-, -N(R
13

)C(O)N(R
13

)-, -N(R
13

)S(O)2-, -

N(R
13

)SO2-N(R
13

)-, -N(R
13

)CO2-, -SO2N(R
13

)-, -

OC(O)-, -OC(O)O-, -OC(O)N(R
13

)-, -N(R
13

)-N(R
13

)-; 

Z е незадолжително заменет C1-6 алкилен 

синџир, при што алкилниот синџир е незадолжи-

телно прекинат со -C(R
13

) =(R
13

)-, -C≡-C-, -O-, -S-, 

-N(R
13

)-, -N(R
13

)CO-, -N(R
13

)CO2-, -C(O)N(R
13

)-, -

C(O)-, -C(O)-C(O)-, -CO2-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -

N(R
13

)C(O)N(R
13

)-, -N(R
13

)N(R
13

)-, -OC(O)N(R
13

)-, -

S(O)-, -S(O)2-, -N(R
13

)S(O)2-, -S(O)2N(R
13

)-; 

R
12a

 е незадолжително заменета арил, 

хетероарил, хетероциклил, или циклоалифатик 

група; 

R
12b

 е хало, -NO2, -CN, -OR
14

, -SR
15

, -N(R
16

)2, -

N(R
16

)C(O)R
15

, -N(R
16

)C(O)N(R
16

)2, -N(R
16

) CO2R
14

, 

-OCO2-R
14

, -OC(O)N(R16)2, -OC(O)R
14

, -N(R
16

)-

N(R
16

)2, -N(R
16

)-OR
15

, -N(R
16

)S(O)2 R
15

, или -

N(R
16

)SO2-N(R
16

)2,-C(R
14

)=C(R
14

)2, -C≡C-R
14

, -

S(O)R
15

, -SO2R
15

, -SO2-N(R
16

)2, -C(R
14

)=N-OR
14

, -

CO2R
14

, -C(O)-C(O)R
14

, -C(O)R
14

, -C(O)N(R
16

)2, -

C(=NR
16

)-N(R
16

)2, или -C(=NR
16

)-OR
14

; 

R
12c

 е -NO2, -CN, -S(O)R
15

, -SO2R
15

, -SO2-N(R
16

)2, -

C(R
14

)=N-OR
14

, -N(R16)C(O)R
15

, -N(R
16

) 

C(O)N(R
16

)2, -O-CO2-R
14

, -OC(O)N(R
16

)2, -

OC(O)R
14

, -CO2R
14

, -C(O)-C(O)R
14

, -C(O)R
14

, -

C(O)N(R
16

)2, -C(=NR
16

)-N(R
16

)2, -C(=NR
16

)-OR
14

, -

N(R
16

)-N(R
16

)2, -N(R
16

)-OR
15

, -N(R
16

)S (O)2R
15

, или 

-N(R
16

)SO2-N(R
16

)2; 

секој R
13

 е независно водород, или 

незадолжително заменета алифатик, арил, 

хетероарил, или хетероциклил група; 

секој R
14

 независно е водород, или 

незадолжително заменета алифатик, арил, 

хетероарил, или хетероциклил група; 

секој R
15

 независно е незадолжително заменета 

алифатик, или арил група; 

секој R
16

 независно е незадолжително заменета 

алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил 

група; или два R
16 

на истиот азотен атом, земени 

заедно со азотниот атом, формираат еден 

незадолжително заменет пет до осумчлен 

хетероцилил прстен кој што има, покрај азотниот 

атом, нула до два дополнителни прстенести 

хетероатоми селектирани од групата која што се 

состои од N, O, и S; 

секој R
21

 независно е незадолжително заменета 

C1-10 алифатик, арил, хетероарил или хете-

роциклил група; а 

m е 1, 2, или 3; и 

при што: 

при секое наведување на незадолжително 

заменет арил, арил групата, кога е заменета, 

содржи на еден незаситен јаглероден атом еден 

или повеќе субституенти независно селектирани 

од хало, -NO2, -CN, -R*, -C(R*)=C(R*)2, -C≡-C-R*, -

OR*, -SR°, -S(O)R°, -SO2R°, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -

NR
+
C(O)R*, -NR

+
C(O)N(R

+
)2, -NR

+
CO2R°, -O-

CO2R*, -OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-

C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

C(=NR
+
)-OR*, -N(R

+
)-N(R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-

N(R
+
)2, -NR

+
SO2R°, -NR+SO2N (R

+
)2, -P(O)(R*)2, -

P(O)(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2;  

при секое наведување на незадолжително 

заменет хетероарил, хетероарил групата, кога е 

заменета, содржи еден или повеќе субституенти 

независно селектирани, ако е на еден незаситен 

јаглероден атом, од хало, -NO2, -CN, -R*, -

C(R*)=C(R*)2, -C≡C-R*, -OR*, -SR°, -S(O)R°, -

SO2R°, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR

+
C(O)R*, -

NR
+
C(O)N(R

+
)2, -NR

+
 CO2R°, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -

C(O)R*, -C(O)N (R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -C(=NR

+
)-

OR*, -N(R
+
)-N(R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

NR
+
SO2 R°, -NR

+
SO2N(R

+
)2, -P(O)(R*)2, -

P(O)(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2, а, 

ако е на заменлив азотен атом, од -R*, -N(R*)2, -

C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, 

-C(O)CH2C(O)R-, -SO2R*, -SO2N(R*)2, -

C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, и -NR*SO2R*; и 

при секое наведување на незадолжително 

заменет хетероциклил, хетероциклил групата, 

кога е заменета, содржи еден или повеќе 

субституенти независно селектирани, ако е на 

незаситен јаглероден атом, од хало, -NO2, -CN, -

R*, -C(R*)=C(R*)2, -C≡C-R*, -OR*, -SR°, -S(O)R°, -

SO2R°, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR

+
C(O)R*, -

NR
+
C(O)N(R

+
)2, -NR

+ 
CO2R°, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -

C(O)R*, -C(O)N (R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -C(=NR

+
)-
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OR*, -N(R+)-N(R+)2, -N(R
+
)C(=NR

+
)-N(R+)2, -NR

+ 
S 

O2R°, -NR+SO2N(R
+
)2, -P(O)(R*)2, -P(O)(OR*)2, -O-

P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2, =O, =S, =C(R*)2, 

=N-N(R
+
)2, =N-OR*, =NNHC(O)R*, =N-NHCO2R°, 

=N-NHSO2R°, и =N-R*, а, ако е на заменлив 

азотен атом, од -R*, -N(R*)2, -C(O)R*, -CO2R*, -

C(O)-C(O)R*, -C(O)CH2C(O)R*, -SO2R*, -

SO2N(R*)2, -C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, и -

NR*SO2R*; 

при секое наведување на незадолжително 

заменет алифатик, алифатик групата, кога е 

заменета, содржи на заситен јаглероден атом 

еден или повеќе субституенти независно 

селектирани од хало, -NO2, -CN, -R*, -

C(R*)=C(R*)2, -C≡C-R*, -OR*, -SR°, -S(O)R°, -

SO2R°, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR

+
C(O)R*, -

NR
+
C(O)N(R

+
)2, -NR

+
CO2R°, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -

C(O)R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R+)2, -C(=NR

+
)-

OR*, -N(R
+
)-N(R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

NR
+
SO2R°, -NR

+
SO2N (R

+
)2, -P(O)(R*)2, -

P(O)(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2, =O, 

=S, =C(R*)2, =N-N(R
+
)2, =N-OR*, =NNHC(O)R*, =N-

NHCO2R°, =N-NHSO2R°, и =N-R*; 

при што: 

секоја појава на R° е независно алифатик или 

арил група; 

секоја појава на R
+
 е независно водород или 

алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил 

група, 

или два R
+
 на истиот азотен атом, земени 

заедно со азотниот атом, формираат пет до 

осумчлен ароматичен или неароматичен прстен 

кој што има, покрај азотниот атом, нула до два 

прстенести хетероатоми селектирани од N, O, и 

S; а 

секоја појава на R* е независно водород или 

алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил 

група; 

под услов: 

Ако Прстен A е A-i, X е -O-, Y е -O- или -CH2-, R
2
 

е водород или хлоро, R
3a

 е хидроксил или -

OCOR
21

, R
3b

 е водород, R
3c

 е хидроксил или -

OCOR
21

, R
3d 

е водород, R
4
 и R

5 
се секој водород, 

а m е 1; тогаш R
1
 е бромо, флуоро, -NR

7
R

8
, -R

9
, -

SR
10

, или -OR
11

, R
7
 е заменет алифатик, или 

незадолжително заменет арил, хетероарил, 

arалкил, хетероаралкил, циклоалифатик, 

хетероциклил, (циклоалифатик) алкил, или 

(хетероциклил)алкил, а R
9
 не е незаменет ими-

дазол; и под дополнителен услов тоа 

соединение да не есоединение со формула (I-A) 

при што Прстенот A е A-i, X е -O-, Y е -O-, R
3a

 е 

хидроксил, R
3b

 е водород, R
3c

 е хидроксил, R
3d

 е 

водород, R
4
, R

5
, R

5’
- R

j
 и R

k
 се секој водород, m е 

1, R
1
 е водород и R

2
 е -NH2 или -SMe. 

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 263/58, A 61K 31/423, A 61P 3/06, 

3/10, C 07D 413/12  

(11)  4486   (13) Т1 

(21)  2012/280   (22) 08/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102006021878  11/05/2006  DE 

(96)  30/04/2007 EP07724733.6 

(97)  01/08/2012 EP2024347 

(73)  SANOFI 

54, rue de la Boetie, 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  DEFOSSA, Elisabeth; KLABUNDE, Thomas; 

HERLING, Andreas; STENGELIN, Siegfried; 

FOLLMANN, Markus; DROSU, Viktoria; HESLLER, 

Gerhard; HASCHKE, Guido and BARTOSCHEK, 

Stefan 

(54)  КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ 

СУПСТИТУИРАНИ СО ФЕНИЛАМИНО-

БЕНЗОКСАЗОЛ, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 
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каде што: 

R1 e H; 

R6, R7, R8, R9, R10, независно еден од друг, 

претставуваат H, F, Cl, Br, CF3, OCH3, OCF3, 

OCHF2, SCH3, SCF3, фенил, (C1-C6)-алкил, O-(C1-

C6)-алкил или NR3R4, каде што наведениот 

алкил и фенил може да се супституираат еднаш 

или повеќе пати со R2 и каде што во секој случај 

два од наведените радикали R6, R7, R8, R9, R10 

кои се во соседна положба на фенилниот прстен 

може заедно да формираат радикал -CH=CH-

CH=CH-; 

m e 0, 1, 2 или 3; 

X e -(CH2)2-; 

R2 e F, Cl, Br, CN, OCH3, OCF3, CH3, CF3, (C1-C6)-

алкил или O-(C1-C6)-алкил, каде што наведениот 

алкил може да биде супституиран еднаш или 

повеќе пати со OH, F, Cl, Br или CN; 

R3, R4, независно еден од друг, претставуваат H 

или (C1-C6)-алкил; 

освен што соединението 3-(2-о-

толиламинобензооксазол-6-ил)пропанонска 

киселина е исклучено; 

и негови физиолошки прифатливи соли. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/4245, A 61P 9/12

  

(11)  4447   (13) Т1 

(21)  2012/284   (22) 13/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  048928  25/02/2004  JP and 31057  

07/01/2005  US 

(96)  23/02/2005 EP08075903.8 

(97)  30/05/2012 EP2119715 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Kuroita, Takanobu; Sakamoto, Hiroki and 

Ojima, Mami 

(54)  ДЕРИВАТ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И НЕГОВА 

УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТ НА 

РЕЦЕПТОРОТ AII 

(57)  1  Постапка за добивање на соединение со 

формулата (I): 

Постапка за добивање на соединение со 

формулата (I): 

 

каде што R
1
 е група претставена со формулата: 

 

каде што R
2
, R

3
, R

4
, R

5
, R

6
, R

7
 и R

8
 се, независно 

еден од друг, атом на водород или C1-6 алкил, 

или негова сол, назначена со тоа, што ја 

опфаќа следната етапа: 

(1) реакција на соединение со формулата (II): 

 

или негова сол, со средство за ацилација (III): 
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каде што X е атом на халоген, а R
12

 е алкил, 

алкокси или фенил, кој може да биде 

супституиран со атом на халоген, C1-6 алкилна 

или нитро група, во присуство на база, со што се 

добива анхидрид на мешана киселина; и 

реакција на наведениот анхидрид на мешана 

киселина со алкохол (IV): 

 

каде што R
1
 е како што е дефинирано погоре, во 

присуство на база, со што се постигнува 

естерификација; 

(2) реакција на соединение со формулата (II): 

 

или негова сол, со тионил хлорид или оксалил 

хлорид во присуство на катализатор, со што се 

добива киселински хлорид; и реакција на 

наведениот киселински хлорид со алкохол (IV): 

 

каде што R
1
 е како што е дефинирано погоре, во 

присуство на база, со што се постигнува 

естерификација; 

(3) реакција на соединение со формулата (II): 

 

или негова сол, со средство за алкилација (V): 

 

каде што X' е атом на халоген, а R
1
 е како што е 

дефинирано погоре и, по потреба, во присуство 

на база, со што се постигнува естерификација; 

или 

(4) реакција на соединение со формулата (II): 

 

или негова сол, со алкохол (IV): 

 

каде што R
1
 е како што е дефинирано погоре, во 

присуство на средство за кондензација, со што 

се постигнува естерификација. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/48, 31/4184, 9/14, C 07D 235/06  

(11)  4448   (13) Т1 

(21)  2012/290   (22) 16/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  40372  28/03/2008  US 

(96)  26/03/2009 EP09726304.0 

(97)  13/06/2012 EP2271321 

(73)  AstraZeneca AB and Array Biopharma, Inc. 

151 85 Sodertalje , SE and 3200 Walnut Street, 

Boulder, CO 80301, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  BATEMAN, Nicola, Frances; GELLERT, Paul, 

Richard and HILL, Kathryn, Jane 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ 271 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи сол на 

водород сулфат на 6-(4-бромо-2-хлоро-

фениламино)-7-флуоро-3-метил-3H-

бензоимидазол-5-карбоксилна киселина (2-

хидрокси-етокси)-амид, и матрикс носач, 
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назначена со тоа, што матрикс носачот се состои 

суштински од еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи носачи одбрани од следниве групи: 

 (а) d-алфа-токоферил полиетилен гликол 

1000 сукцинат; 

 (б) полигликолизирани глицериди; и 

 (ц) полиетилен гликоли (PEGи); 

и каде што солта на водород сулфат на 6-(4-

бромо-2-хлоро-фениламино)-7-флуоро-3-метил-

3H-бензоимидазол-5-карбоксилна киселина (2-

хидрокси-етокси)-амид е дисперзирана во 

рамките на матрикс носачот.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 07F 9/44, A 61K 31/66, A 61P 31/00  

(11)  4456   (13) Т1 

(21)  2012/292   (22) 17/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0533745P  30/12/2003  US; 0590987P  

26/07/2004  US and 0606595P  01/09/2004  US 

(96)  29/12/2004 EP10158740.0 

(97)  13/06/2012 EP2204374 

(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)  Cook, Gary P.; Desai, Manoj, C.; Doerffler, 

Edward; He, Gong-Xin; Kim, Choung, U.; Lee, 

William, A.; Rohloff, John, C.; Wang, Jianying and 

Yang, Zheng-Yu 

(54)  НУКЛЕОЗИДНИ ФОСФОНАТИ И НИВНИ 

АНАЛОЗИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХПВ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение со формула IA или негова 

фармацевтски прифатлива сол за употреба во 

постапка за лекувањето на папилома вирусна 

инфекција (HPV) 

 

кадешто 

Y
1A

 и Y
1B

 се –NH(R
x
); 

R
x 
e независно R

2
; 

R
2
 e 

(a) етил супституиран со C(=O)OR
4
, кадешто R

4
 e 

метил, етил, n-пропил, i-пропил, i-бутил, s-бутил, 

t-бутил, 1-пентил, 2-пентил, 3-пентил, 2-метил-2-

бутил, 3-метил-2-бутил, 3-метил-1-бутил, 2-

метил-1-бутил 1-хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-

метил-2-пентил, 3-метил-2-пентил, 4-метил-2-

пентил, 3-метил-3-пентил, 2-метил-3-пентил, 2,3-

диметил-2-бутил, 3,3-диметил-2-бутил, винил, 
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алил, циклопентил, 5-хексенил, етинил или 

propargyl; 

(b) пропил супституиран со C(=O)OR
4
, кадешто 

R
4
 е алкил на 1 до18 јаглеродни атоми, алкенил 

од 2 до 18 јаглеродни атоми, или алкинил of 2 до 

18 јаглеродни атоми; или 

(c) метил супституиран со две R
3
 кадешто еден 

R
3
 е -R

5
W

3
 и другите R

3
 е C(=O)OR

4
; R

4
 е алкил 

од 1 до 18 јаглеродни атоми, алкенил на 2 до 18 

јаглеродни атоми, или алкинил од 2 до 18 

јаглеродни атоми, кадешто "алкил" содржи 

вообичаени, секундарни, терциерни или 

циклични јаглеродни атоми, "алкенил" содржи 

вообичаени, секундарни, терциерни или 

циклични атоми со барем едно место на 

незаситеност, "алкинил" содржи вообичаени, 

секундарни, терциерни или циклични јаглеродни 

атоми со барем едно место на незаситеност; R
5
 

е метилен; и W
3
 е фенил. 

има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/485, 9/22, 9/32  

(11)  4422   (13) Т1 

(21)  2012/295   (22) 22/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  840244 P  25/08/2006  US 

(96)  24/08/2007 EP10192627.7 

(97)  27/06/2012 EP2311459 

(73)  Purdue Pharma L.P. 

One Stamford Forum , 201 Tresser Boulevard  

Stamford, CT 06901-3431, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Mannion, Richard Owen; McKenna, William 

Henry; Huang, Haiyong Hugh and O'Donnell, 

Edward, P. 

(54)  ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ 

ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНУПУЛИРАЊЕ КОИ 

СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК 

(57)  1  Цврста орална фармацевтска дозирна 

форма со продолжено ослободување која 

содржи матрикс формулација со продолжено 

ослободување со состав кој содржи 

(1) барем еден полиетилен оксид кој има, 

базирано на реолошки мерења, приближна 

молекуларна тежина од барем 1,000,000; и 

(2) оксикодон хидрохлорид; каде што  

наведениот состав во наведената дозирна 

форма содржи 10 mg оксикодон хидрохлорид и 

барем околу 85 % (по wt) полиетилен оксид, или 

наведениот состав во наведената дозирна 

форма содржи 15 mg или 20 mg оксикодон 

хидрохлорид и барем околу 80 % (по wt) 

полиетилен оксид, или 

наведениот состав во наведената дозирна 

форма содржи 40 mg оксикодон хидрохлорид и 

барем околу 65 % (по wt) полиетилен оксид, или 

наведениот состав во наведената дозирна 

форма содржи 60 mg или 80 mg оксикодон 

хидрохлорид и барем околу 60 % (по wt) 

полиетилен оксид.  

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/57, A 61P 25/00, 25/28  

(11)  4418   (13) Т1 

(21)  2012/296   (22) 22/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050664728P  24/03/2005  US and 

20050729663P  24/10/2005  US 

(96)  24/03/2006 EP06748657.1 

(97)  08/08/2012 EP1868614 

(73)  Emory University 

Office of Technology Transfer 1599 Clifton 

Road, NE 4th Floor Atlanta, GA 30322, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Hoffman, Stuart W.; Stein, Donald G.; Wright, 

David W.; Lowery-North, Douglas W.; 

KELLERMANN, Arthur, L. and CUTLER, Sarah 

Melissa 

(54)  РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА ТРАУМАТСКА МОЗОЧНА ПОВРЕДА СО 

ПРОГЕСТЕРОН 

(57)  1  Прогестерон за употреба во лекување на 

трауматска мозочна повреда, кадешто 

споменатиот прогестерон е подготвен за 

администрација кај човечки субјект во барем 

еден циклус на терапија, кадешто споменатиот 

циклус на терапија опфаќа администрирање на 

терапевтски ефективен интравенски режим на 

дозирање во две нивоа на прогестерон, 

споменатиот режим на дозирање во две нивоа 

опфаќа прв временски период од барем 1 час, 

кадешто поголема часовна инфузиона доза на 

прогестерон од околу 0.1 мг/кг/час до околу 7.1 

мг/кг/час е администрирана во субјектот, 

проследено со втор временски период, кадешто 

помала часовна инфузиона доза на прогестерон 

од околу 0.05 мг/кг/час до околу 5 мг/кг/час е 

администрирана кон споменатиот субјект.  

има уште 25 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 471/08, A 61K 31/551, A 61P 25/00, 

25/18, 25/28, C 07D 211/58, 243/08  

(11)  4421   (13) Т1 

(21)  2012/297   (22) 22/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0802995  02/06/2008  FR 

(96)  02/06/2009 EP09769519.1 

(97)  20/06/2012 EP2300473 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  SALLE, Laurent and ROBERT, Benoit 

(54)  СОЛ НА ФУМАРАТ НА 1,4-

ДИАЗАБИЦИКЛО [3.2.2]НОНАН-4-

КАРБОКСИЛАТ НА 4-БРОМОФЕНИЛ, НЕГОВИ 

КРИСТАЛНИ ФОРМИ, ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА 
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(57)  1  Сол на фумарат на 1,4-

диазабицикло[3.2.2]нонан-4-карбоксилат на 4-

бромофенил.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07H 19/20, A 61K 31/7076, A 61P 31/18

  

(11)  4416   (13) Т1 

(21)  2012/298   (22) 23/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0078989  08/07/2008  US 

(96)  07/07/2009 EP09790117.7 

(97)  13/06/2012 EP2307435 

(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)  GRAETZ, Benjamin, R. and POLNIASZEK, 

Richard, P. 

(54)  СОЛИ НА ХИВ ИНХИБИТОРНИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Цитратна сол со формула I или негов 

хидрат:  

 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/44, 31/435, 31/47, 31/505, 31/535, 

31/65  

(11)  4414   (13) Т1 

(21)  2012/299   (22) 24/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20010334609P  03/12/2001  US 

(96)  03/12/2002 EP10183659.1 

(97)  22/08/2012 EP2305255 

(73)  Bayer HealthCare LLC 

555 White Plains Road  Tarrytown, NY 10591, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TRAIL, Pamela; CARTER, Christopher, A.; 

Gibson, Neil; Hibner, Barbara; Humphrey, Rachel 

W.; Vincent, Patrick and Zhai, Yifan 

(54)  АРИЛ УРЕА СОЕДИНЕНИЈА ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО ДРУГИ ЦИТОСТАТИЧКИ 

ИЛИ ЦИТОТОКСИЧНИ АГЕНСИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА РАК КАЈ ЧОВЕК 

(57)  1  Употреба на арил уреа соединение и 5-

флуороурацил или негова фармацевтски 

прифатлива сол за подготвувањето на лек за 
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лекување на рак, кадешто споменатото арил 

уреа соединение е тозилатна сол на N-(4-

хлоро-3-(трифлуорометил)фенил-N'-(4-(2-N-

метилкарбамоил)-4-пиридилокси)фенил)уреа.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 38/16, 35/00, A 61P 31/04, C 07K 

14/265  

(11)  4420   (13) Т1 

(21)  2012/300   (22) 27/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  14704  08/07/2004  CU 

(96)  05/07/2005 EP05762122.9 

(97)  06/06/2012 EP1787653 

(73)  CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 

BIOTECNOLOGIA (CIGB) 

Avenida 31 entre  158 y 190, Cubanacan Playa 

Ciudad de la  Habana 10600, CU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  ABRAHANTES PEREZ, Maria del Carmen; 

REYES GONZALEZ, Jesus; MARTINEZ DIAZ, 

Eduardo,; GARCIA SUARES, Jose; GONZALEZ 

LOPEZ, Luis Javier,; VELIZ RIOS, Gloria; 

GASMURI GONZALES, Caridad Anais; BEQUET 

ROMERO, Monica; SELMAN-HOUSEIN SOSA, 

Manuel; GOMEZ RIERA, Raul; CASTELLANOS 

SERRA, Lila Rosa and GAVILONDO COWLEY, 

Jorge Victor, 

(54)  АНТИТУМОРEН ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВ ШТО СОДРЖИ ПОЛИПЕПТИДНИ 

ФРАГМЕНТИ ОД СЕРАЛИЗИНИ 

(57)  1  Фармацевтски состав назначен со тоа, 

што содржи еден или повеќе фрагменти од 

Серализин што ја имаат амино киселинската 

секвенца одбрана од групата составена од SEQ. 

ID. No. 1, SEQ. ID. No. 2, SEQ. ID. No. 3, SEQ. ID. 

No. 4, SEQ. ID. No. 10, SEQ. ID. No. 11, SEQ. ID. 

No. 12, SEQ. ID. No. 13, SEQ. ID. No. 14, SEQ. ID. 

No. 15, и SEQ. ID. No. 16, за употреба во 

индуцирање антитуморни ефекти во организмот 

примател, и наведените антитуморни ефекти се 

терапевтски или превентивни.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 35/00  

(11)  4415   (13) Т1 

(21)  2012/301   (22) 27/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080113273P  11/11/2008  US 

(96)  03/11/2009 EP09744896.3 

(97)  15/08/2012 EP2358710 

(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)  JOSEPH, Sajan; DALLY, Robert, Dean and 

SHEPHERD, Timothy, Alan 

(54)  АКТ И P70 S60 КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

  

 

 

кадешто 

X e F, Cl, CF
3
, CN или H; 

Y е F, H или Cl; 

R
1 

и R
2
 се независно H, C1 - C4 алкил или 

CH2CH2OH; или R
1
 и R

2
 заедно со азотниот атом 

кон којшто се сврзани формира пиролидин 

прстен којшто опционално е супституиран со 

хидроксиметил на 2-позиција или хидрокси на 3-

позиција или азетидин прстен супституиран со 

хидрокси на 3-позицијата; 

R
3
 е H или OH; 

R
6 

е H; или R
6
 и R

2
 заедно со азотниот атом кон 

којшто R
2
 е сврзан формира пиперидин прстен; 

R
7 

и R
8
 се независно H или CH3; или R

7
 и R

1
 

заедно со азотниот атом кон којшто R
1
 е сврзан 

формира пиролидин прстен; 

W е CR
4
R

5
, NR

10
, C=O или C=CH-R

9
; 

R
4 

и R
5
 се независно H, CH3 или CH2CH3; R

4
 и R

5
 

заедно со јаглеродниот атом  кон којшто тие се 

сврзани формираат циклопентански прстен или 

еден од R
4 
или  

R
5
 е бензил и другиот е H; 

R
9
 е 2-тиазолил, 4-пиридил, 2-метил-4-тиазолил, 

2-имидазолил, 5-тиазолил или 4-имидазолил и  

R
10

 е H или C1-C3 алкил или негова 

фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/335, 9/12  

(11)  4406   (13) Т1 

(21)  2012/302   (22) 27/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0906971  23/04/2009  GB and PCT 050415  

23/04/2009  GB 

(96)  23/04/2010 EP10715337.1 

(97)  27/06/2012 EP2424523 

(73)  Londonpharma Ltd. 

Colney Lane, Norwich NR4 7UH, GB 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ROSS, Calvin John 

(54)  ФОРМУЛА ЗА СУБЛИНГВАЛЕН СПРЕЈ 

ШТО СОДРЖИ ДИХИДРОАРТЕМЕЗИНИН 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба при 

третирање на неопластично заболување, при 

што споменатиот состав содржи: 

артемезинин, артеметер, артеетер, артенимол 

или артесунат; ифармацевтски прифатлив 

ексципиент селектиран од групата која што се 

состои од: 

 триглицериди со средна должина на 

синџир; триглицериди со краток синџир;омега-3-

марински триглицериди; ирибје масло, богато со 

омега-3-киселини 

при што споменатиот состав е формулиран за 

трансмукозна сублигвална, усна или назална 

доза.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 23D 7/01, A 23J 3/08  

(11)  4413   (13) Т1 

(21)  2012/303   (22) 29/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030515432P  30/10/2003  US 

(96)  29/10/2004 EP04790070.9 

(97)  30/05/2012 EP1677613 

(73)  Arla Foods Аmba 

Sonderhoj 14 DK-8260 Viby J, DK 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  BURLING, Hans; MADSEN, John Charles, 

and FREDERIKSEN, Henrik K. 

(54)  КОРИСНИ СТАБИЛИЗАТОРИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВО НА НАМАЗИ СО НИСКА 

МАСЛЕНОСТ 

(57)  1  Метод за производство на намаз со ниска 

масленост од 1-7%, методата се состои од 

следните чекори: 

     ( I) (i) подготовка на воден раствор кој содржи 

5-10% од протеин на сурутка,  концентрација на 

калциум од 0.0 до 1.4 mM, и pH вредност од 7 до 

9;  

( II ) (ii) загревање на растворот добиен во 

чекорот (i) до температурата од 50 до 100 о C во 

времетраење од 0,15 до 30 минути; 

           ( III ) (iii) ладење на добиениот раствор од 

чекорот (ii) до температурата од 1 до 40 о C; 

 ( I V) (iv) прилагодување на растворот добиен во 

чекорот (iii) до концентрација на протеините од 4 

до 7%, и  pH вредност од 5,2 до 7,0; 
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 ( V) (v) мешање на растворот добиен во чекорот 

(iv) со масната фаза со цел да   се  добие  намаз 

со ниска масленост ;  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 515/22, A 61K 31/495, A 61P 35/00

  

(11)  4407   (13) Т1 

(21)  2012/304   (22) 29/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0117402  17/07/2001  GB 

(96)  17/07/2002 EP07011446.7 

(97)  27/06/2012 EP1854800 

(73)  Pharma Mar, S.A 

28760 Madrid, ES 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Martinez, Valentin; Flores, Maria; Galego, 

Pilar; Manzanares, Ignacio; Cuevas, Carmen and 

Munt, Simon 

(54)  АНТИТУМОРНИ ДЕРИВАТИ НА 

ЕКТЕИНАСЦИДИН ЕТ-743 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

Z
1
 и Z

2
 се секој независно хидрокси, алкокси, 

арилокси, или аралкокси; или Z
1
 и Z

2
 заедно 

формираат една половина извлечена од 

агенсот на комплексија на боронската киселина; 

а 

Прстен A е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07F 5/02, A 61K 31/69, 38/05, A 61P 29/00, 

35/00, C 07F 5/04, C 07K 5/06  

(11)  4408   (13) Т1 

(21)  2012/305   (22) 29/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07811087.1  06/08/2007  EP 

(96)  06/08/2007 EP07811087.1 

(97)  04/07/2012 EP2178888 

(73)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  OLHAVA, Edward, J. and DANCA, Miheala, 

D., 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗОМИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

или фармацевтски прифатлива сол или 

анхидрид на боронска киселина од тоа, при што: 

Z
1
 и Z

2
 се секој независно хидрокси, алкокси, 

арилокси, или аралкокси; или Z
1
 и Z

2
 заедно 

формираат една половина извлечена од агенсот 

на комплексија на боронската киселина; а 

Прстен A е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/80, A 61K 43/00, C 07D 209/88

  

(11)  4410   (13) Т1 

(21)  2012/306   (22) 29/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  351384 P  24/01/2002  US 

(96)  22/01/2003 EP08105552.7 

(97)  04/07/2012 EP2045241 

(73)  Merck Canada Inc. 

Kirkland, QC H94 3L1, CA 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Berthelette, Carl; Lachance, Nicolas; Li, 

Lianhai; Sturino, Claudio and Wang, Zhaoyin 

(54)  ФЛУОРО-ЗАМЕНЕТИ 

ЦИКЛОАЛКАНОИНДОЛИ И НИВНАТА 

УПОТРЕБА КАКО РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ 

НА ПРОСТАГЛАНДИН Д2 

(57)  1  Соединение со формула I: 

  

и фармацевтски прифатливи соли од тоа, при 

што n е 0 или 1; m е 1, 2 или 3; R1 е H, C1-C3 

алкил, халогенизиран C1-C3 алкил или циклопро-

пил; R2 е 4-хлорофенил или 2,4,6- 

трихлорофенил. 

има уште 20 патентни барања. 
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(51)  B 65D 51/28  

(11)  4417   (13) Т1 

(21)  2012/308   (22) 04/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070000312  16/07/2007  HR 

(96)  20/06/2008 EP08762649.5 

(97)  20/06/2012 EP2167395 

(73)  CEDEVITA d.o.o. 

Planinska b.b., 10000 Zagreb, HR, HR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Van den Broek lucas Karel Johannes and Van 

Amerongen Gerald 

(54)  ЗАТВОРАЧ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

НАПИТОЦИ 

(57)  1  Затворач за подготовка на напиток и 

затворање на шише или основна кутија која 

содржи прва или основна сустанција и којашто 

се состои од кутија (1) која што содржи прашкаст 

материјал, пришто првата или основната 

супстанција и прашкастиот материјал се мешаат 

непосредно пред употребата на смесата и 

пришто затворачот се состои од кутија (1), коса 

заклопка (9) и поклопец (2), пришто кутијата (1) 

во основа има форма на цевка којашто во 

долната половина има облик на двоен цилиндар 

којшто се состои од надворешен цилиндар (3) и 

внатрешен цилиндар (6), којшто се спојуваат во 

еден цилиндар, којштo, на внатрешната обвивка 

на надворешниот цилиндар (3), има навои (4) за 

навртување на кутијата (1) на отворот на 

шишето или основната кутија, се карактеризира 

со флексибилни запци (5) поставени под навојот 

(4) за спречување на одвртување на кутијата (1) 

од шишето или од основната кутија и 

наведената кутија (1) која што, на врвот на 

надворешната обвивка на внатрешниот 

цилиндар (6), има назабена површина (7) на 

којашто кутијата (1) тесно налегнува на горниот 

дел од внатрешната обвивка на отворот на 

шишето или основната кутија, пришто кутијата 

(1) од долната страна е затворена со 

алуминијумска фолија (8) којашто непропусно е 

налепена на ивицата на отворот на кутијата (1) и 

на дел од надворешната обвивка на 

внатрешниот цилиндар (6) пришто наведената 

кутија (1) има, во внатрешниот цилиндар (6), 

коса заклопка (9) којашто има облик на 

елипсовидна плочка со еднаква дебелина, 

којашто настанува со пресек на внатрешната 

обвивка од внатрешниот цилиндар (6) со 

рамнината којашто под остар агол во однос на 

вертикалната рамнина во целост го затвора 

внатрешниот цилиндар (6) и со наведената 

заклопка (9) којашто во горниот дел е 

нераскинливо поврзана со помош зглобен 

прегибен спој со оската на ротација (О) за 

внатрешната обвивка на внатрешниот цилиндар 

(6), пришто наведената заклопка (9) на долниот 

дел има трн (10) за пробивање на 

алуминијумската фолија (8) и пришто 

наведената заклопка (9) во крајна отворена 

положба ја држат два заба (18) изведени на 

внатрешната обвивка од внатрешниот цилиндар 

(6), при што таа заклопка (9) на горната 

површина има нераскинливо споен еднокрак 

вертикалen лост (11) во форма на конзола со 

еднаква дебелина, но променлив пресек, чијшто 

врв (12) од правоаголниот пресек со наведениот 

поклопец (2) којшто на едната половина од 

внатрешната површина од дното има 

внатрешен, вертикален, концентричен 

полукружен зашилен дел (13) чијшто завршеток 

(15) е рамен и свиткан кон оската на поклопецот 

(2), пришто попречно на надворешната обвивка 

на надворешниот зашилен дел (14) е изведена 

вертикална препрека (17), пришто споменатиот 

внатрешен зашилен дел (13) и наведениот 

надворешен зашилен дел (14) создаваат канал 

(16) и пришто за време на навртувањето на 

поклопецот (2) на кутијата (1) во прва насока на 

завртување (N1), врвот (12) на лостот (11) се 

поместува од влезниот, поширок дел на каналот 

(16) кон излезниот, потесен дел на каналот (16) 

при што за време на одвртувањето на докрај 

навртениот поклопец (2) од кутијата (1) во 

втората насока на завртување (N2) навојното 

поместување на поклопецот (2) се претвора во 

кружно движење на заклопката (9) такашто врвот 

(12) на лостот (11) се поместува лизгајќи со по 

надворешната обвивка на завршетокот (15) од 

надворешниот зашилен дел (14) до 

вертикалната препрека (17) која еластично го 

свиткува лостот (11) создавајќи во неа момент 
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на сила која ја врти заклопката (9) околу оската 

на ротација на зглобниот прегибен спој со што ја 

пробива алуминијумската фолија (8).  

има уште 0 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  4390   (13) Т1 

(21)  2012/309   (22) 04/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060874922P  14/12/2006  US; 

20070916415P  07/05/2007  US and 

20070985323P  05/11/2007  US 

(96)  14/12/2007 EP07862940.9 

(97)  06/06/2012 EP2115003 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  MARTIN, Joel H.; SMITH, Eric; 

PAPDOPOULOS, Nicolas J.; NOGUERA-TROISE, 

Irene and THURSTON, Gavin 

(54)  "ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕКОВИ 

ДЕЛТА КАКО ЛИГАНД 4" 

(57)  1  Човечки антитела или антителa 

фрагмент кои конкретно врзуваат човечки делта-

како лиганд 4 (hD114), споменатите антитела 

или антитела фрагмент се состојат од јака врска 

променлив регион/лесна врска променлива 

регионот (HCVR / LCVR) избрани 

од секвенца на амино киселина и од SEQ ID NO: 

429/437 и 901/903.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 31/4439, 47/12, 47/26, 47/36, 

9/10, 9/14  

(11)  4419   (13) Т1 

(21)  2012/310   (22) 05/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  638435 P  22/12/2004  US 

(96)  20/12/2005 EP05820824.0 

(97)  01/08/2012 EP1830816 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  PERSSON, Eva and TROFAST, Eva 

(54)  ЦВРСТА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО 

СОДРЖИ ИНХИБИТОР НА ПРОТОНСКА 

ПУМПА И СУСПЕНЗИЈА НАПРАВЕНА ОД 

ИСТАТА 

(57)  1  Орална фармацевтска дозирна форма 

што е цврста брзо желатинирачка гранулатна 

мешавина, погодна за правење суспензија што 

содржи I) инхибитор на протонска пумпа осетлив 

на киселина кој што е есомепразол, алкална сол 

на истата или хидратна форма на било кое од 

нив како активна состојка дистрибуирана во 

мнозинство на ентерично обложени пелети и II) 

гранулат, назначена со тоа, што гранулатот е 

гранулат што модифицира суспензија што 

содржи брзо растворлив разредувач одбран од 

глукоза и сахароза и хидрати на било кое од нив, 

средство за желатинирање одбрано помеѓу 

ксантан гуми, киселинско средство за 

регулирање на pH, врзувач и дополнителен 

дезинтегрант и гранулатот е ослободен од 

бикарбонат соли и/или карбонат соли и каде што 

соодносот помеѓу врзувачот и средството за 

желатинирање во гранулатот (II) е од 1:2 до 1:3, 

w/w.  

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28, 14/705, 16/30, 16/32, 16/42, 

16/46  

(11)  4395   (13) Т1 

(21)  2012/312   (22) 11/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070006988  03/04/2007  EP; 20070006990  

03/04/2007  EP; 20070020640  22/10/2007  EP; 

20070020641  22/10/2007  EP; 20070020646  

22/10/2007  EP; 20080004741  13/03/2008  EP and 

20070913668P  24/04/2007  US 

(96)  03/04/2008 EP08735000.5 

(97)  27/06/2012 EP2155788 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2  81477 Munchen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RAUM, Tobias; RAU, Doris; MANGOLD, 

Susanne; KISCHEL, Roman; HOFFMANN, Patrick; 

LUTTERBЬSE, Ralf ; KUFER, Peter  and KLINGER 

Matthias 

(54)  ВКРСТЕНИ-СОРТНИ-СПЕЦИФИЧНИ 

БИСПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧИ 

(57)  1  Полипептид којшто содржи прв врзувачки 

домен којшто е антитело способно за врзување 
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кон епитоп на човечки или Callithrix jacchus, 

Saguinus Oedipus или Saimiri sciureus CD3е 

ланец, кадешто епитопот е дел од амино 

киселинска секвенца содржана во групата 

составена од SEQ ID NO: 2, 4, 6 , или 8 и која 

што барем ја содржи амино киселинската 

секвенца Gin-Asp-Gly-Asn-Glu, и втор врзувачки 

домен способен за врзување кон EGFR, Her2/neu 

или IgE на човек или примат кој не е шимпанзо.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 223/16, A 61K 31/55, C 07D 403/10

  

(11)  4444   (13) Т1 

(21)  2012/314   (22) 12/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050710004P  19/08/2005  US 

(96)  17/08/2006 EP06801705.2 

(97)  01/08/2012 EP1940797 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DOHERTY, George, A.; GRONEBERG, 

Robert, D.; JONES, Zachary and EARY, Todd, C., 

(54)  8-СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗОАЗЕПИНИ 

КАКО TOLL-LIKE РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение од формулата 

 

и негови солвати, таутомери, и фармацевтски 

прифатливи соли, кадешто: 

Y e 

 

 

R
1
, R

3
 и R

4
 секој од нив е водород; 

R
2
 е избран од H, OR

6
, NR

6
R

7
, C1-C6 aлкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 хетероалкил, C3-

C6 ци-клоалкил, C3-C6 циклоалкенил, 

хетероциклоалкил со 3 до 8 престенести атоми 

кадешто еден атом е избран од водород, 

кислород и сулфур, арил којшто е избран од 

групата којашто се состои од фенил, бифенил, 

1,2,3,4-тетрахидронафтил и нафтил и 5-7 член 

хетероарил, кадешто споменатиот алкил, 

алкенил, алкинил, хетероалкил, циклоалкил, ци-

клоалкенил, хетероциклоалкил, арил и 

хетероарил се опционално заменети со една или 

повеќе групи независно избрани од C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, 

OR
6
, NR

6
R

7
, C(=O)R

6
, C(=O)OR

6
,OC(=O)R

6
, 
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C(=O)NR
6
R

7
, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R
6
OC(=O)CH=CH-, NR

6
SO2R

7
, SR

6
 и SO2R

6
;R

5a
, 

R
5b

, и R
3c

 секој од нив е водород ; и 

R
6
 и R

7
 се независно избрани од H, C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 

хетероалкил, 

C3-C6 циклоалкил, C3-C6 циклоалкенил, 

хетероциклоалкил со 3 до 8 прстенести атоми 

кадешто еден атом е избран од азот, кислород и 

сулфур, арил којшто е избран од групата којашто 

се состои од фенил, бифенил, 1,2,3,4-

тетрахидронафтил и нафтил и 5-7 член 

хетероарил, кадешто споемантиот алкил, 

алкенил, алкинил, хетероалкил, циклоалкил, 

циклоалкенил, хетероциклоалкил, арил и 

хетероарил се опционално супституирани  со 

една или повеќе групи независно избрани од C1-

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

I, CN, OR
6
, NR

6
R

7
, C(=O)R

6
,C(=O)OR

6
, OC(=O)R

6
, 

C(=O)NR
6
R

7
, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R
6
OC(=O)CH=CH-, NR

6
SO2R

7
, SR

6
 и SO2R

6
, 

или R
6
 и R

7
 заедно со атомот кон кого се 

прикачени формираат заситен или делумно 

незаситен хетероцикличен прстен со 3 до 8 

атоми кадешто еден атом е избран од азот, 

кислород и сулфур, кадешто хетероцикличниот 

прстен е опционално супституиран со една или 

повеќе групи независно избрано од C1-C6 

алкил,C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, F, Cl, Br, I, 

CN, OR
6
, NR

6
R

7
, C(=O)R

6
, C(=O)OR

6
, OC(=O)R

6
, 

C(=O)NR
6
R

7
,(C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, 

R
6
OC(=O)CH=CH-, NR

6
SO2R

7
, SR

6
 и SO2R

6
. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, C 

07D 473/34, C 07H 19/14, 19/16  

(11)  4394   (13) Т1 

(21)  2012/315   (22) 13/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  764487 P  02/02/2006  US 

(96)  31/01/2007 EP07763239.6 

(97)  04/07/2012 EP1989206 

(73)  MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  LANGSTON, Steven, P.; OLHAVA, Edward, J. 

and VYSKOCIL, Stepan 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА Е1 АКТИВИРАЧКИ 

ЕНЗИМ 

(57)  1  Соединение со формула (VII): 

  

или фармацевтски прифатлива сол од него, при 

што: 

стереохемиските конфигурации опишани на 

позициите со ѕвездичка индицираат релативна 

стереохемија; 

Q е =N- или =C(R
k
)-; 

X е -CH2-, -CHF-, -CH2-, -NH-, или -O-; 

Y е -O-, -S-, или -C(R
m
)(R

n
)-, 

R
a
 е селектиран од групата која што се состои од 

водород, флуоро, -OH, -OCH3 и - CH3; или R
a
 и 

R
c
 заедно формираат врска; 

R
b
 е селектиран од групата која што се состои од 

водород, флуоро, C1-4 алифатик, и C1-4 

флуороалифатик; 

R
c
 е селектиран од групата која што се состои од 

водород, флуоро и -OR
5
; или R

a
 и R

c
 заедно 

формираат врска; 

R
d
 е селектиран од групата која што се состои од 

водород, флуоро, C1-4 алифатик, и C1-4 

флуороалифатик; 

R
e
 е водород, или C1-4 алифатик; 

секој R
f
 е независно водород или C1-4 алифатик; 

секој R
h
 независно е водород, хало, -CN-, -OR

5
, -

N(R
4
)2, -SR

6
, или незадолжително заменета C1-4 

алифатик група; 

R
j
 е водород, -OR

5
, -SR

6
, -N(R

4
)2, или 

незадолжително заменета алифатик, арил, или 

хетероарил група; 
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R
k
 е водород, хало, -OR

5
, -SR

6
, -N(R

4
)2, или 

незадолжително заменета C1-4 алифатик група; 

R
m
 е водород, флуоро, -N(R

4
)2, или 

незадолжително заменета C1-4 алифатик група; 

R
n
 е водород, флуоро, или незадолжително 

заменета C1-4 алифатик група; или 

Rm и Rn заедно формираат =O или =C(R
5
)2; 

секој R
4
 независно е водород или 

незадолжително заменета алифатичка, арил, 

хетероарил, или хетероциклил група; 

или два R
4
 на истиот азотен атом, земени 

заедно со азотниот атом, формираат неза-

должително заменет 4-до 8-член хетероциклил 

прстен кој што има покрај азотниот атом, 0-2 

прстенести хетероатоми независно селектирани 

од N, O, и S; 

секој R
5
 независно е водород или 

незадолжително заменета алифатичка, арил, хе-

тероарил, или хетероциклил група; 

секој R
6
 независно е незадолжително заменета 

алифатичка, арил, или хетероарил група; а 

m е 1, 2, или 3; 

V
2
 е -N(R

8
)-, -O-, или -S-; 

R
8
 е водород или C1-4 алифатик; 

Прстен D е незадолжително заменет арил, 

хетероарил, хетероциклил или циклоалифатичен 

прстен, 

секој заменлив заситен прстенест јаглероден 

атом во Прстен D е незаменет или заменет со 

=O, =S, =C(R
5
)2, =N-N(R

4
)2, =N-OR

5
, =N-

NHC(O)R
5
, =N-NHCO2R

6
, =N-NHSO2R

6
, =N-R

5
 или 

-R
p
; 

секој заменлив незаситен прстенест јаглероден 

атом во Прстен D е незаменет или заменет со –

R
p-

; 

секој заменлив прстенест азотен атом во Прстен 

D е незаменет или заменет со -R
9p

; 

секој R
9p

 независно е -C(O) R
5
, -C(O)N(R

4
)2, -

CO2R
6
, -SO2R

6
, -SO2N(R

4
)2, или C1-4 алифатик 

незадолжително заменет со R
7
; 

секој R
p
 независно е селектиран од групата која 

што се состои од хало, C1-6 алифатик, C1-6 

флуороалифатик, -R
1
P, 

-R
2
P, -T

2
-R

1
P, и -T

2
-R

2
P; или два R

p
 на истиот 

заситен јаглероден атом, земени заедно со 

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени, 

формираат незадолжително заменет 3- до 6-

член спироцикличен циклоалифатичен прстен; 

T
2
 е C1-6 алкилен синџир незадолжително 

заменет со R
3a

 или R
3b

; 

секој R
1p

 независно е незадолжително заменета 

арил, хетероарил, или хетероциклил група; 

секој R
2p

 независно е -NO2, -CN, -C(R
5
)=C(R

5
)2, -

C≡C-R
5
, -OR

5
, -SR

6
, -S(O)R

6
, -SO2R

6
, -SO2N(R

4
)2, -

N(R
4
)2, -NR

4
C(O)R5, -NR4C(O)N(R

4
)2, -

N(R
4
)C(=NR

4
)-N(R

4
)2, -N(R

4
)C (=NR

4
)-R

6
, -

NR
4
CO2R

6
, -N(R

4
)SO2R

6
, -N(R

4
)SO2N(R

4
)2, -O-

C(O)R
5
, -OCO2R

6
, -OC(O) N(R

4
)2, -C(O)R

5
, -CO2R

5
, 

-C(O)N(R
4
)2, -C(O)N(R

4
)-OR

5
, -C(O)N(R

4
)C(=NR

4
)-

N(R
4
)2, -N(R

4
)C(=NR

4
)-N(R

4
)-C(O)R

5
, -C(=NR

4
)-

N(R
4
)2, -C(=NR

4
)-OR

5
, -C(=NR

4
)-N(R

4
)-OR

5
, или -

C(R
6
)=N-OR

5
; 

секој R
3a

 независно е селектиран од групата која 

што се состои од -F, -OH, -O(C1-4 алкил), -CN, -

N(R
4
)2, -C(O)(C1-4 алкил), -CO2H, -CO2(C

1-4
 алкил), 

-C(O)NH2, и -C(O)NH (C1-4 алкил); 

секој R
3b

 независно е C1-3 алифатик 

незадолжително заменет со R
3a 

или R
7
, или два 

субституенти R
3b

 на истиот јаглероден атом, 

земени заедно со јаглеродниот атом за кој што 

тие се закачени, формираат 3- до 6-член 

циклоалифатичен прстен; 

секој R
7
 независно е незадолжително заменет 

арил или хетероарил прстен; 

при што: 

при секое наведување на незадолжително 

заменет арил, арил групата, кога е заменета, 

содржи на еден незаситен јаглероден атом еден 

или повеќе субституенти независно селектирани 

од хало, -NO2, -CN, -R*, -C(R*)=C(R*)2, -C≡C-R*, -

OR*, -SR˚, -S(O)R˚, -SO2R˚, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -

NR
+
C(O)R*, -NR+C(O)N(R

+
)2, -NR

+ 
CO2R˚, -O-

CO2R*, -OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-

C(O)R*, -C(O)R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

C(=NR
+
)-OR*, -N(R

+
)-N(R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N 

(R
+
)2, -NR

+
SO2R˚, -NR

+
SO2N(R

+
)2, -P(O)(R*)2, -

P(O)(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O) (NR
+
)-N(R

+
)2; 

при секое наведување на незадолжително 

заменет хетероарил, хетероарил групата, кога е 

заменета, содржи еден или повеќе субституенти 

независно селектирани, ако се на еден 

незаситен јаглероден атом, од хало, -NO2, -CN, -

R*, -C(R*)=C (R*)2, -C≡C-R*, -OR*, -SR˚, -S(O)R˚, -
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SO2R˚, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR

+
C(O)R*, -

NR
+
C(O)N(R

+
)2, -NR+CO2R˚, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C (O)-C(O)R*, -

C(O)R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -C(=NR

+
)-

OR*, -N(R
+
)-N (R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

NR
+
SO2R˚, -NR+SO2N(R

+
)2, -P(O)(R*)2, -P(O) 

(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2, и ако се 

на еден заменлив азотен атом, од -R*, -N(R*)2, -

C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -C(O)CH2C(O)R*, -

SO2 R*, -SO2N(R*)2, -C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, 

и -NR*SO2R*; 

при секое наведување на незадолжително 

заменет хетероциклил, хетероциклил групата, 

кога е заменета содржи еден или повеќе 

субституенти независно селектирани, ако се на 

еден заситен јаглероден атом, од хало, -NO2, -

CN, -R*, -C(R*)= C(R*)2, -C≡C-R*, -OR*, -SR˚, -

S(O)R˚, -SO2R˚, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR+C(O)R*, 

-NR+C(O)N(R
+
)2, -NR

+
CO2R˚, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C (O)-C(O)R*, -

C(O)R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -C(=NR

+
)-

OR*, -N(R
+
)-N (R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

NR
+
SO2R˚, -NR

+
SO2N(R

+
)2, -P(O)(R*)2, -P(O) 

(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и -P(O)(NR
+
)-N(R

+
)2, =O, =S, 

=C(R*)2, =N-N(R
+
)2, =N-OR*, =NNHC(O)R*, =N-

NHCO2R*, =N-NHSO2R˚, и =N-R*, а, ако се на 

еден заменлив азотен атом, од -R*, -N(R*)2, -

C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -C(O)CH2C(O)R*, -

SO2R*, -SO2N(R*)2, -C(=S)N(R*)2, -C(=NH)-N(R*)2, 

и -NR*SO2R*; 

при секое наведување на незадолжително 

заменет алифатик, алифатик група, кога е 

заменета, содржи на еден заситен јаглероден 

атом еден или повеќе субституенти независно 

селектирани од хало, -NO2, -CN, -R*, -

C(R*)=C(R*)2, -G≡C-R*, -OR*, -SR˚, -S(O)R˚, -

SO2R˚, -SO2N(R
+
)2, -N(R

+
)2, -NR

+
C(O)R*, -

NR+C(O)N(R
+
)2, -NR

+
CO2R˚, -O-CO2R*, -

OC(O)N(R
+
)2, -O-C(O)R*, -CO2R*, -C(O)-C(O)R*, -

C(O) R*, -C(O)N(R
+
)2, -C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -C(=NR

+
)-

OR*, -N(R
+
)-N(R

+
)2, -N(R

+
)C(=NR

+
)-N(R

+
)2, -

NR+SO2R˚, -NR
+
SO2N(R

+
)2, -P(O)(R*)2, -

P(O)(OR*)2, -O-P(O)-OR*, и –P (O)(NR
+
)-N(R

+
)2, 

=O, =S, =C(R*)2, =N-N(R
+
)2, =N-OR*, =N-

NHC(O)R*, =N-NH C O2R˚, =N-NHSO2R˚, и =N-R*; 

секоја појава на R˚ е независно алифатик или 

арил група; 

секоја појава на R
+
 е независно водород или 

алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил 

група, или 

два R
+
 на истиот азотен атом, земени заедно со 

азотниот атом, формираат 4- до 8- член 

ароматичен или неароматичен прстен кој што 

има, покрај азотниот атом, 0- до 2 прстенести 

хетероатоми селектирани од N, O, и S; и 

секоја појава на R* е независно водород или 

алифатик, арил, хетероарил, или хетероциклил 

група; а  

"циклоалифатик" вклучува циклоалифатик група 

фузионирана на 5- до 6- член ароматичен прстен 

или 3- до 8- член неароматичен прстен кој што 

има 0-3 хетероатоми селектирани од групата 

која што се состои од O, N и S,  

"арил" вклучува арил група фузионирана на 5- 

до 6- член ароматичен прстен или 4- до 8-член 

неароматичен прстен кој што има 0-3 

хетероатоми селектирани од групата која што се 

состои од O, N и S; a "хетероциклил" вклучува 

хетероциклична група фузионирана на 5- до 6- 

член ароматичен прстен или 3- до 8- член 

неароматичен прстен кој што има 0-3 

хетероатоми селектирани од групата која што се 

состои од O, N и S; а "хетероарил" вклучува 

хетероарил група фузионирана на 5- до 6- член 

ароматичен прстен или 4- до 8- член 

неароматичен прстен кој што има 0-3 

хетероатоми селектирани од групата која што се 

состои од O, N и S. 

има уште 28 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/165, 9/20, A 61P 25/00  

(11)  4396   (13) Т1 

(21)  2012/316   (22) 17/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20020410395P  13/09/2002  US and 

20030660058  11/09/2003  US 

(96)  12/09/2003 EP03749630.4 

(97)  29/08/2012 EP1539126 

(73)  CEPHALON, INC. 

145 Brandywine Parkway  West Chester, PA 

19380-4245, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HEACOCK, Craig; PARIKH, Alpa and PATEL, 

Piyush R. 

(54)  ТАБЛЕТИ КОЈШТО СОДРЖАТ 250 ДО 450 

МГ МОДАФИНИЛ 

(57)  1  Фармацевтска единечна доза којашто во 

основа се состои од 250 до 450 мг. модафинил, 

кадешто 70 до 90% од вкупната тежина на 

единечната доза е модафинил, и кадешто 

единечната доза е таблета.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 39/395, A 61P 25/00, 35/00, C 07K 

16/22, C 12N 15/68, 5/10, G 01N 33/53  

(11)  4399   (13) Т1 

(21)  2012/317   (22) 18/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  USP 487431  15/07/2003  US 

(96)  15/07/2004 EP04778409.5 

(97)  12/09/2012 EP1648509 

(73)  Amgen Inc. and Medarex, Inc. 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799 , US and Route 206 & Province Line 

Road  Princetone, NJ 08543, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  HUANG, Haichun; WILD, Kenneth, D., Jr.; 

TREANOR, James, J., S.; INOUE, Heather; 

ZHANG, Tie, J. and MARTIN, Frank 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИ-NGF 

НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА КАКО 

СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА ПАТЕКАТА 

НА NGF 

(57)  1  Изолирано човечко антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент кој што се врзува 

специфично за NGF, кои што содржат: 

а) framework региони на тешка низа, варијабилен 

регион на човечка тешка низа кои што содржат 

CDR1 (SEQ ID NO: 22), CDR2 (SEQ ID NO: 18), и 

CDR3 (SEQ ID NO: 14) од SEQ ID NO: 10; и  

б) framework региони на лесна низа, варијабилен 

регион на човечка лесна низа кои што содржат 
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CDR1 (SEQ ID NO: 24), CDR2 (SEQ ID NO: 20), и 

CDR3 (SEQ ID NO: 16) од SEQ ID NO: 12.  

има уште 20 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 207/48, A 61K 31/40, A 61P 1/04, C 

07D 401/04, 409/04  

(11)  4445   (13) Т1 

(21)  2012/318   (22) 18/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050250356  30/08/2005  JP and 

20060100626  31/03/2006  JP 

(96)  29/08/2006 EP11155996.9 

(97)  18/07/2012 EP2327692 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Kajino, Masahiro; Hasuoka, Atsushi and 

Nashida, Haruyuki 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 1-Н-ПИРОЛ 

СУПСТИТУИРАНИ СО 1-

ХЕТЕРОЦИКЛИЛСУЛФОНИЛ, 2-АМИНОМЕТИЛ, 

5-(ХЕТЕРО-) АРИЛ, КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ИЗЛАЧУВАЊЕТО НА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 

 

  

каде што R
1
 е моноциклична хетероциклична 

група која содржи азот, која може да биде 

кондензирана со бензенски прстен или 

хетероциклик, при што наведената 



 

130 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  
 

моноциклична хетероциклична група која содржи 

азот и која може да биде кондензирана со 

бензенски прстен или хетероциклик може да има 

од 1 до 5 супституенти одбрани од: (1) атом на 

халоген, (2) нитро, (3) цијано, (4) хидрокси, (5) C1-

6 алкокси кој може да содржи 1 до 3 атоми на 

халоген, (6) C6-14 арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, 

(8) меркапто, (9) C1-6 алкилтио кој може да 

содржи 1 до 3 атоми на халоген, (10) C6-14 

арилтио, (11) C7-16 аралкилтио, (12) амино, (13) 

моно-C1-6 алкиламино, (14) моно-C6-14 

ариламино, (15) моно-C7-16 аралкиламино, (16) 

ди-C1-6 алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18) 

ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6 

алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил, (22) 

карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил, (24) C6-14 

арилокси-карбонил, (25) карбамоил, (26) 

тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкил-карбамоил, 

(28) ди-C1-6 алкил-карбамоил, (29) C6-14 арил-

карбамоил, (30) C1-6 алкилсулфонил, (31) C6-14 

арилсулфонил, (32) C1-6 алкилсулфинил, (33) C6-

14 арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6 

алкил-карбониламино, (36) C6-14 арил-

карбониламино, (37) C1-6 алкокси-

карбониламино, (38) C1-6 алкилсулфониламино, 

(39) C6-14 арилсулфониламино, (40) C1-6 алкил-

карбонилокси, (41) C6-14 арилкарбонилокси, (42) 

C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (45) C6-14 арилкарбамоилокси, 

(46) 5- до 7-член заситен цикличен амино којшто, 

покрај еден атом на азот и на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(47) 5- до 10-члена ароматска хетероциклична 

група која, покрај атом на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(48) C1-3 алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, 

(50) C1-6 алкилна група која може да содржи 1 до 

3 атоми на халоген, (51) C2-6 алкенилна група 

која може да содржи 1 до 3 атоми на халоген, 

(52) C2-6 алкинилна група и (53) C1-6 алкилна 

група супституирана со 1 до 3 хидрокси, 

R
2
 е (i) C6-14 арилна група која може да биде 

супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани 

од: (1) атом на халоген, (2) нитро, (3) цијано, (4) 

хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може да содржи 1 

до 3 атоми на халоген, (6) C6-14 арилокси, (7) C7-16 

аралкилокси, (8) меркапто, (9) C1-6 алкилтио кој 

може да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (10) C6-

14 арилтио, (11) C7-16 аралкилтио, (12) амино, (13) 

моно-C1-6 алкиламино, (14) моно-C6-14 

ариламино, (15) моно-C7-16 аралкиламино, (16) 

ди-C1-6 алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18) 

ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6 

алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил, (22) 

карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил, (24) C6-14 

арилокси-карбонил, (25) карбамоил, (26) 

тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкил-карбамоил, 

(28) ди-C1-6 алкил-карбамоил, (29) C6-14 арил-

карбамоил, (30) C1-6 алкилсулфонил, (31) C6-14 

арилсулфонил, (32) C1-6 алкилсулфинил, (33) C6-

14 арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6 

алкил-карбониламино, (36) C6-14 арил-

карбониламино, (37) C1-6 алкокси-

карбониламино, (38) C1-6 алкил-сулфониламино, 

(39) C6-14 арилсулфониламино, (40) C1-6 алкил-

карбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси, (42) 

C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (45) C6-14 арил-карбамоилокси, 

(46) 5- до 7-член заситен цикличен амино којшто, 

покрај еден атом на азот и на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(47) 5- до 10-члена ароматска хетероциклична 

група која, покрај јаглероден атом, содржи уште 

1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од 

атом на азот, сулфур и кислород, (48) C1-3 

алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6 

алкилна група која може да содржи 1 до 3 атоми 

на халоген, (51) C2-6 алкенилна група која може 

да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (52) C2-6 

алкинилна група и (53) C1-6 алкилна група 

супституирана со 1 до 3 хидрокси, (ii) тиенилна 

група која може да биде супституирана со 1 до 4 

супституенти одбрани од: (1) атом на халоген, 

(2) нитро, (3) цијано, (4) хидрокси, (5) C1-6 

алкокси кој може да содржи 1 до 3 атоми на 

халоген, (6) C6-14 арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, 

(8) меркапто, (9) C1-6 алкилтио кој може да 

содржи 1 до 3 атоми на халоген, (10) C6-14 

арилтио, (11) C7-16 аралкилтио, (12) амино, (13) 
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моно-C1-6 алкиламино, (14) моно-C6-14 

ариламино, (15) моно-C7-16 аралкиламино, (16) 

ди-C1-6 алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18) 

ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6 

алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил, (22) 

карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил, (24) C6-14 

арилокси-карбонил, (25) карбамоил, (26) 

тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкил-карбамоил, 

(28) ди-C1-6 алкил-карбамоил, (29) C6-14 арил-

карбамоил, (30) C1-6 алкилсулфонил, (31) C6-14 

арилсулфонил, (32) C1-6 алкилсулфинил, (33) C6-

14 арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6 

алкил-карбониламино, (36) C6-14 арил-

карбониламино, (37) C1-6 алкокси-

карбониламино, (38) C1-6 алкилсулфониламино, 

(39) C6-14 арилсулфониламино, (40) C1-6 алкил-

карбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси, (42) 

C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (45) C6-14 арил-карбамоилокси, 

(46) 5- до 7-член заситен цикличен амино којшто, 

покрај еден атом на азот и на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(47) 5- до 10-члена ароматска хетероциклична 

група која, покрај јаглероден атом, содржи уште 

1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од 

атом на азот, сулфур и кислород, (48) C1-3 

алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6 

алкилна група која може да содржи 1 до 3 атоми 

на халоген, (51) C2-6 алкенилна група која може 

да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (52) C2-6 

алкинилна група и (53) C1-6 алкилна група 

супституирана со 1 до 3 хидрокси, или (iii) 

пиридилна група која може да биде 

супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани 

од: (1) атом на халоген, (2) нитро, (3) цијано, (4) 

хидрокси, (5) C1-6 алкокси кој може да содржи 1 

до 3 атоми на халоген, (6) C6-14 арилокси, (7) C7-16 

аралкилокси, (8) меркапто, (9) C1-6 алкилтио кој 

може да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (10) C6-

14 арилтио, (11) C7-16 аралкилтио, (12) амино, (13) 

моно-C1-6 алкиламино, (14) моно-C6-14 

ариламино, (15) моно-C7-16 аралкиламино, (16) 

ди-C1-6 алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18) 

ди-C7-16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6 

алкил-карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил, (22) 

карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил, (24) C6-14 

арилокси-карбонил, (25) карбамоил, (26) 

тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкил-карбамоил, 

(28) ди-C1-6 алкил-карбамоил, (29) C6-14 арил-

карбамоил, (30) C1-6 алкилсулфонил, (31) C6-14 

арилсулфонил, (32) C1-6 алкилсулфинил, (33) C6-

14 арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6 

алкил-карбониламино, (36) C6-14 арил-

карбониламино, (37) C1-6 алкокси-

карбониламино, (38) C1-6 алкилсулфониламино, 

(39) C6-14 арилсулфониламино, (40) C1-6 алкил-

карбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси, (42) 

C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (45) C6-14 арил-карбамоилокси, 

(46) 5- до 7-член заситен цикличен амино којшто, 

покрај еден атом на азот и на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(47) 5- до 10-члена ароматска хетероциклична 

група која, покрај јаглероден атом, содржи уште 

1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од 

атом на азот, сулфур и кислород, (48) C1-3 

алкилендиокси, (49) C3-7 циклоалкил, (50) C1-6 

алкилна група која може да содржи 1 до 3 атоми 

на халоген, (51) C2-6 алкенилна група која може 

да содржи 1 до 3 атоми на халоген, (52) C2-6 

алкинилна група и (53) C1-6 алкилна група 

супституирана со 1 до 3 хидрокси, 

R
3
 и R

4
 се обата атом на водород, или едниот од 

R
3
 и R

4
 е атом на водород, а другиот е: (i) C1-4 

алкилна група која може да биде супституирана 

со 1 до 3 супституенти одбрани од (1) атом на 

халоген, (2) нитро, (3) цијано, (4) хидрокси, (5) C1-

6 алкокси кој може да содржи 1 до 3 атоми на 

халоген, (6) C6-14 арилокси, (7) C7-16 аралкилокси, 

(8) меркапто, (9) C1-6 алкилтио кој содржи 1 до 3 

атоми на халоген, (10) C6-14 арилтио, (11) C7-16 

аралкилтио, (12) амино, (13) моно-C1-6 

алкиламино, (14) моно-C6-14 ариламино, (15) 

моно-C7-16 аралкиламино, (16) ди-C1-6 

алкиламино, (17) ди-C6-14 ариламино, (18) ди-C7-

16 аралкиламино, (19) формил, (20) C1-6 алкил-

карбонил, (21) C6-14 арил-карбонил, (22) 

карбоксил, (23) C1-6 алкокси-карбонил, (24) C6-14 

арилокси-карбонил, (25) карбамоил, (26) 

тиокарбамоил, (27) моно-C1-6 алкил-карбамоил, 



 

132 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  
 

(28) ди-C1-6 алкил-карбамоил, (29) C6-14 арил-

карбамоил, (30) C1-6 алкилсулфонил, (31) C6-14 

арилсулфонил, (32) C1-6 алкилсулфинил, (33) C6-

14 арилсулфинил, (34) формиламино, (35) C1-6 

алкил-карбониламино, (36) C6-14 арил-

карбониламино, (37) C1-6 алкокси-

карбониламино, (38) C1-6 алкилсулфониламино, 

(39) C6-14 арилсулфониламино, (40) C1-6 алкил-

карбонилокси, (41) C6-14 арил-карбонилокси, (42) 

C1-6 алкокси-карбонилокси, (43) моно-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (44) ди-C1-6 алкил-

карбамоилокси, (45) C6-14 арил-карбамоилокси, 

(46) 5- до 7-член заситен цикличен амино којшто, 

покрај еден атом на азот и на јаглерод, може да 

содржи уште 1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми 

одбрани од атом на азот, сулфур и кислород, 

(47) 5- до 10-члена ароматска хетероциклична 

група која, покрај јаглероден атом, содржи уште 

1 или 2 вида на 1 до 4 хетероатоми одбрани од 

атом на азот, сулфур и кислород, (48) C1-3 

алкилендиокси и (49) C3-7 циклоалкил, (ii) ацилна 

група одбрана од групата која се состои од C1-7 

алканоилна група, C6-14 арил-карбонилна група, 

C1-6 алкокси-карбонилна група, C6-14 арилокси-

карбонилна група, C7-19 аралкил-карбонилна 

група, C7-19 аралкилокси-карбонилна група, 5- 

или 6-члена хетероциклично-карбонилна група 

или негова кондензирана хетероциклично-

карбонилна група, како и 5- или 6-члена 

хетероциклично-ацетилна група, каде што 

наведената ацилна група е C1-7 алканоилна 

група или C1-6 алкокси-карбонилна група, при 

што наведената ацилна група може да биде 

супституирана со 1 до 3 C1-4 алкилтио групи, 

халоген C1-6 алкокси групи, нитро група, C1-6 

алкокси-карбонилни групи, моно- или ди-C1-6 

алкиламино групи, C1-6 алкоксиимино групи или 

хидроксиимино, при што кога наведената ацилна 

група е C6-14 арил-карбонилна група, C6-14 

арилокси-карбонилна група, C7-19 аралкил-

карбонилна група, C7-19 аралкилокси-карбонилна 

група, 5- или 6-члена хетероциклично-

карбонилна група или 5- или 6-члена 

хетероциклично-ацетилна група, наведената 

ацилна група може да биде супституирана со 1 

до 5 C1-6 алкилни групи, C3-6 циклоалкилни групи, 

C2-6 алкенилни групи, C2-6 алкинилни групи, C1-6 

алкокси групи, C1-7 алканоилни групи, C6-14 арил-

карбонилни групи, C1-6 алкокси-карбонилни 

групи, C7-19 аралкилокси-карбонилни групи, 

нитро, амино, хидрокси, цијано, сулфамоил, 

меркапто, халоген или C1-4 алкилтио групи, (iii) 

атом на халоген, (iv) цијано група или (v) нитро 

група; и 

R
5
 е C1-6 алкилна група, или негова сол; 

наменето за третирање или профилакса на 

пептичен улцер, Цолингер-Елисонов синдром, 

гастритис, ерозивен езофагитис, рефлукс 

езофагитис, заболување од видот симптоматски 

гастрохрановоден рефлукс (Симптоматски 

GERD), функционална диспепсија, гастричен 

канцер, MALT лимфома на желудникот, или 

гастрична хиперацидоза; 

или за инхибиција на горна гастроинтестинална 

хеморагија поради пептичен улцер, акутен улцер 

поради стрес, хеморагиски гастритис или 

инвазивен стрес, или за искоренување на 

helicobacter pylori. 

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 305/14, A 61K 31/337  

(11)  4397   (13) Т1 

(21)  2012/319   (22) 18/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  666728 P  31/03/2005  US 

(96)  30/03/2006 EP06741365.8 

(97)  18/07/2012 EP1871753 

(73)  Accord Healthcare Inc. 

Markham, ON L3R 8T3, CA 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CARON, Gaetan and LOURDUSAMY, Mettilda 

(54)  ПОДГОТОВКА НА ТАКСАНИ ОД 9-

ДИХИДРО-13-АЦЕТИЛБАКАТИН III 

(57)  1  Процес за подготовка на  9-дихидро-10-

деацетилбакатин III 
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кој што го опфаќа чекорот на подложување на 

реакција на 9-дихидро-13-ацетилбакатин III кој 

што има формула: 

  

со деацетилизирачки агенс кој што е хидразин 

хидрат соединение, при што хидразин 

соединението има формула: 

  

при што секој R1 до R4 е независно водород, 

незадолжително заменет C1-C6 алкил или не-

задолжително заменет C6 арил при што C1-C6 

алкил претставува линеарна или разгранета или 

циклична хидрокарбонска половина која што има 

1 до 6 јаглеродни атоми, во која што еден или 

повеќе водородни атоми може да бидат 

заменети со халоген, во отсуство на солвент за 

да истовремено ги деацетилизира 10- и 13- 

позиции и да произведе 9-дихидро-10-

деацетилбакатин III. 

има уште 20 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 215/36, A 61K 31/4706, 31/4709, A 

61P 25/00, C 07D 409/12  

(11)  4398   (13) Т1 

(21)  2012/320   (22) 19/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0700417  18/06/2007  HU and 0800376  

12/06/2008  HU 

(96)  17/06/2008 EP08762671.9 

(97)  15/08/2012 EP2167469 

(73)  Richter Gedeon Nyrt. 

Gyomroi ut 19-21  1103 Budapest, HU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  GALAMBOS, Janos; KESERU, Gyorgy; GAL, 

Krisztina; BOBOK, Amrita, Agnes; WEBER, Csaba; 

PRAUDA, Ibolya; WAGNER, Gabor, Andras and 

VASTAG, Monika 

(54)  СУЛФОНИЛ-ХИНОЛИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение што ја има формулата (I): 

N

SO2 Ar1

Ar2R1

R2

R3

R4  

 

(I) 

назначено со тоа, што 

Ar1 претставува фенил или тиенил група, 

дополнително супституирана со еден или повеќе 

супституент(и) одбран(и) од водород, флуоро, 

хлоро, циано, метил, метокси; 

Ar2 претставува фенил, супституирана со еден 

или повеќе супституент(и) одбран(и) од флуоро, 

хлоро, циано, метил, метокси; 

R1, R2, R3 и R4 претставува независно 

супституент одбран од водород, флуоро, хлоро, 

циано, метил, метокси, хидрокси, 

трифлуорометил, амино, метиламино, 

диметиламино, аминометил, метиламинометил, 

диметиламинометил, 

и/или негови соли и/или хидрати и/или солвати, 

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/18  

(11)  4432   (13) Т1 

(21)  2012/321   (22) 19/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0984910P  02/11/2007  US 

(96)  29/10/2008 EP08844586.1 

(97)  22/08/2012 EP2209806 

(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)  TANG, Ying; CAI, Yuping, Anthony; GATELY, 

Dennis, Patrick; HE, Luhong; LEUNG, Donmienne, 

Doen; WITCHER, Derrick, Ryan; LUAN, Peng and 

SWANSON, Barbara Anne 

(54)  АНТИ-ХЕПЦИДИН АНТИТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело коешто врзува 

хуман хепцидин-25 со KD од 800 pM или помалку 

како што  е определено на површинска плазмена 

резонанца (SRC) на 25ОC и содржи шест CDRs 

избрани од групата составена од: 

(i) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2, и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

52, 60, 62, 65, 71, и 75, соодветно; 

(ii) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2, и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

42, 76, 62, 79, 87, и 46, соодветно; 

(iii) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2, и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

41, 53, 31, 63, 84, и 46, соодветно; 

(iv) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2 и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

43, 30, 31, 32, 44, и 46, соодветно; 

(v) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2, и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

43, 53, 61, 63, 85, и 46, соодветно; и 

(vi) LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2, и 

HCDR3 коишто имаат амино киселински 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID NOs: 

43, 57, 61, 63, 84, и 46, соодветно.  

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  C 10L 1/32, 1/14  

(11)  4491   (13) Т1 

(21)  2012/322   (22) 19/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0956838  01/10/2009  FR 

(96)  16/09/2010 EP10177034.5 

(97)  20/06/2012 EP2305780 

(73)  Mexel Industries 

Route de Comiegne, 60410 VERBERIE, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Desaga, Alain and Vanlaer, Antoine 

(54)  "СОЕДИНЕНИЕ , ГОРИВО И МЕТОД ЗА 

ПОВТОРНА ЕМУЛЗИФИКАЦИЈА НА ГОРИВО 

НАПРАВЕНО ОД РАСТИТЕЛНО И/ИЛИ 

МИНЕРАЛНО МАСЛО" 

(57)  1  Емулзификациско соединение наменети 

за хомогенизација и повторно емулзификација 

на гориво, која се состои од тежината, врз 

основа на вкупната тежина на споменататото 

соединение, 

а) 5% до 40% на N-олеил-1,3-пропилен диамин, 

б) 50% до 95% од N, N, N'-полиоксиетилен N-лој 

пропилен диамин, 

в) 5% до 40% од растворувач.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  G 07F 17/32, 17/34  

(11)  4433   (13) Т1 

(21)  2012/323   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10008586  12/02/2009  DE 

(96)  05/02/2010 EP10001195.6 

(97)  20/06/2012 EP2219161 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Faul, Thomas 

(54)  УРЕД ЗА ЗАБАВА КОЈ ШТО СЕ 

АКТИВИРА СО ПАРИ 

(57)  1  Уредот за забава кој е компјутерски 

контролиран и се активира со пари има барем 

еден уред за прикажување (2, 3, 4) на барем 

еден уред од играта (5), каде уредот за 

прикажување (2) се состои од повеќе дисплеи (9) 

кои се поставени еден позади друг и кои може да 

бидат командувани поодделно со цел да бидат 

прикажани различни уреди од играта (5) и/или 

слики назначен со тоа што надворешниот 

дисплеј (9) од уредот за прикажување (2) кој е во 

секој случај свртен кон посматрачот , е во форма 

на прозирен, самоосветлувачки прв екран (10) 

поставен позади нив е во форма на втор екран 

(11) кој ја блокира светлината врз црна или 

обоена позадина без осветлување на 

позадината, каде соодветно, надворешниот 

дисплеј (9) од уредот за прикажување (2) е OLED 

екран и дисплејот (9) кој е поставен позади него 

е црно бел LCD или LCD во боја, и детал во 

некоја определена контура може да биде 
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генериран во прозирна позадина од двата 

екрани, возможно е објектите во уредот за 

забава да бидат видливи за посматрачот од 

надвор во споменатата контура и возможно е 

сликата да биде проектирана во рамките на 

споменатата контура со уред од LCD без 

осветлување во позадината кога OLED е 

командуван, споменатиот LCD служи како 

простор за проекција и позадината за дисплејот 

од OLED во неговата црна или поставката во 

боја.  

има уште 6 патентни барања. 
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(21)  2012/324   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  03010328  08/05/2003  EP and 04001754  

28/01/2004  EP 

(96)  07/05/2004 EP04741525.2 

(97)  04/07/2012 EP1624869 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut; ANSTETT-

KLEIN, Isabel; SCHILLER, Marc; SCHAFER-

PREUSS, Sabine and HARTMANN, Manfred 

(54)  ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ 

ПАНТОПРАЗОЛ КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА 

(57)  1  Дозирна форма за орална 

администрација на пантопразол магнезиум 

дихидрат во форма на таблета што содржи јадро 

на таблета, среден слој и ентеричен слој, 

назначена со тоа, што  

а) јадрото на таблетата содржи пантопразол 

магнезиум дихидрат, натриум карбонат, 

манитол, кросповидон, PVP 90 (повидон) и 

калциум стеарат, 

б) среден слој е формиран од HPMC, PVP 25, 

Титаниум диоксид, жолто железо оксид и 

пропилен гликол, и 

ц) ентеричен слој е формиран од мешавина што 

содржи кополимер на метакрилна киселина, 

натриум додецилсулфат, полисорбат и триетил 

цитрат.  

има уште 10 патентни барања. 
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(11)  4435   (13) Т1 

(21)  2012/325   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102006025630  01/06/2006  DE 

(96)  23/05/2007 EP07725450.6 

(97)  01/08/2012 EP2032535 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  SCHUDOK, Manfred; WAGNER, Michael; 

BAUER, Armin and KOHLMANN, Anna 

(54)  СПИРОЦИКЛИЧНИ НИТРИЛИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (Ia): 

 

 

и/или сите стереоизомерни форми на 

соединението со формулата (Ia) и/или мешавина 

на тие форми во било кој однос, и/или 

физиолошки прифатлива сол на соединението 

со формулата (Ia), и/или солвати или хидрати на 

соединението со формулата (Ia), назначено со 

тоа, што радикалот: 

 

е спиро соединение, 

каде што потпрстените 

 

                               и 

 

во секој случај може да бидат исти или различни 

и, независно еден од друг, претставуваат: 

a) заситен или делумно заситен -(C3-C11)-

циклоалкил, каде што наведениот цик-

лоалкил може да биде непремостен, 

премостен или споен и може да биде 

несупституиран или пак независно, според 

големината на прстенот, може да биде 

моно-, ди-, три-, тетра- или 

пентасупституиран со R4, или 

b) заситен или делумно заситен, три- до 

единаесетчлен хетероциклик кој, според 

големината на прстенот, може да содржи 

еден, два, три или четири исти или 

различни хетероатоми одбрани од групата 

на кислород, азот или сулфур, при што 

наведениот хетероциклик може да биде 
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непремостен, премостен или споен и може 

да биде несупституиран или пак независно, 

според големината на прстенот, може да 

биде моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупс-

титуиран со R4, каде што: 

R4 e -NO2, -CN, =O, =S, -OH, -CF3, -SF5, -(C0-C3)-

алкилен-S-R10, -O-CF3, -Si-(CH3)3, -(C0-C5)-

алкилен-O-C(O)-R21, (C0-C5)-алкилен-C(O)-O-

R10, -(C0-C3)-алкилен-O-R10, -(C0-C3)-алкилен-

N(R21)-R22, -(C0-C3)-алкилен-N(R10)-S(O2)-R10, -

(C0-C5)-алкилен-(C3-C8)-циклоалкил-R23, -S-CF3, 

-(C0-C5)-алкилен-(C1-C3)-флуороалкил, -(C0-C5)-

алкилен-N(R10)-C(O)-R21, -(C0-C3)-алкилен-C(O)-

N(R21)-R22, -(C0-C4)-алкил, каде што наведениот 

алкил може да биде несупституиран или моно-, 

ди- или трисупституиран независно со R9, -(C0-

C4)-алкилен-арил, каде што наведениот арил  е 

одбран од групата на фенил, инданил, инденил, 

нафтил, при што наведениот арил може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R8, или -(C0-C4)-

алкилен-Het, каде што Het е одбран од групата 

на азетидинил, бензимидазолинил, 

бензимидазолил, бензофуранил, 

бензотиофенил, бензоксазолил, бензтиазолил, 

бензизоксазолил, бензизотиазолил, хинолинил, 

диоксолил, диоксанил, фуранил, 

имидазолидинил, имидазолинил, имидазолил, 

индолинил, индолил, 3H-индолил, 

изоиндолинил, изоиндолил, изохинолинил, изо-

тиазолидинил, 2-изотиазолинил, изотиазолил, 

изоксазолил, изоксазолидинил, 2-изоксазолинил, 

морфолинил, октахидроизохинолинил, 

оксазолил, оксазолидинил, пиримидинил, 

пиперазинил, пиперидинил, пиранил, пиразинил, 

пиразолинил, пиразолил, пиридазинил, пиридил, 

пиримидинил, пиролидинил, пиролинил, 2H-

пиролил, пиролил, тетрахидрофуранил, тетра-

хидроизохинолинил, тетрахидрохинолинил, 

тетрахидропиридинил, тиазолил, тиенил, 

тиенопиридинил, тиоморфолинил, тиофенил и, 

исто така, наведениот радикал Het може да биде 

несупституиран или независно може да биде мо-

но-, ди- или трисупституиран со R8, 

R8 е халоген, карбамимидоил, -NO2, =O, -CF3, -

SF5, -C(O)-O-R10, -CN, -C(O)-NH2, -OH, -NH2, -O-

CF3, -C(O)-N(R10)-R20, -N(R10)-R20, -(C3-C8)-

циклоалкил, -O-(C1-C8)-алкил, -O-(C0-C4)-

алкилен-(C3-C6)-циклоалкил, -(C1-C8)-алкил, -(C0-

C4)-алкилен-(C3-C8)-циклоалкил, каде што 

наведените алкилни радикали може да бидат, 

независно еден од друг, несупституирани или 

моно-, ди- или трисупституирани со халоген, 

NH2, -OH, -O-CH3, -SO2-CH3 или -SO2-CF3, 

R9 е халоген, -NO2, -CN, =O, -OH, -CF3, -C(O)-

OR10, -C(O)-N(R21)-R22,  

-N(R21)-R22, -(C3-C8)-циклоалкил, -(C0-C3)-

алкилен-O-R10, -Si-(CH3)3,  

-N(R10)-S(O)u-R10, каде што u е цел број 1 или 2, 

-S-R10, -SOr-R10, каде што r е цел број 1 или 2, -

S(O)v-N(R10)-R20, каде што v е цел број 1 или 2, 

-C(O)-R10, -(C1-C8)-алкил, -(C1-C8)-алкокси, 

фенил, фенилокси, -(C1-C3)-флуороалкил, -O-

R19, -NH-C(O)-NH-R10, -(C0-C4)-алкил-C(O)-O-

C(R11, R19)-O-C(O)-R12, -NH-C(O)-NH-R21, -

N(R21)-C(O)-R22, -(C0-C4)-алкил-C(O)-O-C(R11, 

R19)-O-C(O)-O-R12, -NH-C(O)-O-R10, -O-CF3 или 

Het, каде што Het е како што е дефинирано 

погоре и може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со R8, 

R10 и R20 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород, -

(C1-C6)-алкил, -(C0-C4)-алкил-OH, -(C1-C3)-

флуороалкил,  

-(C0-C4)-алкил-O-(C1-C4)-алкил, -(C0-C5)-алкил-

(C3-C8)-циклоалкил, -(C0-C2)-алкилен-арил, каде 

што наведениот арил е како што е дефинирано 

погоре и може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со -

(C1-C6)-алкил, -O-(C1-C6)-алкил, халоген или -(C3-

C8)-циклоалкил, или  

-(C0-C2)-алкилен-Het, каде што Het е како што е 

дефинирано погоре и може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со  

-(C1-C6)-алкил, -O-(C1-C6)-алкил, халоген или -

(C3-C8)-циклоалкил, 

R11 и R19 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород или 

-(C1-C6)-алкил, R12 е -(C1-C6)-алкил, -(C1-C6)-

алкил-OH, -(C1-C6)-алкил-O-(C1-C6)-алкил, -(C3-

C8)-циклоалкил, -(C1-C6)-алкил-O-(C1-C8)-алкил-

(C3-C8)-циклоалкил, -(C1-C6)-алкил-(C3-C8)-

циклоалкил, каде што наведениот радикал на 
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циклоалкил може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со -

OH, -O-(C1-C4)-алкил или R10, 

R21 и R22 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород, -

(C1-C6)-алкил, каде што наведениот алкил може 

да биде несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R8, -(C0-C6)-

алкилен-(C3-C8)-циклоалкил, -SOt-R10, каде што t 

е цел број 1 или 2, -(C1-C3)-флуороалкил, -O-

R12, -(C0-C6)-алкилен-арил, каде што наведениот 

арил е како што е дефинирано погоре, а 

наведените алкилен и арил може да бидат, 

независно еден од друг, несупституирани или 

моно-, ди- или трисупституирани со R8 или -(C0-

C6)-алкилен-Het, каде што Het е како што е де-

финирано погоре, а наведените алкилен и Het 

може да бидат, независно еден од друг, 

несупституирани или моно-, ди- или 

трисупституирани со R8, 

R21 и R22, заедно со азотниот атом за кој се 

прикачени, формираат четири- до осумчлен 

моноцикличен хетероцикличен прстен кој, како и 

азотниот атом, додатно, според големината на 

прстенот, може да содржи еден или два исти или 

различни хетероатоми одбрани од групата на 

кислород, азот или сулфур и во кој наведениот 

хетероциклик може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со R8, 

R23 е атом на водород, -OH или -O-(C1-C4)-

алкил, 

X е ковалентна врска, -N(R7)- или -O-, каде што 

R7 е атом на водород, -(C0-C4)-алкилен-(C3-C6)-

циклоалкил или -(C1-C4)-алкил, 

Y е -C(O)-, -C(S)- или -S(O2)-, 

p е цел број 1 или 2, 

R27 е атом на водород, -(C1-C6)-алкил, халоген, -

(C0-C4)-алкилен-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-

алкилен-Het, каде што Het е како што е 

дефинирано погоре и може да биде 

несупституиран или супституиран со халоген, -

(C1-C6)-алкил, -O-(C1-C3)-флуороалкил или -O-

(C1-C6)-алкил, или -(C0-C2)-алкилен-фенил, каде 

што наведениот фенил може да биде 

несупституиран или супституиран со халоген, -

(C1-C6)-алкил, -O-(C1-C3)-флуороалкил или -O-

(C1-C6)-алкил, R26 е атом на водород, -(C1-C4)-

алкил или -(C0-C4)-алкилен-(C3-C6)-циклоалкил, 

R24 и R25 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород, -

(C1-C6)-алкил, -(C1-C3)-флуороалкил, -(C0-C4)-ал-

килен-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-арил, 

каде што наведениот арил е како што е 

дефинирано погоре и може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R8, или -(C0-C4)-

алкилен-Het, каде што Het е како што е 

дефинирано погоре и може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R8, 

R24 и R25, заедно со јаглеродниот атом за кој се 

прикачени, формираат три- до шестчлен 

циклоалкилен прстен кој може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R10 или флуор, 

R24 и 25, заедно со јаглеродниот атом за кој се 

прикачени, формираат три- до шестчлен 

радикал на хетероциклоалкил кој може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со R10 или флуор. 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/351, A 61P 3/00  

(11)  4436   (13) Т1 

(21)  2012/326   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102007002260  16/01/2007  DE 

(96)  04/01/2008 EP0870098.7 

(97)  18/07/2012 EP2120923 

(73)  SANOFI 

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KLABUNDE, Thomas; HERLING, Andreas; 

HEUER, Hubert; BRUMMERHOP, Harm; 

KADEREIT, Dieter; STENGELIN, Siegfried; 

URMANN, Matthias and KILP, Susanne 

(54)  УПОТРЕБА НА СУПСТИТУИРАНИ 

ДЕРИВАТИ НА ПИРАНОНСКА КИСЕЛИНА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА МЕТАБОЛИТСКИ СИНДРОМ 

(57)  1  Употреба на соединение со формулата 

(I): 

 

каде што: 

R1 e H, F, Cl, Br, I, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, NH2, 

NH(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-алкил)2, SF5, SO2-CH3, 

COOH, COO-(C1-C6)-алкил, CONH2, (C1-C20)-

алкил, (C3-C20)-циклоалкил, (C2-C20)-алкенил, (C2-

C10)-алкинил, арил, хетероциклил, каде што во 

наведените радикали (C1-C20)-алкил и (C2-C20)-

алкенил една или повеќе индивидуални групи -

CH2- или -CH- може да се заменат со -O- и каде 

што наведените радикали на алкил, циклоалкил, 

алкенил, алкинил, арил и хетероциклил може да 

бидат моно- или полисупституирани со: 

F, Cl, Br, I, CF3, NO2, N3, CN, =O, COOH, COO(C1-

C6)-алкил, CONH2, CONH(C1-C6)-алкил, CON[(C1-

C6)-алкил]2, циклоалкил, (C1-C10)-алкил, (C2-C6)-

алкенил, (C2-C6)-алкинил, O-(C1-C6)-алкил, O-CO-

(C1-C6)-алкил, O-CO-(C1-C6)-арил, O-CO-(C1-C6)-

хетероциклил; 

PO3H2, P(O)(Oалкил)2, (C1-C6)-алкилен-

P(O)(Oалкил)2, O-P(O)(OH)2, O-P(O)(Oалкил)2, 

SO3H, SO2-NH2, SO2NH(C1-C6)-алкил, SO2N[(C1-

C6)-алкил]2, S-(C1-C6)-алкил, S-(CH2)n-арил, S-

(CH2)n-хетероциклил, SO-(C1-C6)-алкил, SO-

(CH2)n-арил, SO-(CH2)n-хетероциклил, SO2-(C1-

C6)-алкил, SO2-(CH2)n-арил, SO2-(CH2)n-хетеро-

циклил, SO2-NH(CH2)n-арил, SO2-NH(CH2)n-

хетероциклил, SO2-N((C1-C6)-алкил)(CH2)n-арил, 

SO2-N((C1-C6)-алкил)(CH2)n-хетероциклил, SO2-

N((CH2)n-арил)2, SO2-N((CH2)n-хетероциклил)2, 

каде што n = 0-6, а радикалот на арил или хете-

роциклил може да биде супституиран најмногу 

двапати со F, Cl, Br, OH, CF3, SF5, NO2, CN, 

OCF3, O-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкил, NH2, 

C(NH)(NH2), NH2, NH-(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-

алкил)2, NH(C1-C7)-ацил, NH-CO-(C1-C6)-алкил, 

NH-COO-(C1-C6)-алкил, NH-CO-арил, NH-CO-

хетероциклил, NH-COO-арил, NH-COO-хетеро-

циклил, NH-CO-NH-(C1-C6)-алкил), NH-CO-NH-

арил, NH-CO-NH-хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-

CO-(C1-C6)-алкил, N[(C1-C6)-алкил]-COO-(C1-C6)-

алкил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-арил, N[(C1-C6)-

алкил]-CO-хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-COO-

арил, N[(C1-C6)-алкил]-COO-хетероциклил, N[(C1-

C6)-алкил]-CO-NH-(C1-C6)-алкил), N[(C1-C6)-

алкил]-CO-NH-арил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-NH-

хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-

алкил)2, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-алкил)-

арил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-алкил)-

хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N(арил)2, 

N(C1-C6)-алкил]-CO-N(хетероциклил)2, N(арил)-

CO-(C1-C6)-алкил, N(хетероциклил)-CO-(C1-C6)-

алкил), N(арил)-COO-(C1-C6)-алкил, N(хетероцик-

лил)-COO-(C1-C6)-алкил, N(арил)-CO-арил, 

N(хетероциклил)-CO-арил, N(арил)-COO-арил, 

N(хетероциклил)-COO-арил, N(арил)-CO-NH-(C1-

C6)-алкил, N(хетероциклил)-CO-NH-(C1-C6)-

алкил, N(арил)-CO-NH-арил, N(хетероциклил)-

CO-NH-арил, N(арил)-CO-N((C1-C6)-алкил)2, 

N(хетероциклил)-CO-N((C1-C6)-алкил)2, N(арил)-

CO-N[(C1-C6)-алкил]-арил, N(хетероциклил)-CO-

N[(C1-C6)-алкил]-арил, N(арил)-CO-N(арил)2, 

N(хетероциклил)-CON(арил)2, арил, O-(CH2)n-

арил, O-(CH2)n-хетероциклил, каде што n = 0-6 и 

каде што наведениот радикал на арил или 

хетероциклил може да биде моно- до 
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трисупституиран со F, Cl, Br, I, OH, CF3, NO2, CN, 

OCF3, O-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкил, NH2, 

NH(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-алкил)2, SF5, SO2-CH3, 

COOH, COO-(C1-C6)-алкил, CONH2; 

R2 e H, F, Cl, Br, I, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, NH2, 

NH(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-алкил)2, SF5, SO2-CH3, 

COOH, COO-(C1-C6)-алкил, CONH2, (C1-C20)-

алкил, (C3-C20)-циклоалкил, (C2-C20)-алкенил, (C2-

C20)-алкинил, арил, хетероциклил, каде што во 

наведените радикали (C1-C20)-алкил и (C2-C20)-

алкенил, една или повеќе индивидуални групи -

CH2 или -CH- може да се заменат со -O- и каде 

што наведените радикали на алкил, циклоалкил, 

алкенил, алкинил, арил и хетероциклил може да 

бидат моно- или полисупституирани со: 

F, Cl, Br, I, CF3, NO2, N3, CN, =O, COOH, COO(C1-

C6)-алкил, CONH2, CONH(C1-C6)-алкил, CON[(C1-

C6)-алкил]2, циклоалкил, (C1-C10)-алкил, (C2-C6)-

алкенил, (C2-C6)-алкинил, O-(C1-C6)-алкил, O-CO-

(C1-C6)-алкил, O-CO-(C1-C6)-арил, O-CO-(C1-C6)-

хетероциклил; 

PO3H2, P(O)(Oалкил)2, (C1-C6)-алкилен-

P(O)(Oалкил)2, O-P(O)(OH)2, O-P(O)(Oалкил)2, 

SO3H, SO2-NH2, SO2NH(C1-C6)-алкил, SO2N[(C1-

C6)-алкил]2, S-(C1-C6)алкил, S-(CH2)n-арил, S-

(CH2)n-хетероциклил, SO-(C1-C6)-алкил, SO-

(CH2)n-арил, SO-(CH2)n-хетероциклил, SO2-(C1-

C6)-алкил, SO2-(CH2)n-арил, SO2-(CH2)n-хетеро-

циклил, SO2-NH(CH2)n-арил, SO2-NH(CH2)n-

хетероциклил, SO2-N((C1-C6)-алкил)(CH2)n-арил, 

SO2-N((C1-C6)-алкил)(CH2)n-хетероциклил, SO2-

N((CH2)n-арил)2, SO2-N((CH2)n-хетероциклил)2, 

каде што n = 0-6, а наведениот радикал на арил 

или хетероциклил може да биде супституиран 

најмногу двапати со F, Cl, Br, OH, CF3, SF5, NO2, 

CN, OCF3, O-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкил, NH2; 

C(NH)(NH2), NH2, NH-(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-

алкил)2, NH(C1-C7)-ацил, NH-CO-(C1-C6)-алкил, 

NH-COO-(C1-C6)-алкил, NH-CO-арил, NH-CO-

хетероциклил, NH-COO-арил, NH-COO-хе-

тероциклил, NH-CO-NH-(C1-C6)-алкил), NH-CO-

NH-арил, NH-CO-NH-хетероциклил, N[(C1-C6)-

алкил]-CO-(C1-C6)-алкил, N[(C1-C6)-алкил]-COO-

(C1-C6)-алкил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-арил, N[(C1-

C6)-алкил]-CO-хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-

COO-арил, N[(C1-C6)-алкил]-COO-хетероциклил, 

N[(C1-C6)-алкил]-CO-NH-(C1-C6)-алкил), N[(C1-C6)-

алкил]-CO-NH-арил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-NH-

хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-

алкил)2, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-алкил)-

арил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N((C1-C6)-алкил)-

хетероциклил, N[(C1-C6)-алкил]-CO-N(арил)2, 

N[(C1-C6)-алкил]-CO-N(хетероциклил)2, N(арил)-

CO-(C1-C6)-алкил, N(хетероциклил)-CO-(C1-C6)-

алкил, N(арил)-COO-(C1-C6)-алкил, 

N(хетероциклил)-COO-(C1-C6)-алкил, N(арил)-

CO-арил, N(хетероциклил)-CO-арил, N(арил)-

COO-арил, N(хетероциклил)-COO-арил, N(арил)-

CO-NH-(C1-C6)-алкил, N(хетероциклил)-CO-NH-

(C1-C6)-алкил, N(арил)-CO-NH-арил, 

N(хетероциклил)-CO-NH-арил, N(арил)-CO-

N((C1-C6)-алкил)2, N(хетероциклил)-CO-N((C1-C6)-

алкил)2, N(арил)-CO-N[(C1-C6)-алкил]-арил, 

N(хетероциклил)-CO-N[(C1-C6)-алкил]-арил, 

N(арил)-CO-N(арил)2, N(хетероциклил)-

CON(арил)2, арил, O-(CH2)n-арил, O-(CH2)n-хете-

роциклил, каде што n = 0-6 и каде што 

наведениот радикал на арил или хетероциклил 

може да биде моно- до трисупституиран со F, Cl, 

B, I, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, O-(C1-C6)-алкил, 

(C1-C6)-алкил, NH2, NH(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-

алкил)2, SF5, SO2-CH3, COOH, COO-(C1-C6)-

алкил, CONH2; 

или R1 и R2 заедно формираат 3- до 8-член 

прстен на арил, циклоалкил или хетероциклил, 

каде што наведениот прстен на арил, 

циклоалкил или хетероциклил може да биде 

супституиран со F, Cl, B, I, OH, CF3, NO2, CN, 

OCF3, O-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкил, NH2, 

NH(C1-C6)-алкил, N((C1-C6)-алкил)2, SF5, SO2-CH3, 

COOH, COO-(C1-C6)-алкил, CONH2 и каде што 

наведениот прстен на арил, циклоалкил или 

хетероциклил може да се спои со друг прстен на 

арил, циклоалкил или хетероциклил; 

и негови физиолошки прифатливи соли, за 

добивање на лек за третирање на метаболитски 

синдром. 

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 12N 1/18, A 61K 51/04, C 07B 59/00, C 12P 

33/00  

(11)  4439   (13) Т1 

(21)  2012/327   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0404890  06/05/2004  FR 

(96)  02/05/2005 EP05763706.8 

(97)  11/07/2012 EP1745123 

(73)  Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  POMPON, Denis; DUMAS, Bruno and 

SPAGNOLI, Roberto 

(54)  ВРСТИ НА КВАСЕЦ КОИ 

ПРОИЗВЕДУВААТ ХОЛЕСТЕРОЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Врста на квасец која самостојно 

произведува холестерол од едноставен извор на 

јаглерод, назначена со тоа, што ги изразува 

хетерологните ензими 7-дехидрохолестерол и 

3b-хидроксистерол D24-редуктаза, како и тоа 

што ензимот стерол 24-C-метилтрансфераза е 

пасивизиран.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/505, 47/02, 47/10, 9/28  

(11)  4437   (13) Т1 

(21)  2012/328   (22) 20/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0002077  17/03/2009  TR 

(96)  16/03/2010 EP10156610.7 

(97)  25/07/2012 EP2233133 

(73)  Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi 

Istinye Mah.Balabandere Cad. No :14  34460 

Sariyer/Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit; Oner, Levent; 

Sezgin, Asiye; Guler, Nehir and Cakir, Fatih 

(54)  СТАБИЛНИ РОЗУВАСТАТИН СОСТАВИ 

(57)  1  Фармацевтски состав на розувастатин 

калциум, којшто содржи дикалциум анхидриден 

фосфат во јадро и полиетилен гликол во 

комбинација со титаниум диоксид во 

обложувањето кое што е ослободено од железо 

оксид.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61H 1/00, 1/02  

(11)  4438   (13) Т1 

(21)  2012/329   (22) 21/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  479661  10/01/2000  US 

(96)  14/12/2000 EP00981589.5 

(97)  27/06/2012 EP1246595 

(73)  Backlife Ltd. 

69086 Tel Aviv , IL 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ELAN ORI 

(54)  УРЕД ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ 

НАМАЛУВАЊЕ НА БОЛКА ВО ДОЛНИОТ ДЕЛ 

ОД ГРБОТ 

(57)  1  Уред (10) за спречување или 

намалување на болка во долниот дел од грбот 

кај луѓе, уредот е направен за употреба додека 

пациентот лежи на грб на одредена површина 

(слики 1а до 1с), уредот се состои од следното: 

(i) елемент за трупот (12) конфигуриран да ги 

држи двете нозе на пациентот пониско од 

лумбалниот дел на 'рбетот кој што има најмалку 

една површина (16) конфигурирана да ја 

поддржува задната страна на нозете на 

пациентот под колената; и 

(ii) механизам за управување кој е механички 

поврзан со наведениот елемент за трупот, 

во кој навеениот механизам за управување (14) 

конфигуриран да го движи наведениот елемент 

за трупот (12), така што сите точки на 

наведената површина (16) се подложени на 

повторувачко циклично движење: 

(a) оперативно движење долж првата патека 

вклучително и примарно вертикално 

подигнување (слика 1а), проследено со 

примарно хоризонтално движење за 

затегнување (слики 1b, 1c) за да се примени 

затегнување на долниот дел од грбот на 

пациентот и 

(б) повратно движење долж втората патека 

вклучително и примарно вертикално надолно 

движење проследено со примарно хоризонтално 

повратно движење.  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  A 61M 15/00, B 05B 11/00, 11/02, F 04B 

53/16  

(11)  4510   (13) Т1 

(21)  2012/330   (22) 21/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10052898  03/11/2005  DE 

(96)  23/10/2006 EP06806455.9 

(97)  01/08/2012 EP1942967 

(73)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co., 

KG 

Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BOECK, Georg; GESER, Johannes; 

HAUSMANN, Matthias; KOELBEL, Hans-Juergen; 

EICHER, Jochim and FIERTAG, Christian 

(54)  ПОСТАПКА ЗА МЕРЕЊЕ НА ЛЕКОВИ 

(57)  1  Постапка за монтирање на уред (1) за 

испорака на лек, особено во форма на аеросол 

(А), со подобрена мерна точност, 

кадешто се обезбедени најмалку една прва и 

една втора компонента, којшто со затворање се 

доведени во контакт еден со друг или поставени 

еден спроти друг, 

кадешто првата компонента е изработена во 

сериии, кадешто најмалку една значајна 

големина од првата компонента во секоја серија 

е одредена само преку случаен избор, 

кадешто најмалку една одлучувачка големина за 

сите први компоненти од соодветната серија е 

одредена од најмалку една значајна големина, 

кадешто втората компонента е поделена во 

групи, којшто се разликуваат, по најмалку една 

основна големина од вторите компоненти, 

кадешто во зависност од најмалку една 

одлучувачка значајна големина, групно се 

совпаѓа со соодветната одлучувачка значајна 

големина и се одредува соодветната серија, 

кадешто прва компонента од серија е 

комбинирана со втора компонента од група која 

се совпаѓа со таа серија, за да се достигне 

оптимално затворање помеѓу овие две 

компоненти со цел да се подобри мерната 

точност, и овие две компоненти се релативно 

поместени една со друга за постапката за 

испорака.  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/505, A 61P 37/06, C 

07D 211/56  

(11)  4513   (13) Т1 

(21)  2012/331   (22) 24/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  294775P  31/05/2001  US and 341048P  

06/12/2001  US 

(96)  29/05/2002 EP05015454.1 

(97)  19/09/2012 EP1666481 

(73)  Pfizer Products Inc. 

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Wilcox, Glenn Ernest,; Flanagan, Mark 

Edwards,; Munchhof, Michael John,; Koecher, 

Christian and Vries, Ton 

(54)  3-((3R,4R)-4МЕТИЛ-3[МЕТИЛ-(7Н-

ПИРОЛО[2,3-D]ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-АМИНО]-

ПИПЕРИДИНИЛ)-3-ОКСО-ПРОПИОНИТРИЛ 

КАКО ИНХИБИТОР НА ПРОТЕИН КИНАЗА 

(57)  1  Соединение 3-{(3R,4R)-4-метил-3-

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

амино]-пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрил 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/501, C 07D 401/14, 

417/14  

(11)  4512   (13) Т1 

(21)  2012/332   (22) 24/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080115332P  17/11/2008  US 

(96)  05/11/2009 EP09752059.7 

(97)  05/09/2012 EP2358698 

(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)  HIPSKIND, Philip, Arthur; LOBB, Karen, Lynn; 

BASTIAN, Jolie, Anne; CLAY, Julia, Marie; COHEN, 

Jeffrey, Daniel; SALL, Daniel, Jon; WILSON (NEE 

TAKAKUWA), Takakao and THOMPSON, Michelle, 

Lee 

(54)  ТЕТРАСУПСТИТУИРАНИ ПИРИДАЗИН 

КАКО АНТАГОНИСТИ НА HEDGEHOG ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение со следната формула: 

  

 

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто  

X е C-R
1
 или N; 

R
1
 е водород, флуоро или цијано; 

R
2
 е 

 

 

пиперидинил или гем ди -F-супституиран 

циклохексил; 

R
3
 е метил или трифлуорометил; 

R
4
 е пиролидинил, морфолинил, пиридил, амино 

или диметиламино; 

R
5
 е трифлуорометил или метилсулфонил; 

R
6
 е водород или метил; и 

R
7
, R

8
, R

9
, R

10
 и R

11
 се независно водород, 

флуоро, цијано, хлоро, метил, трифлуорометил, 

трифлуорометокси или метилсулфонил, дава 

дека барем две од R
7
, R

8
, R

9
, R

10
 и R

11
 се 

водород. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48  

(11)  4515   (13) Т1 

(21)  2012/334   (22) 25/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  USP 710858  24/08/2005  US and USP 

797713  04/05/2006  US 

(96)  14/08/2006 EP06801436.4 

(97)  03/10/2012 EP1928503 

(73)  ImmunoGen, Inc 

830 Winter Street  Waltham, MA 02451, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Yong; DAI, Yong; JIN, Shengjin; 

MESHULAM, Deborah, H. and AMPHLETT, 

Godfrey, W. 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КОНЈУГАТИ ОД АНТИТЕЛО МЕЈТАНЗИОНОИД 

(57)  1  Процес за подготовка на конјугат од 

антитело - мејтанзионоид  кој што ги опфаќа 

следните чекори: 

(а) контактирање на едно антитело со 

бифункционален вкрстено-поврзувачки реагенс 

за да ковалентно го прикачи поврзувачот за 

антителото и со тоа да се подготви прва смеса 

која што содржи антитела кои што имаат 

поврзувачи врзани за себе, 

(б) подложување на првата смеса на тангентна 

проточна филтрација, селективна 

преципитација, адсорптивна филтрација или 

хроматографија со адсорптивна смола и со тоа 

да се подготви прва смеса на антитела кои што 

имаат поврзувачи врзани за себе, 

(ц) конјугација на мејтанзионоид со антителата 

кои што имаат поврзувачи врзани за себе во 

прочистената прва смеса со подложување на 

реакција на антителата кои што имаат 

поврзувачи врзани за себе со мејтанзионоид во 

раствор кој што има рН од 4 до 9 за да се 

подготви втора смеса која што содржи (i) 

антитело кое што е хемиски впарено преку 

поврзувачот со мејтанзионоидот, (ii) слободен 

мејтанзионоид и (iii) нуспроизводи од реакцијата, 

и 

(д) подложување на втората смеса на тангентна 

проточна филтрација за да се прочистат 

антителата кои што се хемиски впарени преку 

поврзувачите со мејтанзионоидот од другите 

компоненти на втората смеса и со тоа да се 

подготви прочистена втора смеса на антитела 

кои што се хемиски впарени преку поврзувачите 

со мејтанзионоидот.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 213/82, A 61K 31/4412, 31/4427, A 

61P 3/04, C 07C 43/20, C 07D 233/20, 241/24, 

401/06, 401/12, 405/12  

(11)  4511   (13) Т1 

(21)  2012/335   (22) 25/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20020412158P  19/09/2002  US 

(96)  17/09/2003 EP08153866.2 

(97)  29/08/2012 EP2208727 

(73)  Eli Lilly & Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Blanco-Pillado, Maria-Jesus; Chappell, Mark 

Donald; De La Torre, Marta Garcia; Diaz Buezo, 

Nuria; Fritz, James Erwin; Holloway, William Glen; 

Matt, James Edward Junior; Mitch, Charles Howard; 

Pedregal-Tercero, Concepcion; Quimby, Steven 

James; Siegel, Migel Goodman; Smith, Dana Rae; 

Stucky, Russell Dean; Takeuchi, Kumiko; Thomas, 

Elizabeth Marie and Wolfe, Chad Nolan 

(54)  ДИАРИЛ ЕТЕРИ КАКО АНТАГОНИСТ НА 

ОПИОИДЕН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  6-(2-флуоро-4-{[2-(тетрахидро-пиран-4-

ил)-етиламино]-метил}-фенокси)-никотинамид 

или негова фармацевтски прифатлива сол, за 

лекувањето на алкохолизам.  

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  C 02F 1/00, A 47J 31/60, B 01D 27/10, 35/30

  

(11)  4507   (13) Т1 

(21)  2012/336   (22) 26/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  200910000231  14/01/2009  DE 

(96)  14/01/2010 EP10700331.1 

(97)  25/07/2012 EP2387547 

(73)  Brita GmbH 

Heinrich-Hertz-Strasse 4  65232 Taunusstein, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  NAMUR, Marc and TASZAREK, Josef 

(54)  НАПРАВА ЗА АКТИВИРАЊЕ НА ВЕНТИЛ, 

РЕЗЕРВОАР ЗА АПАРАТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

ТЕЧНОСТ И АПАРАТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

ТЕЧНОСТ 

(57)  1  Направа за активирање вентил (60) за 

активирање на вентил (20) која содржи подвижно 

тело за затварање (24) и подножје на вентилот 

(23), каде што телото за затварање (24) е 

затворено во комората на вентилот (36) и може 

да се движи во хоризонтална и вертикална 

насока во комората на вентилот (36), при што 

вентилот е поставен во отворот за празнење (18) 

на резервоарот за течност (5) на направата за 

преработка на течноста (1), и се наоѓа во 

затворена позиција кога резервоарот за течност 

(5) се инсталира во направата за преработка на 

течноста (1), при што направата за активирање 

на вентилот (60) е конструирана така што го 

отвара вентилот (20) со засилување на 

хоризонталната компонента на силата кога 

направата се применува на вентилот (20) во 

затворена позиција.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/00  

(11)  4508   (13) Т1 

(21)  2012/337   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0621209P  21/10/2004  US 

(96)  21/10/2005 EP05816281.9 

(97)  29/08/2012 EP1802334 

(73)  Genentech, Inc. 

1DNA Way, South San Francisco CA 94080-

4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SHAMS, Naveed 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТМАН НА 

ИНТРАОКУЛАРНО НЕОВАСКУЛАРНО 

ЗАБОЛУВАЊЕ 

(57)  1  VEGF антагонист за употреба во методот 

за третирање на интраокуларно неоваскуларно 

заболување кај човек со интравитреална 

администрација,методот содржи: 

а) администрација на три први индивидуални 

дози од VEGF антагонист во едномесечен 

интервал;следено со 

b)  администрација од шест втори индивидуални 

дози на антагонистот,каде; 

i)   вторите индивидуални дози се 

администритираат со пократки учестености него 

ли првите индивидуални дози, 

ii) трите први индивидуални дози и шесте втори 

индивидуални дози се администрираат во тек на 

период од две години или пократко,и  

iii)  VEGF антагонист е едно anti-VEGF антитело, 

VEGF рецептор или негови деривати што го 

врзуваат VEGF или  VEGF-Trap.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395  

(11)  4509   (13) Т1 

(21)  2012/338   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0620413P  20/10/2004  US 

(96)  19/10/2005 EP05815641.5 

(97)  15/08/2012 EP1802344 

(73)  Genentech, Inc. 

1DNA Way, South San Francisco CA 94080-

4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LIU, Jun; ANDYA, James, D.; GWEE, Shiang, 

C. and SHEN, Ye 

(54)  АНТИТЕЛО ФОРМУЛАЦИЈА ВО 

ХИСТИДИН-АЦЕТАТ УБЛАЖУВАЧ 

(57)  1  Фармацевтска формулација што содржи 

пертузумаб каде концентрацијата е од 

20mg/mL,хистидине-ацетат ублажувач на 

концентрација од 10mM до 40mM, сахароза со 

концентрација од 60 mM до 250mM, и 

полисорбат 20 со концентрација од 0.0 1% до 0.1 

%, каде pH  на формулацијата е од 5.5 до 6.5, и 

каде перузамаб содржи променлива лесна и 

тешка амино ацид секвенца прикажана како SEQ 

ID Nos; 3 или 4 респективно.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  4516   (13) Т1 

(21)  2012/339   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10168664.0  07/07/2010  EP 

(96)  07/07/2010 EP10168664.0 

(97)  26/09/2012 EP2404844 

(73)  Nestec S.A.,  

IP Depertment  Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, 

CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  DOLEAC, Frederic and Raederer, Marc 

(54)  КАПСУЛА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД СО УПОТРЕБА НА 

МАШИНА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ХРАНА 

(57)  1  Капсула (1) предвидена за употреба со 

држач на капсулата (6) како дел од машина за 

подготвување на храна, каде што: 



 

150 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  
 

-  наведената машина содржи игла 

за инектирање на храната (9) која е поставена на 

плоча за инектирање (17), заради инектирање на 

единечен млаз на флуидот внатре во капсулата, 

при што наведената игла (9) е прилагодена 

според формата и големината да навлезе во 

внатрешноста на капсулата (1) кога наведениот 

држач на капсулата (6) ќе се внесе во машината 

заради вршење на работа; и 

-  наведената капсула содржи тело 

со странични ѕидови (2), долна страна (4) и 

горна страна (3), кои ја дефинираат комората 

каде што се внесува храната која треба да се 

подложи на екстракција и/или да се раствори со 

флуидот што се инектира во наведената комора 

преку горната страна (3), при што наведената 

капсула додатно содржи и горна периферна 

ивица (8), така што кога наведената капсула (1) 

ќе се постави во држачот на капсулата (6) и 

откога наведениот држач на капсулата ќе се 

стави во машината заради вршење на работа, 

допирната површина помеѓу плочата на иглата 

(17), држачот на капсулата (6) и ивицата на 

капсулата (8) станува непропусна, така што 

флуидот може да тече од средството за 

инектирање само низ наведената капсула; и 

-  горната страна на капсулата (3) е 

запечатена врз наведената периферна ивица 

(8), 

горната страна на капсулата (3) содржи вградена 

направа за распршување (10) која содржи 

најмалку еден отвор (11) за да ја прифати иглата 

(9) без да се продупчи наведената направа за 

распршување (10) и која има за цел да го 

претвори единечниот млаз на флуидот од иглата 

во најмалку еден млаз насочен кон 

внатрешноста на комората на капсулата, 

назначена со тоа, што горната страна (3) е 

запечатена со еластичен филм којшто е 

поставен врз периферните ивици (8) на телото 

на капсулата, при што горната страна (3) содржи 

најмалку еден слој (14) на претходно продупчен 

филм којшто е доволно еластичен за да се 

деформира без да се продупчи кога ќе дојде во 

допир со инекционата игла.  

има уште 1 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61P 25/04, 43/00  

(11)  4514   (13) Т1 

(21)  2012/340   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2008182251  14/07/2008  JP 

(96)  13/07/2009 EP09797891.0 

(97)  19/09/2012 EP2308869 

(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)  AOKI, Satoshi; MUNAKATA, Ryosuke; 

KAWANO, Noriyuki; SAMIZU, Kiyohiro; OKA, 

Hiromasa; ISHII, Takahiro and SUGANE, Takashi 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА АЗОЛ 
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(57)  1  Соединение одбрано од групата која се 

состои од: 

§  4-(3-фенил-1H-1,2,4-триазол-5-

ил)пиперидин-1-карбоксилат на пиридин-3-ил, 

§  4-[3-(4-флуорофенил)-1H-1,2,4-

триазол-5-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 6-

метилпиридин-3-ил, 

§  4-[5-(4-флуорофенил)-1,3-

оксазол-2-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 6-

метилпиридин-3-ил, 

§  4-[5-(3,4-дифлуорофенил)-1,2,4-

оксадиазол-3-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 

2,6-диметилпиридин, 

§  4-[3-(2-флуорофенил)-1H-1,2,4-

триазол-5-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 2-

метилпиридин-3-ил, 

§  4-(3-фенил-1H-пиразол-1-

ил)пиперидин-1-карбоксилат на 6-метилпиридин-

3-ил, 

§  4-[5-(3-флуорофенил)-1,3-

оксазол-2-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 2-

метилпиридин-3-ил и 

§  4-[4-(4-флуорофенил)-1,3-

оксазол-2-ил]пиперидин-1-карбоксилат на 6-

метилпиридин-3-ил, 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

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

(11)  4487   (13) Т1 

(21)  2012/341   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09006326.4  11/05/2009  EP 

(96)  11/05/2009 EP09006326.4 

(97)  27/06/2012 EP2251408 

(73)  KOMPOFERM GmbH 

Max-Planck-Strabe 15, 33428 Marienfeld, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Eggersmann, Karlgunter 

(54)  "МЕТОД И УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ФЕРМЕНТИРАЧКИ СОСТАВ" 

(57)  1  Метод за управување со ферментирачки 

состав кој има 

најмалку еден ферментер (1) кој е исполнет со 

субстрат (1a) каде што супстратот (1a) е 

процеден 

со цедалка (2а) од прецеден контејнер (2) и 

биогас кој произлегува преку процес на 

процедување во ферментер (1) и/или во 

прецеден контејнер 

(2) е изваден, при што извадениот биогас е 

обработен во единица за обработка на биогас 

(3) и СО2 отпаден гас кој се содржи и 

произлегува во текот на 

обработката се воведува со помош на протечна 

цевка 

(4) во ферментер со цел да се ослободи 

биогасот 

кој произлегува во ферментерот (1), при што на 

CO2 што содржи протекувачки гас е воведен во 

ферментерот (1) на таков начин што тоа е 

насочено преку субстратот (1а).  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  A 61G 17/02  

(11)  4488   (13) Т1 

(21)  2012/342   (22) 27/09/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  BS00006U  06/03/2009  IT and BS00025U  

01/08/2008  IT 

(96)  30/07/2009 EP09787812.8 

(97)  04/07/2012 EP2303214 

(73)  Anima Design S.R.L. 

Piazzetta A.Michelangeli, 1  2502 Poncarale, 

Brescia, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MALANDRA, Gianluca and MALANDRA, 

Maria Daniela 

(54)  НАДВОРЕШЕН ПОКРИВАЧ ЗА КОВЧЕЗИ, 

САРКОФАЗИ, УРНИ И СЛИЧНО 

(57)  1  Ковчег, којшто се состои од тело во 

форма на кутија изработен од сурово или 

обработено дрво и најмалку еден надворешен, 

покривач којшто се поставува на надворешната 

површина од споменатото тело, кадешто 

споменатиот надворешен покривач е леплив 

облога направена од пластичен материјал или 

еколошка хартија, споменатиот покривач од 

едната негова страна има леплив слој преку кој 

директно се поставува на споменатата 

надворешна површина на телото, и се поставува 

на начин да се прилепи на надворешната 

површина на телото за барем делумно 

заменување на боењето на споменатата 

надворешна површина.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 43B 7/08, 7/12, 9/12, A 43D 8/34, B 29D 

35/06  

(11)  4489   (13) Т1 

(21)  2012/345   (22) 01/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09425138.6  10/04/2009  EP 

(96)  10/04/2009 EP09425138.6 

(97)  29/08/2012 EP2238851 

(73)  Geox S.p.A 

Via Feltrina Centro, 16  31044 Montebelluna 

Localita Biadene(Treviso), IT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Polegato Moretti, Mario 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВОДООТПОРЕН И ПАРАПРОПУСТЛИВ ЧЕВЕЛ 

(57)  1  Метод (100) за добивање на водоотпорен 

и паропропустлив чевел (10), кој се состои од  

- конструирање на спојот од горниот 

чевел, кој е составен од најмалку една 

паропропустлива ткаенина (12), паропропустлив 

горен дел (13), и водоотпорна и 
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паропропустлива горна мембрана (14) помеѓу 

нив,  

- фиксирање (101) за паропропустливиот 

внатрешен ѓон (15) на првиот  пополнувач (16) 

изработен од водоотпорен материјал, кој има 

најмалку еден паропропустлив и перфориран 

дел (17), 

- вкалапување (102), опфаќа спојување на 

маргините од калапот (18) од горниот спој со 

првиот пополнувач (16), најчесто според 

конструирањето наречено "AGO вкалапување", 

за да се добие горниот дел (11) од чевелот (10), 

- запечатување на (103) на маргините од 

калапењето (18) со првиот пополнувач (16) со 

вториот пополнувач (19) за да се препокријат 

маргините од вкалапувањето (18) и првиот 

пополнувач (16), 

- спојување (104), опфаќа поврзување на 

ѓонот (20) со горниот спој (11) по пат на атхезија, 

за да се добие водоотпорно запечатување, со 

материјал кој го спојува ѓонот (20) со вториот 

пополнувач (19).  има уште 30 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  E 21B 31/18  

(11)  4490   (13) Т1 

(21)  2012/346   (22) 01/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09007965.8  18/06/2009  EP 

(96)  18/06/2009 EP09007965.8 

(97)  01/08/2012 EP2264277 

(73)  Atlas Copco Canada Inc. 

30 Montrose Dollard-des-Ormeaux QC H9B 3J9, 

CA 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Salvador, Patrick 

(54)  УРЕД ЗА РЕПЕТИРАЊЕ 

(57)  1  Уредот со уред за репетирање (1) се 

состои од прв дел со издолжено тело (2) 

адапирано да биде поврзано со  линија за 
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дигање на едниот крај и со тубуларен отвор (3) 

поставен/дизајниран да ја прифати главата во 

форма на стрела (4) на другиот крај, репетирот 

(1) понатаму се состои од втор дел со 

механизам сличен на ножици (5) кој има два 

подигачи (6,7) поставени да се вртат околу 

обична стожерна игла (8), назначен со тоа што 

дигачите (6,7) се поврзани преку пружина, 

издолженото тело (2) се состои од централен, 

издолжен по оската слот (12), и механизмот 

сличен на ножици (5) е поставен да заедно со 

стожерната игла (8) влегува во слотот (12) 

помеѓу позицијата на првиот крај (13) каде 

пружината (10) е така поставена да ги затвора 

подигачите (6,7) така што главата во форма на 

стрела (4) влезена во тубуларниот отвор е 

закочена и позиција на вториот крај (14) каде 

уред за отворање (9) кој се состои од игла за 

отворање е поставен да ги турка подигачите 

(6,7) спротивно од силата на пружината (10) на 

начин на кој главата во форма на стрела (4) 

примена во тубуларниот отвор (3) е 

ослободена. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  A 43B 7/12, 23/02, 9/08, B 29D 35/14  

(11)  4492   (13) Т1 

(21)  2012/347   (22) 01/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0053807  03/04/2007  CH 

(96)  20/03/2008 EP08718126.9 

(97)  29/08/2012 EP2131691 

(73)  Geox S.p.A. 

Via Feltrina Centro 16  31044 Montebelluna, IT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  MULLER, Linda 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВОДООТПОРЕН  И ПАРАПРОПУСТЛИВ ЧЕВЕЛ 

И ЧЕВЕЛ ДОБИЕН СО МЕТОДОТ 

(57)  1  Метод за производство на водоотпорен и 

паропропустлив чевел, кој се состои од: 

 

подготовка на полуготовата компонента од 

горниот дел од чевелот (12), кој може да биде 

поствен распостелено на рамна површина или 

помеѓу две спротивно поставени површини, 

поставување на водотпорна и паропропустлива 

мембрана (13) врз внатрешниот дел од 
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полуготовата компонента на горниот дел од 

чевелот (12), 

изработка на уред за адхезивно врзување 

помеѓу полуготовата компонента на горниот дел 

од чевелот (12), и мембраната (13) за да не се 

поремети паропропустливоста на спојот,  

изработка на една или повеќе форми, кои се 

прилично рамни но со можност самите да се 

оформуваат според различната дебелина на 

шевовите и деловите над неа кои ја 

конституираат горната површина на 

полуготовата компонента на горниот дел од 

чевелот (12). 

израмнување и спојување на мембраната (13) со 

полуготовата компонента на горниот дел од 

чевелот (12), мембраната (13) се поставува и 

зашива за тесно да ја дуплира формата на 

горниот дел од чевелот (12) со внатрешниот дел 

од полуготовата компонента поставена за 

внатрешната површина да ја задржи формата, 

завршување на горниот чевел (12) со изработка 

на претпоставената правилна 

тродимензионална конфигурација и спојување 

со внатрешниот ѓон (14), спојувајќи го со 

внатрешниот ѓон (14), спојување на ѓонот (16) со 

водоотпорниот горен дел од чевелот (12) и со 

внатрешниот ѓон (14).  

има уште 34 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00, C 

07D 487/14, 491/14, 495/14, 498/14, 513/14, 

519/00  

(11)  4493   (13) Т1 

(21)  2012/348   (22) 01/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  571653 P  14/05/2004  US and 617221 P  

08/10/2004  US 

(96)  12/05/2005 EP07024446.2 

(97)  18/07/2012 EP1905773 

(73)  MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Travers, Stuart; Claiborne, Christopher, F. ; 

Payne, Lloyd, J.; Boyce, Richard, J.; Sells, Todd, B.; 

Stroud, Stephen, G.; Vos, Tricia, J. and 

Weatherhead, Gabriel, S. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА МИТОТИЧКА ПРОГРЕСИЈА 

СО ИНХИБИЦИЈА НА АУРОРА КИНАЗА 
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(57)  1  Соединение со формула (Va): 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа 

при што: 

R
c
 е водород; 

секој од R
b2

 и R
b3

 независно е селектиран од 

групата која што се состои од  водород, -хало, 

C1-3 алифатик, C1-3 флуороалифатик, и -OR
5’
, при 

што R
5’ 

е водород или C1-3 алифатик; а 

секој од R
c1

 и R
c5

 независно е селектиран од 

групата која што се состои од  водород, -хало, 

C1-3 алифатик, C1-3 флуороалифатик, и -OR
5’
, при 

што R
5’
 е водород или C1-3 алифатик; 

R
g
 е водород; 

секој од R
h
 и R

k
 независно е водород или R

d
, и 

барем еден од R
h
 и R

k
 е селектиран од групата 

која што се состои од  -CO2R
5
, -C(O)N(R

4
)2, -

C(=NR
4
)-N(R

4
)2, -C(O)N (R

4
)C(=NR

4
)-N(R

4
)2, -

N(R
4
)C(=NR

4
)-N(R

4
)-C(O)R

5
, или -NR

4
C(O)R

5
; 

секој R
d
 независно е R

2d
, незадолжително 

заменет алифатик, или незадолжително заменет 

арил, хетероарил, или хетероциклил група; 

R
2d

 е -хало, -NO2, -CN, -C(R
5
)=C(R

5
)2, -C≡C-R

5
, -

OR
5
, -SR

6
, -S(O)R

6
, -SO2R

6
, -SO2N (R

4
)2, -N(R

4
)2, -

NR
4
C(O)R

5
, -NR

4
C(O)N(R

4
)2, -NR

4
CO2R

6
, -O-

CO2R
5
, -OC(O)N(R

4
)2, -O-C(O)R

5
, -CO2R

5
, -C(O)-

C(O)R
5
, -C(O)R

5
, -C(O)N(R

4
)2, -C(=NR

4
)-N(R

4
)2, -

C(=NR
4
) -OR

5
, -N(R

4
)-N(R

4
)2, -N(R

4
)C(=NR

4
)-

N(R
4
)2, -N(R

4
)SO2R

6
, -N(R

4
)SO2N(R

4
)2, -P(O) (R

5
)2, 

или -P(O)(OR
5
)2; 

секој R
4
 независно е водород или 

незадолжително заменет алифатик, арил, хете-

роарил, или хетероциклил група;  

или два R
4
 на ист азотен атом, земени заедно со 

азотниот атом, формираат незадолжително 

заменет 5-до 6-член хетероарил или 4-to 8-член 

хетероциклил прстен кој што има, покрај 

азотниот атом, 0-2 прстенести хетероатоми 

селектирани од N, O, и S; 

секој R
5
 независно е водород или 

незадолжително заменет алифатик, арил, хете-

роарил, или хетероциклил група; 

и секој R6 независно е незадолжително заменет 

алифатик или арил група; при што терминот 

"алифатик" значи прав синџир, разгранети или 

циклични C1-12 хидројаглероди кои што се 

комплетно заситени или кои што содржат една 

или повеќе единици на незаситеност, но кои што 

не се ароматични. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/10, A 61K 31/444, A 61P 3/04  

(11)  4494   (13) Т1 

(21)  2012/349   (22) 01/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0945487 P  21/06/2007  US 

(96)  20/06/2008 EP08771573.6 

(97)  01/08/2012 EP2173750 

(73)  Incyte Corporation 

Experimental StationRoute 141 & henry Clay 

Road, Building E336  Wilmington, DE 19880, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong and ZHANG, 

Colin 

(54)  СПИРОЦИКЛИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

11-БЕТА ХИДРОКСИЛ СТЕРОИД 

ДЕХИДРОГЕНЕЗА ТИП 1 

(57)  1  Соединение коешто е: 

5-{3-Флуоро-4-[(5S]-2-(цис-4-

хидроксициклохексил)-1-оксо-2,7-

диазаспиро[4.5]дец-7-ил]фенил} -N,N-

диметилпиридин-2-карбоксамид; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/10  

(11)  4495   (13) Т1 

(21)  2012/350   (22) 02/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0402972  06/12/2004  SE and 0501093  

13/05/2005  SE 

(96)  05/12/2005 EP05812036.1 

(97)  08/08/2012 EP1824855 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  BOGEVIG, Anders; LO-ALFREDSSON, 

Yvonne; TIDEN, Anna-Karin and PIVONKA, Donald 

AstraZeneca Wilmington 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА [3,2-D]ПИРИМИДИН-

4-ОН И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I):  

 

назначено со тоа, што 

X претставува S, и Y претставува О; 

L претставува C 1 до 7 алкилен, наведениот 

алкилен дополнително вклучува хетероатом 

одбран од O, S(O)n, и NR
6
, наведениот алкилен 

дополнително вклучува еден или два јаглерод-

јаглерод двојни врски, и наведениот алкилен е 

евентуално дополнително супституиран од еден 

или повеќе супституенти одбрани независно од 

OH, халоген, CN и NR
4
R

5
, C1 до 6 алкил и C1 до 

6 алкокси, наведениот алкокси дополнителниот 

вклучува карбонил соседно на кислородот; 

R
1
 претставува водород, или 

заситен или делумно незаситен 3 до 7 член 

прстен што дополнително вклучува еден или два 

хетероатоми одбрани независно од O, N и S, и 

дополнително вклучува карбонил група, 

дополнително супституирана од еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од халоген, 

SO2R
9
, SO2NR

9
R

10
, OH, C1 до 7 алкил, C1 до 7 

алкокси, CN, CONR
2
R

3
, NR

2
COR

3
 и COR

3
, 

наведениот алкокси е дополнително потоа 

супституиран од C1 до 6 алкокси и наведениот 

алкокси дополнително вклучува карбонил 

соседно на кислородот, и наведениот алкил е 

дополнително потоа супституиран од хидрокси 

или C1 до 6 алкокси и наведениот алкил или 

алкокси дополнително вклучува карбонил 

соседно на кислородот или на било која положба 

во алкилот; или 

ароматски прстенест систем одбран од фенил, 

бифенил, нафтил или моноциклична или 

бициклична хетероароматска прстенеста 

структура што содржи 1 до 3 хетероатоми 

независно одбрани од O, N и S, наведениот 

ароматски прстенест систем е дополнително 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, SO2R
9
, 

SO2NR
9
R

10
, OH, C1 до 7 алкил, C1 до 7 алкокси, 

CN, CONR
2
R

3
, NR

2
COR

3
 и COR

3
; наведениот 

алкокси е дополнително потоа супституиран од 

C1 до 6 алкокси и наведениот алкокси 

дополнително вклучува карбонил соседно на 

кислородот, и наведениот алкил е дополнително 

потоа супституиран од хидрокси или C 1 до 6 

алкокси и наведениот алкил или алкокси 

дополнително вклучува карбонил соседно на 

кислородот или на било која положба во 

алкилот; 

R
12

 претставува водород или халоген или 

јаглерод дополнително супституиран со еден до 

три халоген атоми; 

во секој случај, R
2
, R

3
, R

4
, R

5
, R

6
, R

9
 и R 

независно претставува водород, C1 до 6 алкил 

или C1 до 6 алкокси, наведениот алкокси 

дополнителниот вклучува карбонил соседно на 

кислородот, наведениот алкил е дополнително 

потоа супституиран од халоген, C1 до 6 алкокси, 

CHO, C2 до 6 алканоил, OH, CONR
7
R

8
 и 

NR
7
COR

8
; 

или групите NR
2
R

3
, NR

4
R

5
 и NR

9
R

10
 секоја 

независно претставува 5 до 7 член заситен 

азацикличен прстен што дополнително вклучува 

еден дополнителен хетероатом одбран од O, S и 

NR
11

, наведениот прстен е дополнително потоа 

супституиран од халоген, C1 до 6 алкокси, CHO, 

C2 до 6 алканоил, OH, CONR
7
R

8
 и NR

7
COR

8
; 
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во секој случај R
7
, R

8
 и R

11
 независно 

претставува водород или C1 до 6 алкил, или 

групата NR
7
R

8
 претставува 5- до 7-член заситен 

азацикличен прстен што дополнително вклучува 

еден дополнителен хетероатом одбран од O, S и 

NR
11

; 

и негови фармацевтски прифатливи соли.   

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 239/48, 401/06, 403/12, 405/12, 

409/06, 409/12  

(11)  4446   (13) Т1 

(21)  2012/358   (22) 09/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080146334  03/06/2008  JP 

(96)  02/06/2009 EP09758110.2 

(97)  26/09/2012 EP2295414 

(73)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 

1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

8444 , JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TAKAO, Yayoi; FUKUOKA, Masayoshi,; 

YOKOGAWA, Tatsushi,; MIYAHARA, Seiji,; 

MIYAKOSHI, Hitoshi,; YANO, Wakako, and 

TAGUCHI, Junko, 

(54)  УРАЦИЛ СОЕДИНЕНИЕ КОЕ ШТО ИМА 

ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ЧОВЕЧКА 

ДЕОКСИУРИДИН ТРИФОСФАТАЗА ИЛИ 

НЕГОВА СОЛ 

(57)  1  Урацил соединение претставено со 

општата формула (I) или негова сол: 

 

  

кадешто n претставува цел број од 1 до 3 

X претставува врска, кислороден атом, 

сулфурен атом,  

алкилен група којашто има 2 до 6 јаглеродни 

атоми, дивалентна ароматична јаглеводородна 

група којашто е опциoнално супституирана или 

дивалентно заситена или незаситена 

хетероциклична група којашто е опционално 

супституирана; 

Y претставува врска или права или разгранета 

алкилен група којашто има од 1 до 8 јаглеродни 

атоми коишто опционално имаат 

циклоалкилиден структура на еден јаглероден 

атом и 

Z претставува –SO2NR
1
R

2
 или –NR

3
SO2-R

4
 

кадешто 

R
1
 и R

2
 се истите или различни и секој 

претставува водороден атом, алкил група која 

што има 1 до 6 јаглеродни атоми или аралкил 

група којашто е опционално супституирана, 

кадешто кога ароматична јаглеводородна група 

која што ја сочинува аралкил групата е фенил 

група, фенилната група може да формира 

кондензирана јаглевородорна група заедно со 

супституентот или R
1
 и R

2 
се земени заедно со 

соседен азотен атом за да се формира заситена 

хетероциклична група којашто е опционално 

супституирана; 

R
3
 претставува водороден атом или алкил група 

којашто има 1 до 6 јаглеродни атоми и  

R
4
 претставува ароматична јаглеводородна 

група којашто е опционално супституирана или 

незаситена хетероциклична група којашто е 

опционално супституирана, со исклучок на 

урацил соединение претставено со општа 

формула (I) кадешто 

n e 3, X претставува врска, Y претставува врска, 

Z претставува –NR
3
SO2R

4
, R

3
 претставува 

водороден атом R
4
 претставува 5-

(диметиламино)-1-нафтил група или  

n е 3, X претставува врска, Y претставува врска, 

Z претставува –NR
3
SO2R

4
, R

3
 претставува 

водороден атом R
4
 претставува 4-метилфенил 

група  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61P 35/00, A 61K 31/506  

(11)  4449   (13) Т1 

(21)  2012/364   (22) 16/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080042240  04/03/2008  US 

(96)  02/03/2009 EP09717380.1 

(97)  18/07/2012 EP2254882 

(73)  Natco Pharma Limited 

Natco House Road No. 2 Banjara Hills  

Hyderabad 500 033, Andhra Pradesh, IN 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  KOMPELLA, Amala, Kishan; ADIBHATLA 

KALI SATYA Bhujanga Rao; RACHAKONDA, 

Sreenivas,  and VENKAIAH CHOWDARY, 

Nannapaneni, 

(54)  УПОТРЕБА НА (3-

ТРИФЛУОРОМЕТИЛСУЛФОНИЛ)-N-[4-МЕТИЛ-

3-(4-ПИРИДИН-3-YL-ПИРИМИДИН-2YLАМИНО)-

ФЕНИЛ]-БЕНЗАМИД ПРОТИВ КАРЦИНОМ НА 

ДОЈКАТА, ГЛИОМА И АНГИОГЕНЕЗА 

(57)  1  Соединение од формулата (I): 

 

 

 Формула (I) (Развоен код AN-024) 

 

за употреба при третман на карцином на дојката, 

глиома или ангиогенеза.  

има уште 2 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 239/70, 495/04  

(11)  4454   (13) Т1 

(21)  2012/365   (22) 16/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080052816P  13/05/2008  US 

(96)  07/05/2009 EP09736709.8 

(97)  08/08/2012 EP2315755 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173  55216 Ingelheim, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FRUTOS, Rogelio, Perez; TAMPONE, 

Thomas, G.; MULDER, Jason, Alan; 

KRISHNAMURTHY, Dhileepkumar and 

SENANAYAKE, Chris, Hugh 

(54)  СИНТЕЗИ НА ДИХИДРОТИЕНО[3,2-D] 

ПИРИМИДИН ДИОЛИ И СЛИЧНИ ПИРИМИДИН 

ДИОЛИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на соединение 

со формула I 
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којашто содржи  

(а) реакција на почетно соединение со 

формулата II 

 

со уреа, во присуство на киселина, за да се 

добие принос од интермедиер со формулата IV 

 

; и  

(б) циклизирање на интермедиер со формулата 

IV со база, за да се добие принос од финалниот 

производ со формулата I,  

кадешто R
1
 и R

2
 се независно избрани од H, 

алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, халоген, алкокси, арилокси, 

циклоалкокси, хетероарилокси, 

хетероциклоалкокси, -NO2, -NRR’, халоалкил, 

халоалкокси, -SH, -S-алирил, -SO2-алкил, -

SO2NH2, -SO2NH-алкил и –SO2N(алкил)2; 

кадешто R и R’ се секој независно избрани од H 

или алкил и 

кадешто R
a
 e избран од групата составена од H, 

халоген, алкил и арил. 

има уште 20 патентни барања. 

 

 

(51)  H 04L 12/28  

(11)  4455   (13) Т1 

(21)  2012/369   (22) 17/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05810756.6  25/11/2005  EP 

(96)  25/11/2005 EP05810756.6 

(97)  01/08/2012 EP1955484 

(73)  Zebic, Gregor 

Kidriceva 13d  1236 Trzin, SI 

(74)  Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Zebic, Gregor and Garbajs, Gregor 

(54)  МРЕЖНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОМАШНА 

УПОТРЕБА КОРИСТЕЈЌИ СИГУРНОСНИ 

ЖИЧАНИ И БЕЗЖИЧНИ ВРСКИ 

(57)  1  Начин на комуникација со податоци преку 

комуникациски систем (1000) кој се состои од 

најмалку еден комуникациски уред (10), без 

чување на податоци со најмалку една 

трансмисиска кутија (2), кој физички е одвоен од 

комуникацискиот уред; и најмалку еден 

претходно избран сервер домаќин (30), така што 

после стартувањето на споменатиот 

комуникациски уред (10) се извршуваат 

следните чекори:  

 

(i) остварување на врска (100) помеѓу 

споменатиот комуникациски уред (1) и 

споменатата трансмисисkа кутија (20); 

(ii) остварување на врска (400) помеѓу 

споменатата трансмисиска кутија (20) и 

споменатиот претходно избран сервер домаќин 

(30), во кој споменатата трансмисиска кутија (20) 

има пристап само до споменатиот претходно 

избран сервер домаќин (30) што се остварува 

преку единствениот порт за негов сигурен 

пристап; 

(iii) примање на податоци од споменатиот 

претходно избран сервер домаќин (30) во 

споменатиот комуникациски уред (10); 

и 

(iv) прикажување на споменатите примени 

податоци на екранот (10a) на споменатиот 
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комуникациски уред (10), во кој серверот 

домаќин има пристап во другите системски 

сервери и во кој споменатата врска на 

споменатата трансмисиска кутија (20) преку 

споменатиот барем еден претходно избран 

сервер домаќин (30) обезбедува затворен 

систем; и во споменатиот комуникациски уред 

(10) се примаат информации за содржината на 

апликацијата (60a) во која се собрани 

релевантните информации на корисникот  

и во кој 

корисникот може да пристапи во содржината на 

апликацијата (60a) преку интернет, преку кој 

корисникот може да пристапи во содржината на 

апликацијата (60a) преку мобилниот телефон 

(WAP/GPRS/UMTS/3G); и 

споменатата содржина на апликацијата (60a) се 

поврзува со предодредените архиви (61, 62, 63, 

64), кои споменати архиви се поврзани со 

серверите и системите со база на податоци (30, 

40, 50, 60), во кои споменатиот барем еден 

систем со база на податоци (60) е поврзан со 

видео продукција и содржината на офис 

поддршката (50); и 

дополнителна содржина надвор од 

комуникацискиот систем (1000) може да биде 

превземена директно од споменатите архиви 

преку корисниците кои ги делат информациските 

модули (66), или директно преку содржината (65) 

или преку споменатата видео продукција и 

содржината на офис поддршката (50) до 

споменатите архиви (61, 62, 63, 64).  

има уште 7 патентни барања.
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(51)  E 04D 13/10, F 24J 2/52, H 01L 31/042  

(11)  4453   (13) Т1 

(21)  2012/370   (22) 17/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  202008016000 U  28/11/2008  DE 

(96)  22/04/2009 EP09775862.7 

(97)  18/07/2012 EP2358953 

(73)  HatiCon GmbH 

16278 Pinnow, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GENSCHOREK, Gido 

(54)  КРОВНА РАЧКА СО СПЛИТ ДИЗАЈН 

(57)  1  Кровна рачка со сплит дизајн со основа 

(1) за воспоставување на врска со кровна 

субструктура и со дел од рачка (2) кој што може 

да се поврзе со основата (1) со помош на 

завртка (14), а на другиот крај (4) има средство 

за поврзување (6) за да се прикачи една 

помошна рамка сместена над кровната 

хидроизолација или за прикачување на 

конструкциска единица и има дел (5) помеѓу 

двата краја (3, 4), кој што дел (5) може да се 

воведе во кровот, при што основата (1) е дел кој 

што е исечен по должина (X) од еден аголен 

профил со ногарки под агол (8, 9) од кои едниот 

крак на аголот (8) има средства за поврзување 

(7) за воспоставување на врската со кровната 

субструктура, при што средствата за поврзување 

(7) се одвоени од другата ногарка под агол (9), 

што се карактеризира со тоа што еден ѕид на 

профилот (10) кој што е поставен во 

лонгитудинална насока во однос на профилите е 

сместен помеѓу двете ногарки под агол (8, 9) од 

внатрешната страна на аголот, кој што ѕид на 

профилот (10) формира, заедно со регионот на 

ногарката под агол на средството за поврзување 

(7), тап агол (б) и служи како помошна површина 

за крајот (3) на рачката (2) и може да биде 

поврзан со крајот (3) на рачката (2) со помош на 

завртка (14), a тој дел (5) од рачката (2) формира 

заедно со крајот (3) на рачката, тап агол (в), кој 

што дел (5) може да биде воведен во кровот, при 

што б  d  в.  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61P 31/14, A 61K 38/06, 38/07, 38/08, C 

07K 5/08, 5/10, 5/12  

(11)  4452   (13) Т1 

(21)  2012/371   (22) 17/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  135559 P  22/07/2008  US 

(96)  17/07/2009 EP09790553.3 

(97)  29/08/2012 EP2310095 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. and Istituto di 

Recherche di Biologia Molecolare P.Angeletti 

S.R.L. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-

0907, US and Via Vitorchiano 151 CAP, 00189 

Roma, IT 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SUMMA, Vincenzo; HARPER, Steven; 

LIVERTON, Nigel J. and MCCAULEY, John A. 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА НА 

КИНОКСАЛИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА HCV 

NS3 ПРОТЕАЗА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

ActRIIa-Fc фузиониран протеин изразен од CHO 

клетки, при што ActRIIa-Fc фузионираниот 

протеин е димер формиран од два полипептиди 

од кои секој има аминокиселинска низа која што 

е најмалку 90% или 95% идентична на 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:7 поврзан 

со дисулфидна врска и при што димерот има 

помеѓу 3 и 5 половини сиална киселина. има 

уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  G 08G 1/01  

(11)  4450   (13) Т1 

(21)  2012/373   (22) 18/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  BO20090318  15/05/2009  IT 

(96)  30/06/2009 EP09787766.6 

(97)  15/08/2012 EP2430624 

(73)  I.CAR S.r.L. 

Via Stalingrado, 65/15  40128 Bologna, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  MURIANA, Roberto 

(54)  ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ И МЕТОДА ЗА 

АВТОМАТСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 

ВОЗИЛО 

(57)  1  Систем за автоматска идентификација на 

возило, назначен со тоа, што опфаќа средства 

за електронска идентификација поврзани со 

возило и електронски средства за читање и/или 

пишување на средствата за електронска 

идентификација поврзани со носачот, 

средствата за електронска идентификација и 

средствата за електронско читање и/или 

пишување опфаќаат радио фреквентни 

трансмисиони и приемни уреди, средствата за 

електронска идентификација опфаќаат барем 

еден HF радио фреквентен трансмисион уред и 

барем еден UHF радио фреквентен трансмисион 

уред.  

има уште 9 патентни барања.
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(51)  B 66B 5/18  

(11)  4451   (13) Т1 

(21)  2012/374   (22) 18/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  125038 P  21/04/2008  US 

(96)  20/04/2009 EP091258259.3 

(97)  15/08/2012 EP2112115 

(73)  Hollister-Whitney Elevator Corp. 

1 Hollister Whitney Parkway  Quincy, IL 62301, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  Glaser, Walter 

(54)  КОЧНИЦА ЗА ЛИФТ КАБИНА СО ПЕДАЛИ 

ПРИДВИЖУВАНИ ПРЕКУ ПРУЖИНИ СПОЕНИ 

СО ЗАПЧЕСТ ПОГОНСКИ СКЛОП 

(57)  1  Апарат за кочење (1) што содржи: 

пар од педали за кочење (22, 24) што имаат 

спротивни површински надворешни страни, каде 

што барем една од педалите е поставена за 

движење на нејзината надворешна страна кон 

надворешната страна на другата од педалите; 

брегасто средство (17) поврзано со барем една 

од педалите за движење на надворешната 

страна на барем едната од педалите кон 

надворешната страна на другата од педалите; 

компресирачко пружинско средство (15, 16) 

поврзано со брегастото средство за 

придвижување на брегастото средство и со тоа 

предизвикување на надворешната страна на 

барем едната од педалите да се движи кон 

надворешната страна на другата од педалите; 

запчест погонски склоп (50) поврзан со 

брегастото средство за компресирање на 

пружинското средство и оперативен да 

контролира сила што дејствува на брегастото 

средство кога апаратот се префрла помеѓу 

позиција на притисната кочница и позиција на 

ослободена кочница; и 

средство со шарки за држење на пружинското 

средство во неговата компресирана положба 

откако пружинското средство претходно се 

компресира за да се добие позицијата на 

ослободена кочница и за ослободување на 

пружинското средство од компресираната 

состојба, 

каде што, после употреба на пружинското 

средство од компресираната состојба, 

пружинското средство го придвижува брегастото 

средство и ја придвижува надворешната страна 

на барем едната од педалите кон надворешната 

страна на другата од педалите за да се добие 

позицијата на притисната кочница, каде што 

позицијата на притисната кочница е добиена во 

рамките на предодредено време од 

ослободувањето.  

има уште 20 патентни барања.
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(51)  A 61K 31/132, 31/282, 31/44, 31/506, 31/53, 

33/24, A 61P 35/00  

(11)  4497   (13) Т1 

(21)  2012/375   (22) 18/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  171520  09/06/2004  JP 

(96)  02/06/2005 EP05745983.6 

(97)  17/10/2012 EP1757283 

(73)  TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

0054 , JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KOIZUMI, Katsuhisa; UCHIDA, Junji; 

TAKECHI, Teiji and NUKATSUKA, Mamoru 

(54)  СРЕДСТВО ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

АНТИТУМОРНОТО ДЕЈСТВО, АНТИТУМОРНО 

СРЕДСТВО И МЕТОДА ЗА ТЕРАПИЈА 

ПРОТИВ КАНЦЕР 

(57)  1  Cis-оксалат(1R,2R-

диаминоциклохексан)платина(II) наменет за 

употреба во постапка за зајакнување на 

антитуморното дејство на состав кој содржи: 

-  терапевтски ефикасно 

количество на тегафур, 

-  гимерацил во соодветно 

количество, кое го зајакнува антитуморното 

дејство и 

-  калиум отерацил во соодветно 

количество, кое ги инхибира несаканите 

дејства.  

има уште 9 патентни барања. 

(51)  C 07D 277/66, A 61K 31/428, 49/00, 51/04, A 

61P 25/28, C 07D 277/64, G 01N 33/534  

(11)  4498   (13) Т1 

(21)  2012/377   (22) 19/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  227601 P  24/08/2000  US 

(96)  24/08/2001 EP01966165.1 

(97)  19/09/2012 EP1334091 

(73)  University of Pittsburgh- Of the 

Commonwealth System of Higher Education 

Pittsburgh, PA 15260, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KLUNK, William, E.; MATHIS, Chester, A., JR. 

and WANG, Yanming 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ТИОФЛАВИН И НИВНА 

УПОТРЕБА ПРИ ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА 

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Соединение за врзување на амилоид со 

следната формула (I) за употреба при 

откривање на амилоидни наслаги кај еден 

предмети или во вода растворлива, нетоксична 

сол од тоа: 

 

при што Z е S, NR’, O или CR’ во кој случај 

правилната тавтомерна форма на  хетероцик-

личниот прстен станува индол во кој R’ е H или 

C1-C8 алкил група: 

 

 

Y е NR
1
R

2
, OR

2
, или SR

2
; 

при што азотот од 

 

 

не е квартарен амин; 

секој R
1
 и R

2
 независно е селектиран од групата 

која што се состои од H, C1-C8 алкил група, 

(CH2)nOR’ (при што n = 1, 2, или 3), CF3, CH2-

CH2X, CH2-CH2-CH2X (при што X = F, Cl, Br или I), 

(C=O)-R’, Rph, (CH2)nRph (при што n = 1, 2, 3, или 

4, а Rph претставува незаменета или заменета 

фенил група, при што субституентите на Rph се 

селектирани од групаат која што се состои од F, 

Cl, Br, I, C1-C8 алкил група, (CH2)nOR’ (при што n 

= 1,2 или 3), CF3, CH2-CH2X, O-CH2-CH2X, CH2-

CH2-CH2X, O-CH2-CH2-CH2X (при што X = F, Cl, Br 

или I), CN, (C=O)-R’, N(R’)2, NO2, (C=O)N(R’)2, 

O(CO)R’, OR’, SR’, COOR’ (при што R’ е H или 

C1-C8 алкил група), триалкил калај и хелатирачка 

група (со или без хелатирана метална група) од 
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формата W-L или V-W-L, при што V е селектиран 

од групата која што се состои од -COO-, -CO-, -

CH2O- и -CH2NH-; W е -(CH2)n каде што n = 0, 1, 

2, 3, 4, или 5; а L е: 

 

 

 

 

при што M е селектиран од групата која што се 

состои од Tc и Re; 

а R’ е H или C1-C8 алкил група); 

секој R3-R10 независно е селектиран од групата 

која што се состои од H, F, Cl, Br, I, C1-C8 алкил 

група, (CH2)nOR’ (при што n = 1, 2, или 3), CF3, 

CH2-CH2X, O-CH2-CH2X, CH2-CH2-CH2X, O-CH2-

CH2-CH2X (при што X = F, Cl, Br или I), CN, 

(C=O)-R’, N(R’)2, NO2, (C=O)N(R’)2, O(CO)R’, OR’, 

SR’, COOR’, Rph, CR’=CR’-Rph, CR2’-CR2’- Rph, три-

алкил калај и хелатирачка група (со или без 

хелатирана метална група) на формата W-L или 

V-W-L, при што V е селектиран од групата која 

што се состои од -COO-, -CO-, -CH2O- и -CH2NH-; 

W е -(CH2)n каде што n = 0,1,2,3,4, или 5; а L е: 

 

 

 

 

при што M е селектиран од групата која што се 

состои од Tc и Re; 

или при што секој R
1 
-R

10
 независно е селектиран 

од групата која што се состои од хелатирачка 

група (со или без хелатиран метален јон) од 

формата W-L и V-W-L, при што V е селектиран 

од групата која што се состои од -COO-, and -CO-

; W is -(CH2)n каде што n = 0, 1, 2, 3, 4, или 5; L е: 

 

 

 

  

 

или  

 

и при што R
15

 независно e селектиран од 

следното: 

 

H, 

или хелатирачко соединение (со хелатирана 

метална група) кое го врзува амилоидот или 

во вода растворлива, нетоксична сол од тоа 

од формата: 
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при што R
15 

независно е селектиран од следното: 

 

H, 

 

 

а R
16

 е 

 

 

при што Q е независно селектиран од една од 

следните структури: 

 

при што n = 0, 1, 2, 3 или 4, 

 

 

 

 

Z е S, NR’, O, или C(R’)2 при што R’ е H или C1-C8 

алкил група; 

U е N или CR’; 

Y е NR
1
R

2
, OR

2
, или SR

2
; 

секој R
17

-R
24

 независно е селектиран од групата 

која што се состои од H, F, Cl, Br, I, C1-C8 алкил 

група, (CH2)nOR’ (при што n = 1, 2, или 3), CF3, 

CH2-CH2X, O-CH2-CH2X, CH2-CH2-CH2X, O-CH2-

CH2-CH2X (при што X=F, Cl, Br или I), CN, (C=O)-

R’, N(R’)2, NO2, (C=O)N(R’)2, O(CO)R’, OR’, SR’, 

COOR’, Rph, CR’=CR’-Rph и CR2’-CR2’-Rph; 

при што најмалку еден од субституентите R
1
-R

10
 

е селектиран од групата која што се состои од 
3
H, 

131
I, 

125
I, 

123
I, 

76
Br, 

75
Br, 

1S
F, CH2-CH2-X*, O-CH2-

CH2-X*, CH2-CH2-CH2-X*, O-CH2-CH2-CH2-X*
 
(при 

што X* = 
131

I, 
123

I, 
76

Br, 
75

Br или 
18

F), 
19

F, 
125

I, 

субституент кој што содржи јаглерод и кој што е 

селектиран од групата која што се состои од C1-

C8 алкил, (CH2)nOR’, CF3, CH2-CH2X, O-CH2-CH2X, 

CH2-CH2-CH2X, O-CH2-CH2-CH2X 

(при што X=F, Cl, Br или I), CN, (C=O)-R’, 

(C=O)N(R’)2, O(CO)R’, COOR’, CR’=CR’-Rph и 

CR2’-CR2’-Rph при што барем еден јаглерод е 
11

C, 
13

C или 
14

C и хелатирачка (со хелатирана 

метална група) од формата W-L* илиr V-W-L*, 

при што V е селектиран од групата која што се 

состои од -COO-, -CO-, -CH2O- и -CH2NH-; W е -

(CH2)n каде што n = 0,1,2,3,4, или 5; а L* е: 
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при што M* е 
99m

Tc; 

или L* е: 

 

 

и при што R
15

 независно е селектиран од 

следното:  

 

H, 

 

 

има уште 30 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/517, A 61P 11/00

  

(11)  4499   (13) Т1 

(21)  2012/378   (22) 19/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0101353  07/02/2008  EP 

(96)  05/02/2009 EP09707435.5 

(97)  01/08/2012 EP2245026 

(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)  HIMMELSBACH, Frank; JUNG, Birgit and 

LOTZ, Ralf 

(54)  СПИРОЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ, 

ЛЕКОВИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ 

СПОМЕНАТИТЕ СОЕДИНЕНИЈА, НИВНА 

УПОТРЕБА И ПОСТАПКА ЗА НИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Соединенијата со општа формула (I) 

  

 

 

се карактеризира со тоа што 
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R
a
 означува фенил или 1-фенилетил група, 

кадешто фенилното јадро е супституирано во 

секој случај со групите R
1
 до R

3
, кадешто 

R
1
 и R

2
 којшто може да биде идентичен или 

различен, означуваат водород или група 

избрана од помеѓу F, Cl, Br, I, OCH2F, OCHF2, 

OCF3, CH2F, CHF2, CF3, CN, NO2, NH2 и OH, 

или 

група избрана помеѓу C1-4-алкил, C1-4-алкил-O-, 

C2-3-алкенил, C2-3-алкинил, фенил, фенил-O-, 

фенил-C1-3-алкил-, фенил-C1-3-алкил-O-, 

хетероарил, хетероарил-O-, хетероарил-C1-3-

алкил-, хетероарил-C1-3-алкил-O-, кадешто горе-

наведените фенил групи се моно- или 

дисупституирани преку групи R
5
, 

и 

R
3
 означува водород или група избрана помеѓу 

F, Cl, Br и CH3, 

R
b
 означува водород, или опционално 

супституирана група избрана од помеѓу C1-6-

алкил, C3-6-циклоалкил- и C3-6-циклоалкил-C1-3-

алкил, 

R
c
 означува водород, или опционално 

супституирана група избрана од помеѓу C1-6-

алкил, C3-6-циклоалкил-, C3-6-циклоалкил-C1-3-

алкил, C1-6-алкил-CO-, C3-6-циклоалкил-CO-, C3-6-

циклоалкил-C1-3-алкил-CO-, C1-6-алкил-SO2-, C3-6-

циклоалкил-SO2-, C3-6-циклоалкил-C1-3-алкил-

SO2-, фенил-CO- и фенил-SO2-, 

R
d
 означува водород или  

група избрана помеѓу 

F, Cl, Br, I, OH, C1-4-алкил, C1-4-алкил-O-, C1-2-

алкил-O- супституирана со 1 до 3 флуорни 

атоми, C3-7-циклоалкил-O-, C3-7-циклоалкил-C1-4-

алкил-O-, тетрахидрофуран-3-ил-O-, 

тетрахидропиран-3-ил-O-, тетрахидро-пиран-4-

ил-O-, тетрахидрофуранил-C1-4-алкил-O- и 

тетрахидропиранил-C1-4-алкил-O-, 

или 

R
4
-C1-4-алкил-, кадешто поврзувањето на групите 

R
4
 може да се одвива преку секој C атом на 

алкил група, или 

R
4
-C2-4-алкил-O-, кадешто групата R

4
 е одвоена 

од кислородниот атом со помош на барем 2 C 

атоми, 

или 

група избрана помеѓу пиролидин-2-ил-C1-4-алкил-

O-, пиролидин-3-ил-C1-4-алкил-O-, пиперидин-2-

ил-C1-4-алкил-O-, пиперидин-3-ил-C1-4-алкил-O-, 

пиперидин-4-ил-C1-4-алкил-O-, азепан-2-ил-C1-4-

алкил-O-, азепан-3-ил-C1-4-алкил-O-, азепан-4-

ил-C1-4-алкил-O-, морфолин-2-ил-C1-4-алкил-O-, 

морфолин-3-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)- 

пиролидин-2-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-

пиролидин-3-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-

пиперидин-2-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-

пиперидин-3-ил-C1-4-алкил-O,- 1-(C1-3-алкил)-

пиперидин-4-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-

азепан-2-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-азепан-

3-ил-C1-4-алкил-O-, 1-(C1-3-алкил)-азепан-4-ил-C1-

4-алкил-O-, 4-(C1-3-алкил)-морфолин-2-ил-C1-4-

алкил-O- и 4-(C1-3-алкил)-морфолин-3-ил-C1-4-

алкил-O-, 

кадешто 

R
4
 означува група, којашто може да биде 

идентична или различна, избрана помеѓу OH, C1-

3-алкил-O-, C3-6-циклоалкил-O-, NH2, C1-3-алкил-

NH-, (C1-3-алкил)2N-, (2-метоксиетил)2N-, 

пиролидин-1-ил-, пиперидин-1-ил-, азепан-1-ил-, 

морфолин-4-ил-, 1,4-oxазепан-4-ил-, 2-oxa-5-аза-

бицикло[2,2,1]хепт-5-ил-, 3-окса-8-аза-

бицикло[3.2.1]окт-8-ил-, 8-окса-3-аза-

бицикло[3.2.1]oct-3-ил-, пиперазин-1-ил-, 4-(C1-3-

алкил)-пиперазин-1-ил-, 1,4-диазепан-1-ил-, 4-

(C1-3-алкил)-1,4-диазепан-1-ил, HCO-NH-, C1-4-

алкил-CO-NH-, C1-3-алкил-O-C1-3-алкил-CO-NH-, 

C1-4-алкил-O-CO-NH-, H2NCONH-, C1-3-алкил-

NH-CO-NH-, (C1-3-алкил)2N-CONH-, пиролидин-1-

ил-CO-NH-, пиперидин-1-ил-CO-NH-, пиперазин-

1-ил-CO-NH-, 4-(C1-3-алкил)-пиперазин-1-ил-CO-

NH-, морфолин-4-ил-CO-NH-и C1-4-алкил-SO2-

NH-, 

кадешто пиролидинил, пиперидинил, азепан-1-

ил, пиперазинил, 1,4-диазепан-1-ил, 

морфолинил и 1,4-oxазепан-4-ил групите 

споменати погоре во дефиницијата на групата R
d
 

можат секој дополнително да бидат 

супституирани со една или две 

C1-3-алкил групи, и 

кадешто фенил групите споменати погоре во 

дефиницијата на групата R
d
 се моно- или 

дисупституирана со групи 

R
5
, кадешто 
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R
5
 означува водород или група, којшто може да 

биде идентичен или различен, избран помеѓу F, 

Cl, Br, I, OH, CN, 

C1-3-алкил-, C1-3-алкил-O-, CHF2, CF3, -O-CHF2 и -

O-CF3, 

и 

освен ако не е поинаку назначено, горе-

споменатите алкил групи може да бидат права-

низа или разгранета, 

A означува -CO- или -C1-C3-алкилен, кадешто -

C1-C3-алкилен групата може да биде 1-, 2-, 3- 

или 4-супституирана со група R
6
, 

и 

R
6
 којшто може да биде идентичен или различен, 

означува водород, или група избрана помеѓу OH, 

C1-C4-алкил и -O-C1-C4-алкил, 

опционално во формата на таутомерите, 

рацематите, енантиомерите, диастреомерите и 

нивна смеса и опционално нивни фармаколошки 

прифатливи киселински дополнителни соли. 

има уште 15 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/501, A 61P 35/00

  

(11)  4500   (13) Т1 

(21)  2012/379   (22) 22/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10019907  21/04/2008  DE 

(96)  24/03/2009 EP09734854.4 

(97)  03/10/2012 EP2280962 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250  64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter; SCHADT, Oliver; STEIBER, 

Frank and BLAUKAT, Andree 

(54)  ПИРИДАЗИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I  

 

 

во којшто 

R
1
 означува Аr 

R
2
 означува H, A, -[C(R

3
)2]nHet или О[C(R

3
)2]nHet 

R
3
 означува H,  

W означува тиазолидил, тиофенедил, фурандил, 

пиридинедил или пиримидинедиил, кадешто 

радикалите може исто да бидат моно-, ди- или 

трисупституирани со Hal и/или А,  

D означува тиазоледиил, тиофенедиил, 

фурандиил, пироледиил, оксазолдиил, 

изоксазолдиил, пиразоледиил, имидазоледиил, 

тиадиазоледиил, пиридазинедиил, 

пиразинедиил, пиридинедиил или 

пиримидиндиил, кадешто радикалите може исто 

така да се 

моно-, ди- или трисупституирани со Hal и/или A, 

A означува неразгранети или разгранети алкил 

коишто имаат1-6 C атоми, 

Ar означува фенил којшто е моно -, ди- или 

трисупституиран со Hal и/или CN, 

Het означува пиперидинил, пиролидинил, 

морфолинил, пиперазинил, оксазолидинил или 

имидазолидинил, кадешто радикалите може 

исто така да бидат моно- или дисупституиран со 

=O и/или A, 

Hal означува F, Cl, Br или I, 

n означува 0, 1, 2, 3 или 4, 

и употребливи фармацевтски соли, таутомери и 

негови стереоизомери, вклучувајќи негови смеси 

во сите односи. 

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 233/92, A 61K 31/4164, A 61P 25/00

  

(11)  4501   (13) Т1 

(21)  2012/380   (22) 24/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0081774  18/07/2008  US 

(96)  14/07/2009 EP09790351.2 

(97)  19/09/2012 EP2318375 

(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)  MAYHUGH, Daniel, Ray; KHILEVICH, Albert; 

SCHKERYANTZ, Jeffrey, Michael; LIU, Bin and 

ZHANG, Deyi 

(54)  ИМИДАЗОЛ КАРБОКСАМИДИ 

(57)  1  Соединение со формула I или негова 

фармацевтски прифатлива сол 

 

 

кадешто 

R
1 

е C1-C5 алкил, C3-C5 циклоалкил, или C3-C5 

циклоалкилметил; 

R
2
 е C1-C3 алкил, хлоро, бромо, флуоро или 

трифлуорометил; 

A е избран од групата составена од  

 

и 

 

R
3
 е водород или метил; 

R
4
 е водород или C1-C3 алкил; и 

R
5 

е еден супституент избран од групата 

составена од водород, метил, метокси, хлоро и 

флуоро; или два супституенти кои што се 

флуоро. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  F 03D 9/00, F 24J 2/54, H 01L 31/045, 31/058

  

(11)  4502   (13) Т1 

(21)  2012/382   (22) 24/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  63503  07/04/2003  CH 

(96)  06/04/2004 EP04725870.2 

(97)  25/07/2012 EP1613861 

(73)  Roth & Messmer Security Team GmbH 

9403 Goldach, CH 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Niederer, Robert 

(54)  УРЕД ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА И/ИЛИ ВОДА ДОБИЕНИ ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

(57)  1  Уред за снабдување со електрична струја 

и/или вода добиени од обновливи извори на 

енергија, со соларни панели (6) за генерирање 

на електрична струја и акумулатори за 

складирање на генерираната електрична струја, 

што се карактеризира со тоа што уредот се 

состои од долна профилирана рамка во вид на 

кутија (1), над која друга профилирана рамка во 

вид на кутија (16) е поставена и има еднаква  

долна површина и чии профили формираат 

четироаголник на својата горна страна (3) кој 

што има соларен панел (7), а споменатата 

профилирана рамка во вид на кутија (16) може 

да се врти нагоре околу една заедничка 

хоризонтална осовина со долната профилирана 

рамка (1), со што на секој од четирите горни 

профили на горната профилирана рамка (16), е 

закачена друга профилирана рамка (5) која што 
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има соларен панел (6), така што овие соларни 

панели (5) можат да се вртат од состојба за 

транспорт во која што тие се поставени 

странично во профилираната рамка во вид на 

кутија (16) и ги формираат  страничните 

површини на една коцка, а овие соларни панели 

(5) може да се вртат нагоре кон страна на оваа 

рамка во вид на кутија (16) за да формираат 

аранжман на соларни панели во вид на крст кој 

што може да се наведнува до инклинација од 

околу 60° околу една заедничка хоризонтална 

осовина на профилираната рамка (1), и можат 

да се фиксираат во било која позиција, и дека во 

внатрешноста на профилираната рамка во вид 

на кутија (1), модулите (24,25,26) се правоаголно 

поставени и кои функционираат како интерфејси 

и кои имаат профилни рамки слични на фиоки 

кои што се опкружени со плочи на нивните 

страни и имаат издупчено дно, од кои модули 

еден модул (25) се состои од батерија и 

електронски систем за контролирање на целиот 

уред за снабдување, како и инвертор за 

претворање на акумулираната директна струја 

во 100V или 220V наизменична струја, и друг 

модул (24) со електрична водна пумпа (41) со 

свој електричен мотор (42), за испумпување на 

вода од извор на вода и за пренесување на 

водата на најмалку 820 psi преку двослојна 

инсталација за филтрирање од хартиени и 

текстилни филтри и следен керамички филтер, 

така што уредот за снабдување ги нуди 

селективно барем следните оперативни начини: 

o Генерирање на електрична енергија од 

соларна светлина и складирање или испорака на 

истата како наизменична струја, илиo 

Генерирање на електрична енергија од соларна 

светлина и испумпување на вода од стоечка или 

проточна вода или подземна вода и нејзино 

пречистување со помош на филтрирање.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07D 417/04, A 61K 31/541, A 61P 25/28, C 

07D 403/04, 407/14, 413/04  

(11)  4541   (13) Т1 

(21)  2012/383   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  00951  10/07/2006  DK and 819855 P  

10/07/2006  US 

(96)  10/07/2007 EP07764480.5 

(97)  12/09/2012 EP20571753 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  KEHLER, Jan 

(54)  (3-ARYL-PIPERAZIN-1-YL) ДЕРИВАТИВИ 

НА 6,7-DIALKOXYQUINAZOLINE,6,7 

DIALKOXYPHTALAZINE И 6,7 -

DIALKOXYSOQUINOLINE 

(57)  1  Соединение со структурна формула I 

 

      во која 

Q e NH 

A и B се независно избрани од CH и N под услов 

да A и B не се двата едновремено N 

R1 и R2  се независно C1-C4 алкил 

R3, R4, R5, R6 и R7  се независно избрани од 

групата која ја сочинуваат: 

H, (C1-C6) алкил, (C1-C6) алкокси, халоген, 

хало(C1-C6)алкил, (C1-C6)хидроксиалкил, (C1-

C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C3-

C6)хидроксициклоалкил, (C3-C8)циклоалкокси, 

(C1-C6)алкокси(C3-C8)циклоалкил, 

хетероциклоалкил, хидроксихетероциклоалкил, и 

(C1-C6)алкокси-хетероциклоалкил, каде секој (C3-

C8)циклоалкил или хетероциклоалкил oстатокот 

може да биде независно заменет со еден до три 

(C1-C6)алкил; 

-NR8R9 група, каде R8 и R9 се независно избрани 

од водород, C1-C6 алкил, хало(C1-C6)алкил, (C3-

C8)циклоалкил, хетероциклоалкил; 

6-7-член алифатичен хетероцикал: 

 

каде  n представува 1 или 2, a Z e kислород или 

NR10, во кој R10  представува водород или (C1-

C6)алкил, или 

-кетон, сулфон, естар, амид, сулфонски естар 

или сулфонамид, избрани од  

 

каде Y е водород или (C1-C6)алкил, a X e избран 

од: (C1-C6)алкил група заменета или незаменета 

со еден или повеќе халогени, 

-O-(C1-C6)алкил заменет или незаменет со еден 

или повеќе халогени, 

-NR11-R12 група, каде R11 и R12 се независно 

избрани од водород, C1-C6 алкил, хало(C1-

C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, хетероциклоалкил, 

или 6-7-член алифатичен хетероцикл: 

 

каде  n представува 1 или 2; и каде W е 

кислород или NR13, каде R13 е водород или (C1-

C6)алкил, или 

R4, R5 и R6 се независно нитро, или 

два соседни  субституенти избрани од R3, R4, R5, 

R6 и R7 заедно со атомите на  јаглерод за кои се 

прикачени можат да формираат 5-7-член, 

заситен или незаситен прстен кој содржи 

јаглерод и опционално еден или два 

хетероатоми избрани од N, O или S, и 

опционално заменети со (C1-C6) алкокси група; 

преостанатите три субституенти избрани од R3, 

R4, R5, R6 и R7, кои не се дел на прстенот, 

независно се избрани како што е претходно 

одредено, 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 12P 7/62  

(11)  4503   (13) Т1 

(21)  2012/386   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10254642  22/11/2002  DE 

(96)  21/11/2003 EP03780023.2 

(97)  26/09/2012 EP1565563 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  HAUER, Bernhard; PAULUS, Wolfgang; 

HARING, Dietmar and DIETSCHE, Frank 

(54)  ЕНЗИМСКА СИНТЕЗА НА ПОЛИОЛ 

АКРИЛАТИ 

(57)  1  Процес за ензимска синтеза на полиол 

акрилати, во кој што алифатскиот полиол е 

подложен на реакција со соединение на акрилна 

киселина или алкил естер од тоа во најголем 

дел или во течка средина за реакција која што 

содржи еден органски солвент, во присуство на 

ензим кој што е селектиран од липази 

(E.C.3.1.1.3) и ги пренесува акрилат групите, и по 

завршувањето на реакцијата формираните 

полиол акрилат(и) е(се) изолиран(и) 

незадолжително од смесата на реакцијата.  

има уште 20 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/455, 31/00, 31/403, 31/437, 31/538, 

A 61P 3/06  

(11)  4504   (13) Т1 

(21)  2012/387   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  470665 P  15/05/2003  US 

(96)  13/05/2004 EP09163448.5 

(97)  08/08/2012 EP2116244 

(73)  Merck Canada Inc. and Merck Sharp & 

Dohme Corp. 

16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, QC H9H 

3L1, CA and 126 East Lincoln Avenue, Rahway, 

NJ 07065-0907, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CHENG, Kang; Waters, Gerard; O'Neil, Gary 

and Metters, Kathleen 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

АТЕРОСКЛЕРОЗА, ДИСЛИПИДЕМИИ И 

СЛИЧНИ СОСТОЈБИ 

(57)  1  Комбинација на соединение E, или 

фармацевтски прифатлива сол или солват од 

тоа: 

  

никотинска киселина или фармацевтски 

прифатлива сол или солват од тоа и инхибитор 

на HMG Co-A редуктаза. 

има уште 10 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A01N25/00 8A01N47/02 4496 T1 

8A01N33/02 8A01N33/02 4351 T1 

8A01N43/40 8A61K31/44 4386 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4479 T1 

8A01N47/02 8A01N47/02 4496 T1 

8A01P7/00 8A01N47/02 4496 T1 

8A23D7/01 8A23D7/01 4413 T1 

8A23J3/08 8A23D7/01 4413 T1 

8A23L1/00 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/01 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/0522 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/0534 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/054 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/30 8C12N1/10 4348 T1 

8A23L1/305 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/318 8A23L1/00 4363 T1 

8A23L1/325 8A23L1/00 4363 T1 

8A43B23/02 8A43B7/12 4492 T1 

8A43B7/08 8A43B7/08 4489 T1 

8A43B7/12 8A43B7/08 4489 T1 

8A43B7/12 8A43B7/12 4492 T1 

8A43B9/08 8A43B7/12 4492 T1 

8A43B9/12 8A43B7/08 4489 T1 

8A43D8/34 8A43B7/08 4489 T1 

8A47J31/60 8C02F1/00 4507 T1 

8A47J37/06 8A47J37/06 4381 T1 

8A61F13/00 8A61K9/70 4463 T1 

8A61F13/00 8A61F13/00 4474 T1 

8A61G17/02 8A61G17/02 4488 T1 

8A61H1/00 8A61H1/00 4438 T1 

8A61H1/02 8A61H1/00 4438 T1 

8A61J1/03 8A61J1/03 4468 T1 

8A61J1/20 8A61J1/20 4360 T1 

8A61K31/00 8A61K9/20 4382 T1 

8A61K31/00 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/00 8A61K31/455 4504 T1 

8A61K31/132 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K31/135 8A01N33/02 4351 T1 

8A61K31/135 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/135 8A61K9/20 4481 T1 

8A61K31/136 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/138 8A61K31/343 4476 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 4505 T1 
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8A61K31/165 8A61K31/343 4476 T1 

8A61K31/165 8A61P9/00 4478 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 4396 T1 

8A61K31/166 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/18 8A61K31/18 4370 T1 

8A61K31/192 8C07D409/12 4344 T1 

8A61K31/196 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/282 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K31/295 8C08B31/18 4364 T1 

8A61K31/335 8A61K31/335 4406 T1 

8A61K31/337 8C07D305/14 4397 T1 

8A61K31/343 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/343 8A61K31/343 4476 T1 

8A61K31/351 8A61K31/351 4436 T1 

8A61K31/357 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/397 8A61K9/20 4393 T1 

8A61K31/40 8C07D207/16 4349 T1 

8A61K31/40 8C07D207/08 4423 T1 

8A61K31/40 8C07D207/48 4445 T1 

8A61K31/4025 8C07D207/16 4349 T1 

8A61K31/403 8A61K31/403 4401 T1 

8A61K31/403 8A61K31/455 4504 T1 

8A61K31/41 8C07C59/72 4517 T1 

8A61K31/415 8C07D231/18 4523 T1 

8A61K31/4155 8C07D401/14 4458 T1 

8A61K31/4155 8C07D231/18 4523 T1 

8A61K31/4155 8C07D231/38 4361 T1 

8A61K31/416 8C07D231/40 4365 T1 

8A61K31/4162 8C07D231/18 4523 T1 

8A61K31/4164 8C07D233/92 4501 T1 

8A61K31/4166 8A61K31/4184 4357 T1 

8A61K31/4178 8C07D233/64 4353 T1 

8A61K31/4178 8C07D403/14 4521 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/4184 4357 T1 

8A61K31/4184 8C07D403/14 4521 T1 

8A61K31/4184 8A61K9/48 4448 T1 

8A61K31/4188 8C07D403/14 4521 T1 

8A61K31/4196 8C07D233/64 4353 T1 

8A61K31/421 8C07C59/72 4517 T1 

8A61K31/423 8C07D263/58 4486 T1 

8A61K31/4245 8C07D413/14 4447 T1 

8A61K31/426 8C07C59/72 4517 T1 

8A61K31/428 8A61K9/16 4470 T1 

8A61K31/428 8C07D277/66 4498 T1 

8A61K31/435 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/437 8C07D233/64 4353 T1 

8A61K31/437 8A61K31/437 4411 T1 

8A61K31/437 8A61K31/455 4504 T1 

8A61K31/44 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K31/44 8A61K9/20 4383 T1 

8A61K31/44 8C07C59/72 4517 T1 

8A61K31/44 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/44 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K31/4412 8A61K31/4412 4464 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/82 4511 T1 

8A61K31/4415 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/04 4352 T1 

8A61K31/4427 8C07D213/82 4511 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 4527 T1 

8A61K31/4439 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K31/444 8C07D401/14 4458 T1 

8A61K31/444 8C07D471/10 4494 T1 

8A61K31/4468 8A61K45/06 4482 T1 

8A61K31/4525 8A61K31/343 4476 T1 

8A61K31/454 8C07D209/40 4371 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 4368 T1 

8A61K31/455 8A61K31/455 4504 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 4345 T1 

8A61K31/47 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/47 8C07D215/56 4519 T1 

8A61K31/47 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/4706 8C07D215/36 4398 T1 

8A61K31/4709 8C07D417/14 4372 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/437 4411 T1 

8A61K31/4709 8C07D215/36 4398 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 4429 T1 

8A61K31/485 8A61F13/00 4474 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 4475 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 4422 T1 

8A61K31/495 8C07D241/04 4376 T1 

8A61K31/495 8A61K9/127 4533 T1 

8A61K31/495 8C07D515/22 4407 T1 

8A61K31/496 8C07D209/40 4371 T1 

8A61K31/496 8A61K31/437 4411 T1 

8A61K31/496 8C07D235/22 4528 T1 

8A61K31/497 8C07D403/12 4354 T1 

8A61K31/497 8C07D241/52 4343 T1 

8A61K31/4985 8C07D233/64 4353 T1 

8A61K31/501 8C07D405/04 4469 T1 

8A61K31/501 8C07D401/04 4512 T1 
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8A61K31/501 8C07D403/14 4500 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 4461 T1 

8A61K31/505 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/505 8A61K9/20 4437 T1 

8A61K31/505 8C07D487/04 4513 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 4367 T1 

8A61K31/506 8A61P35/00 4449 T1 

8A61K31/506 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K31/513 8A61K31/4412 4464 T1 

8A61K31/517 8C07D403/12 4374 T1 

8A61K31/517 8C07D403/12 4499 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 4347 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 4535 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 4394 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 4495 T1 

8A61K31/52 8C07D473/34 4485 T1 

8A61K31/52 8C07D473/00 4415 T1 

8A61K31/522 8A61K31/522 4529 T1 

8A61K31/525 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/529 8A61K31/529 4359 T1 

8A61K31/529 8A61K31/529 4373 T1 

8A61K31/53 8C07D498/04 4467 T1 

8A61K31/53 8A61K31/4412 4464 T1 

8A61K31/53 8A61K9/22 4530 T1 

8A61K31/53 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K31/535 8A61K9/28 4484 T1 

8A61K31/535 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 4542 T1 

8A61K31/538 8A61K31/455 4504 T1 

8A61K31/5383 8C07D233/64 4353 T1 

8A61K31/541 8C07D417/04 4541 T1 

8A61K31/546 8C07D501/12 4402 T1 

8A61K31/55 8C07D487/04 4378 T1 

8A61K31/55 8C07D223/16 4444 T1 

8A61K31/55 8C07D487/04 4493 T1 

8A61K31/551 8C07D471/08 4421 T1 

8A61K31/565 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/57 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/57 8A61K31/57 4418 T1 

8A61K31/573 8A61K31/573 4404 T1 

8A61K31/573 8A61K31/437 4411 T1 

8A61K31/585 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/606 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/609 8A61K31/136 4380 T1 

8A61K31/65 8A61K31/44 4414 T1 

8A61K31/66 8C07F9/44 4456 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 4408 T1 

8A61K31/7028 8A61K31/519 4480 T1 

8A61K31/704 8A61K31/519 4347 T1 

8A61K31/706 8C07H19/04 4377 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/519 4347 T1 

8A61K31/7076 8C07H19/20 4416 T1 

8A61K33/24 8A61K31/132 4497 T1 

8A61K33/26 8C08B31/18 4364 T1 

8A61K35/00 8A61K38/16 4420 T1 

8A61K35/00 8C07D239/48 4367 T1 

8A61K35/36 8C12N5/071 4405 T1 

8A61K38/00 8C07K14/47 4544 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 4457 T1 

8A61K38/05 8C07F5/02 4408 T1 

8A61K38/06 8A61P31/14 4452 T1 

8A61K38/07 8C07D403/12 4354 T1 

8A61K38/07 8A61P31/14 4452 T1 

8A61K38/08 8A61K31/437 4411 T1 

8A61K38/08 8C07K7/08 4483 T1 

8A61K38/08 8A61P31/14 4452 T1 

8A61K38/10 8A61K38/10 4460 T1 

8A61K38/10 8C07K7/08 4473 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 4420 T1 

8A61K38/16 8A61K9/00 4532 T1 

8A61K38/16 8C07K7/08 4473 T1 

8A61K38/16 8C07K7/08 4483 T1 

8A61K38/17 8C07K14/475 4466 T1 

8A61K38/19 8C12N15/19 4427 T1 

8A61K38/19 8A61K47/48 4425 T1 

8A61K38/22 8C07K14/575 4539 T1 

8A61K38/22 8A61K38/22 4477 T1 

8A61K38/26 8C07K14/605 4462 T1 

8A61K38/26 8C12N15/16 4385 T1 

8A61K38/27 8A61K47/02 4358 T1 

8A61K38/28 8A61K38/28 4388 T1 

8A61K38/49 8A61K38/49 4369 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 4544 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 4508 T1 

8A61K39/002 8C12N1/10 4348 T1 

8A61K39/145 8A61K39/145 4540 T1 

8A61K39/385 8A61K39/385 4356 T1 

8A61K39/395 8A61K38/00 4457 T1 

8A61K39/395 8C07K16/24 4459 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4387 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4362 T1 
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8A61K39/395 8C07K16/22 4390 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4399 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4509 T1 

8A61K39/44 8A61K39/395 4387 T1 

8A61K43/00 8C07D209/80 4410 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 4347 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 4482 T1 

8A61K47/02 8A61K47/02 4358 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 4384 T1 

8A61K47/02 8A61K9/20 4437 T1 

8A61K47/10 8A61K47/02 4358 T1 

8A61K47/10 8A61K9/20 4437 T1 

8A61K47/12 8A61K47/02 4358 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 4384 T1 

8A61K47/12 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K47/18 8A61K31/18 4370 T1 

8A61K47/26 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K47/26 8A61K31/18 4370 T1 

8A61K47/26 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K47/32 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K47/34 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K47/36 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K47/40 8A61K31/18 4370 T1 

8A61K47/48 8A61K38/28 4388 T1 

8A61K47/48 8C07K14/575 4539 T1 

8A61K47/48 8C08B31/18 4364 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 4425 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 4515 T1 

8A61K49/00 8C07D277/66 4498 T1 

8A61K51/04 8C12N1/18 4439 T1 

8A61K51/04 8C07D277/66 4498 T1 

8A61K8/34 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K8/49 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K8/60 8A61K31/44 4386 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4384 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4532 T1 

8A61K9/00 8A61K9/127 4533 T1 

8A61K9/10 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K9/12 8A61K31/335 4406 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 4533 T1 

8A61K9/14 8A61K9/48 4448 T1 

8A61K9/14 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K9/16 8A61K31/165 4505 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 4470 T1 

8A61K9/16 8A61K9/20 4383 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 4419 T1 

8A61K9/16 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K9/20 8A61K31/165 4505 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 4470 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4393 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4383 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4382 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4481 T1 

8A61K9/20 8A61K9/28 4484 T1 

8A61K9/20 8A61K31/165 4396 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4437 T1 

8A61K9/22 8A61K9/22 4530 T1 

8A61K9/22 8A61K31/485 4429 T1 

8A61K9/22 8A61K31/485 4475 T1 

8A61K9/22 8A61K31/485 4422 T1 

8A61K9/24 8A61K9/24 4366 T1 

8A61K9/26 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K9/28 8A61K9/24 4366 T1 

8A61K9/28 8A61K9/28 4484 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 4437 T1 

8A61K9/32 8A61K31/485 4429 T1 

8A61K9/32 8A61K31/485 4475 T1 

8A61K9/32 8A61K31/485 4422 T1 

8A61K9/32 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K9/36 8A61K9/24 4366 T1 

8A61K9/48 8A61K31/165 4505 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 4448 T1 

8A61K9/50 8A61K31/4439 4434 T1 

8A61K9/70 8A61K9/70 4463 T1 

8A61K9/70 8A61F13/00 4474 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 4510 T1 

8A61M35/00 8A61K9/70 4463 T1 

8A61P1/00 8C07D401/14 4458 T1 

8A61P1/00 8A61K31/136 4380 T1 

8A61P1/00 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P1/02 8A61K31/136 4380 T1 

8A61P1/04 8A61K31/136 4380 T1 

8A61P1/04 8A61K31/522 4529 T1 

8A61P1/04 8C07D207/48 4445 T1 

8A61P11/00 8C07D401/14 4458 T1 

8A61P11/00 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P11/00 8C07D403/12 4499 T1 

8A61P11/02 8A61K31/136 4380 T1 

8A61P13/02 8C07D401/14 4368 T1 

8A61P13/08 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P15/08 8A61P9/00 4478 T1 

8A61P15/12 8A61K31/519 4480 T1 
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8A61P15/18 8A61K31/519 4480 T1 

8A61P17/00 8C07D401/14 4458 T1 

8A61P17/00 8A61K31/136 4380 T1 

8A61P17/02 8A61K31/522 4529 T1 

8A61P17/14 8C12N5/071 4405 T1 

8A61P19/02 8A61K31/437 4411 T1 

8A61P25/00 8A61K31/47 4345 T1 

8A61P25/00 8C07D401/04 4352 T1 

8A61P25/00 8A61K31/529 4359 T1 

8A61P25/00 8C07D235/22 4528 T1 

8A61P25/00 8A61P9/00 4478 T1 

8A61P25/00 8A61K31/57 4418 T1 

8A61P25/00 8C07D471/08 4421 T1 

8A61P25/00 8A61K31/165 4396 T1 

8A61P25/00 8A61K39/395 4399 T1 

8A61P25/00 8C07D215/36 4398 T1 

8A61P25/00 8C07D233/92 4501 T1 

8A61P25/04 8C07D417/14 4372 T1 

8A61P25/04 8A61F13/00 4474 T1 

8A61P25/04 8A61K45/06 4482 T1 

8A61P25/04 8C07D401/14 4514 T1 

8A61P25/16 8C07D498/04 4467 T1 

8A61P25/16 8C07D417/14 4372 T1 

8A61P25/18 8C07D498/04 4467 T1 

8A61P25/18 8C07D241/04 4376 T1 

8A61P25/18 8C07D471/08 4421 T1 

8A61P25/22 8C07D417/14 4372 T1 

8A61P25/24 8C07D417/14 4372 T1 

8A61P25/24 8A61K31/343 4476 T1 

8A61P25/28 8C07D498/04 4467 T1 

8A61P25/28 8C07D233/64 4353 T1 

8A61P25/28 8C07D231/38 4361 T1 

8A61P25/28 8A61K31/57 4418 T1 

8A61P25/28 8C07D471/08 4421 T1 

8A61P25/28 8C07D277/66 4498 T1 

8A61P25/28 8C07D417/04 4541 T1 

8A61P25/32 8C07D207/08 4423 T1 

8A61P29/00 8A61K38/00 4457 T1 

8A61P29/00 8A61K31/529 4359 T1 

8A61P29/00 8C07D231/40 4365 T1 

8A61P29/00 8C07D239/48 4367 T1 

8A61P29/00 8C07D333/38 4412 T1 

8A61P29/00 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P29/00 8C07F5/02 4408 T1 

8A61P29/02 8A61K45/06 4482 T1 

8A61P3/00 8C07D209/40 4371 T1 

8A61P3/00 8A61P9/00 4478 T1 

8A61P3/00 8A61K31/351 4436 T1 

8A61P3/04 8C07D333/38 4412 T1 

8A61P3/04 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P3/04 8C07D213/82 4511 T1 

8A61P3/04 8C07D471/10 4494 T1 

8A61P3/06 8C07D263/58 4486 T1 

8A61P3/06 8A61K31/455 4504 T1 

8A61P3/10 8C07K14/605 4462 T1 

8A61P3/10 8C07D207/16 4349 T1 

8A61P3/10 8C07D409/12 4344 T1 

8A61P3/10 8A61K31/403 4401 T1 

8A61P3/10 8C07K14/575 4539 T1 

8A61P3/10 8C07D333/38 4412 T1 

8A61P3/10 8C07C59/72 4517 T1 

8A61P3/10 8C07D263/58 4486 T1 

8A61P31/00 8C07D501/12 4402 T1 

8A61P31/00 8C07F9/44 4456 T1 

8A61P31/04 8A61K38/16 4420 T1 

8A61P31/10 8C07D231/38 4361 T1 

8A61P31/12 8C07D231/38 4361 T1 

8A61P31/14 8C07D403/14 4521 T1 

8A61P31/14 8A61P31/14 4452 T1 

8A61P31/18 8C07D231/18 4523 T1 

8A61P31/18 8C07D215/56 4519 T1 

8A61P31/18 8C07H19/20 4416 T1 

8A61P35/00 8A61K38/10 4460 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4184 4357 T1 

8A61P35/00 8A61K31/529 4359 T1 

8A61P35/00 8A61K31/529 4373 T1 

8A61P35/00 8A61K31/18 4370 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 4374 T1 

8A61P35/00 8C07H19/04 4377 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 4378 T1 

8A61P35/00 8A61K31/5377 4542 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 4527 T1 

8A61P35/00 8C07D231/38 4361 T1 

8A61P35/00 8C07D333/38 4412 T1 

8A61P35/00 8A61K47/48 4425 T1 

8A61P35/00 8C07D473/34 4485 T1 

8A61P35/00 8C07D473/00 4415 T1 

8A61P35/00 8C07D515/22 4407 T1 

8A61P35/00 8C07F5/02 4408 T1 

8A61P35/00 8C07K16/22 4390 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 4394 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 4399 T1 
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8A61P35/00 8C07D487/04 4493 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 4449 T1 

8A61P35/00 8A61K31/132 4497 T1 

8A61P35/00 8C07D403/14 4500 T1 

8A61P35/02 8A61K31/519 4347 T1 

8A61P37/00 8C07D239/48 4367 T1 

8A61P37/00 8C07D231/38 4361 T1 

8A61P37/00 8A61P9/00 4478 T1 

8A61P37/06 8A61K39/395 4362 T1 

8A61P37/06 8C07D487/04 4513 T1 

8A61P37/08 8C07D401/04 4352 T1 

8A61P37/08 8A61K9/127 4533 T1 

8A61P43/00 8C07D207/16 4349 T1 

8A61P43/00 8C07D233/64 4353 T1 

8A61P43/00 8C07C59/72 4517 T1 

8A61P43/00 8C07D401/14 4514 T1 

8A61P5/02 8A61K47/02 4358 T1 

8A61P7/02 8C07D487/04 4535 T1 

8A61P7/06 8C12N15/19 4427 T1 

8A61P9/00 8A61K38/49 4369 T1 

8A61P9/00 8C07K7/08 4473 T1 

8A61P9/00 8A61P9/00 4478 T1 

8A61P9/04 8C07D487/04 4461 T1 

8A61P9/10 8A61K38/49 4369 T1 

8A61P9/10 8C07D487/04 4535 T1 

8A61P9/10 8C07D487/04 4495 T1 

8A61P9/12 8C07D413/14 4447 T1 

8B01D21/00 8B01D21/00 4518 T1 

8B01D27/10 8C02F1/00 4507 T1 

8B01D35/30 8C02F1/00 4507 T1 

8B05B11/00 8A61M15/00 4510 T1 

8B05B11/02 8A61M15/00 4510 T1 

8B21B43/00 8B21B43/00 4506 T1 

8B21B43/00 8B21B43/00 4389 T1 

8B21B43/00 8B21B43/00 4409 T1 

8B21B43/06 8B21B43/00 4506 T1 

8B21B43/06 8B21B43/00 4389 T1 

8B21B43/06 8B21B43/00 4409 T1 

8B23B5/16 8B23K11/30 4538 T1 

8B23K11/30 8B23K11/30 4538 T1 

8B23P11/02 8F16L13/00 4537 T1 

8B29C31/00 8B29C53/60 4531 T1 

8B29C53/60 8B29C53/60 4531 T1 

8B29C53/80 8B29C53/60 4531 T1 

8B29D35/06 8A43B7/08 4489 T1 

8B29D35/14 8A43B7/12 4492 T1 

8B61L1/20 8B61L1/20 4526 T1 

8B61L5/06 8B61L1/20 4526 T1 

8B65D17/34 8B65D17/34 4391 T1 

8B65D5/66 8B65D5/66 4534 T1 

8B65D51/24 8B65D51/24 4379 T1 

8B65D51/28 8B65D51/28 4417 T1 

8B65D81/36 8B65D51/24 4379 T1 

8B65D85/10 8B65D5/66 4534 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 4516 T1 

8B66B5/18 8B66B5/18 4451 T1 

8C02F1/00 8C02F1/00 4507 T1 

8C02F3/12 8B01D21/00 4518 T1 

8C04B11/05 8C04B11/05 4426 T1 

8C04B41/45 8C04B41/45 4403 T1 

8C07B59/00 8C12N1/18 4439 T1 

8C07C17/16 8C07D241/04 4376 T1 

8C07C209/48 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C231/02 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C231/12 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C231/24 8A61P9/00 4478 T1 

8C07C233/11 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C233/18 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C233/18 8A61P9/00 4478 T1 

8C07C233/91 8C07C231/02 4392 T1 

8C07C235/34 8C07C59/72 4517 T1 

8C07C25/22 8C07D241/04 4376 T1 

8C07C29/143 8C07D241/04 4376 T1 

8C07C35/32 8C07D241/04 4376 T1 

8C07C43/20 8C07D213/82 4511 T1 

8C07C59/72 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D207/08 8C07D207/08 4423 T1 

8C07D207/16 8C07D207/16 4349 T1 

8C07D207/34 8C07D207/34 4400 T1 

8C07D207/48 8C07D207/48 4445 T1 

8C07D209/40 8C07D209/40 4371 T1 

8C07D209/80 8C07D209/80 4410 T1 

8C07D209/88 8C07D209/80 4410 T1 

8C07D211/56 8C07D487/04 4513 T1 

8C07D211/58 8A61K45/06 4482 T1 

8C07D211/58 8C07D471/08 4421 T1 

8C07D211/66 8C07D211/66 4435 T1 

8C07D211/70 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D213/26 8C07D211/66 4435 T1 

8C07D213/60 8C07D213/60 4522 T1 

8C07D213/64 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D213/70 8C07D401/04 4352 T1 
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8C07D213/79 8C07D401/04 4352 T1 

8C07D213/82 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D215/36 8C07D215/36 4398 T1 

8C07D215/56 8C07D215/56 4519 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4444 T1 

8C07D231/18 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D231/20 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D231/38 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D231/40 8C07D231/40 4365 T1 

8C07D231/42 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D231/54 8C07D211/66 4435 T1 

8C07D231/56 8C07D231/40 4365 T1 

8C07D233/20 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D233/64 8C07D233/64 4353 T1 

8C07D233/86 8A61K31/4184 4357 T1 

8C07D233/90 8C07D233/64 4353 T1 

8C07D233/92 8C07D233/92 4501 T1 

8C07D235/02 8A61K31/4184 4357 T1 

8C07D235/06 8A61K9/48 4448 T1 

8C07D235/22 8C07D235/22 4528 T1 

8C07D239/42 8C07D401/14 4525 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 4367 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D239/70 8C07D239/70 4454 T1 

8C07D239/88 8A61K31/529 4373 T1 

8C07D239/93 8A61K31/529 4373 T1 

8C07D239/94 8A61K31/529 4373 T1 

8C07D241/04 8C07D241/04 4376 T1 

8C07D241/10 8C07D213/60 4522 T1 

8C07D241/24 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D241/52 8C07D241/52 4343 T1 

8C07D243/08 8C07D471/08 4421 T1 

8C07D257/04 8C07D401/04 4352 T1 

8C07D257/04 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D263/32 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D263/58 8C07D263/58 4486 T1 

8C07D277/20 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D277/34 8C07C59/72 4517 T1 

8C07D277/64 8C07D277/66 4498 T1 

8C07D277/66 8C07D277/66 4498 T1 

8C07D295/00 8A61K31/5377 4542 T1 

8C07D305/14 8C07D305/14 4397 T1 

8C07D333/38 8C07D333/38 4412 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4352 T1 

8C07D401/04 8A61K31/4184 4357 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D401/04 8C07D241/52 4343 T1 

8C07D401/04 8C07D213/60 4522 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4527 T1 

8C07D401/04 8C07D207/48 4445 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4512 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 4346 T1 

8C07D401/06 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D401/06 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D401/06 8A61K45/06 4482 T1 

8C07D401/06 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D401/06 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D401/08 8C07D417/14 4372 T1 

8C07D401/12 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D401/12 8C07D239/48 4367 T1 

8C07D401/12 8C07D209/40 4371 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4536 T1 

8C07D401/12 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D401/12 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4458 T1 

8C07D401/14 8C07D239/48 4367 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 4374 T1 

8C07D401/14 8C07D209/40 4371 T1 

8C07D401/14 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4525 T1 

8C07D401/14 8C07D401/04 4512 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4514 T1 

8C07D403/04 8A61K31/4184 4357 T1 

8C07D403/04 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 4527 T1 

8C07D403/04 8C07D417/04 4541 T1 

8C07D403/06 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D403/10 8C07D233/64 4353 T1 

8C07D403/10 8A61K31/4184 4357 T1 

8C07D403/10 8C07D223/16 4444 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4354 T1 

8C07D403/12 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D403/12 8C07D239/48 4367 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4374 T1 

8C07D403/12 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D403/12 8C07D401/14 4525 T1 

8C07D403/12 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4499 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 4521 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 4500 T1 

8C07D405/04 8C07D405/04 4469 T1 
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8C07D405/06 8C07D233/64 4353 T1 

8C07D405/12 8C07D207/16 4349 T1 

8C07D405/12 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D405/12 8C07D239/48 4367 T1 

8C07D405/12 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D405/12 8C07D213/82 4511 T1 

8C07D405/12 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 4458 T1 

8C07D405/14 8C07D403/14 4521 T1 

8C07D407/14 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D407/14 8C07D401/04 4527 T1 

8C07D407/14 8C07D417/04 4541 T1 

8C07D409/04 8C07D207/48 4445 T1 

8C07D409/06 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D409/12 8C07D409/12 4344 T1 

8C07D409/12 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D409/12 8C07D215/36 4398 T1 

8C07D409/12 8C07D239/48 4446 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D409/14 8C07D401/04 4527 T1 

8C07D413/04 8C07D417/04 4541 T1 

8C07D413/06 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D413/12 8C07D231/38 4361 T1 

8C07D413/12 8C07D263/58 4486 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 4458 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 4447 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 4541 T1 

8C07D417/06 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 4458 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 4372 T1 

8C07D417/14 8C07D401/04 4512 T1 

8C07D471/04 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D471/04 8C07D403/12 4374 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4394 T1 

8C07D471/08 8A61K31/529 4359 T1 

8C07D471/08 8C07D471/08 4421 T1 

8C07D471/10 8C07D471/10 4494 T1 

8C07D473/00 8C07D473/00 4415 T1 

8C07D473/34 8C07D473/34 4485 T1 

8C07D473/34 8C07D471/04 4394 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4461 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4378 T1 

8C07D487/04 8C07D403/14 4521 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4535 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4513 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4495 T1 

8C07D487/08 8A61K31/529 4359 T1 

8C07D487/14 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D491/04 8C07D403/12 4374 T1 

8C07D491/044 8C07D403/14 4521 T1 

8C07D491/052 8C07D403/14 4521 T1 

8C07D491/14 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D495/04 8C07D333/38 4412 T1 

8C07D495/04 8C07D239/70 4454 T1 

8C07D495/14 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 4467 T1 

8C07D498/04 8C07D231/18 4523 T1 

8C07D498/08 8A61K31/529 4373 T1 

8C07D498/14 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D501/12 8C07D501/12 4402 T1 

8C07D501/54 8C07D501/12 4402 T1 

8C07D513/04 8C07D401/14 4368 T1 

8C07D513/14 8C07D487/04 4493 T1 

8C07D515/22 8C07D515/22 4407 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 4493 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 4408 T1 

8C07F5/04 8C07F5/02 4408 T1 

8C07F9/44 8C07F9/44 4456 T1 

8C07H19/04 8C07H19/04 4377 T1 

8C07H19/14 8C07D471/04 4394 T1 

8C07H19/16 8C07D471/04 4394 T1 

8C07H19/20 8C07H19/20 4416 T1 

8C07K1/00 8A61K31/573 4404 T1 

8C07K1/00 8C07K1/00 4355 T1 

8C07K1/14 8C07K1/00 4355 T1 

8C07K14/00 8A61K31/573 4404 T1 

8C07K14/00 8C07K1/00 4355 T1 

8C07K14/245 8C07K7/08 4473 T1 

8C07K14/265 8A61K38/16 4420 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 4544 T1 

8C07K14/47 8A61K39/395 4387 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 4428 T1 

8C07K14/47 8C07K7/08 4483 T1 

8C07K14/475 8C07K14/475 4466 T1 

8C07K14/515 8A61K38/00 4457 T1 

8C07K14/52 8A61K39/395 4362 T1 

8C07K14/52 8C12N15/19 4427 T1 

8C07K14/54 8A61K39/395 4362 T1 
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8C07K14/575 8C07K14/575 4539 T1 

8C07K14/59 8C07K14/59 4520 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 4462 T1 

8C07K14/605 8C12N15/16 4385 T1 

8C07K14/705 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 4432 T1 

8C07K16/22 8A61K38/00 4457 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 4390 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 4399 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 4459 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 4387 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 4362 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 4424 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K16/32 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K16/42 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 4395 T1 

8C07K19/00 8A61K38/00 4457 T1 

8C07K5/06 8C07F5/02 4408 T1 

8C07K5/08 8A61P31/14 4452 T1 

8C07K5/10 8C07D403/12 4354 T1 

8C07K5/10 8A61P31/14 4452 T1 

8C07K5/12 8A61P31/14 4452 T1 

8C07K7/00 8A61K31/573 4404 T1 

8C07K7/00 8A61K38/00 4457 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 4473 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 4483 T1 

8C08B30/18 8C08B31/18 4364 T1 

8C08B31/18 8C08B31/18 4364 T1 

8C08G69/10 8C07K1/00 4355 T1 

8C09D7/12 8C04B41/45 4403 T1 

8C10L1/14 8C10L1/32 4491 T1 

8C10L1/32 8C10L1/32 4491 T1 

8C12M1/04 8C12M1/107 4487 T1 

8C12M1/107 8C12M1/107 4487 T1 

8C12N1/10 8C12N1/10 4348 T1 

8C12N1/18 8C12N1/18 4439 T1 

8C12N1/21 8C12N15/19 4427 T1 

8C12N15/00 8C07K14/47 4544 T1 

8C12N15/00 8C12N15/09 4375 T1 

8C12N15/09 8C12N15/09 4375 T1 

8C12N15/12 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N15/13 8C07K16/24 4459 T1 

8C12N15/16 8C12N15/16 4385 T1 

8C12N15/19 8C12N15/19 4427 T1 

8C12N15/62 8C07K14/605 4462 T1 

8C12N15/63 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N15/64 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N15/68 8A61K39/395 4399 T1 

8C12N15/85 8C07K16/24 4459 T1 

8C12N5/071 8C12N5/071 4405 T1 

8C12N5/10 8C07K16/24 4459 T1 

8C12N5/10 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N5/10 8C12N15/19 4427 T1 

8C12N5/10 8A61K39/395 4399 T1 

8C12N5/12 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N5/16 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N5/18 8A61K39/395 4387 T1 

8C12N9/72 8A61K38/49 4369 T1 

8C12P21/00 8C07K14/47 4544 T1 

8C12P21/02 8C12N15/16 4385 T1 

8C12P33/00 8C12N1/18 4439 T1 

8C12P41/00 8C07D241/04 4376 T1 

8C12P7/22 8C07D241/04 4376 T1 

8C12P7/62 8C12P7/62 4503 T1 

8C12Q1/68 8C12N1/10 4348 T1 

8C12Q1/70 8A61K39/145 4540 T1 

8C21D1/63 8B21B43/00 4506 T1 

8C21D1/63 8B21B43/00 4389 T1 

8C21D1/63 8B21B43/00 4409 T1 

8C21D9/06 8B21B43/00 4506 T1 

8C21D9/06 8B21B43/00 4389 T1 

8C21D9/06 8B21B43/00 4409 T1 

8E04B1/78 8C04B41/45 4403 T1 

8E04D13/10 8E04D13/10 4453 T1 

8E04F19/02 8E04F19/08 4341 T1 

8E04F19/08 8E04F19/08 4341 T1 

8E05D11/10 8E05F1/12 4524 T1 

8E05D7/08 8E05F1/12 4524 T1 

8E05F1/12 8E05F1/12 4524 T1 

8E05F3/10 8E05F1/12 4524 T1 

8E05F3/20 8E05F1/12 4524 T1 

8E21B31/18 8E21B31/18 4490 T1 

8F03D9/00 8F03D9/00 4502 T1 

8F04B53/16 8A61M15/00 4510 T1 

8F16L13/00 8F16L13/00 4537 T1 

8F16L13/11 8F16L13/00 4537 T1 

8F16L23/024 8F16L13/00 4537 T1 

8F24J2/52 8E04D13/10 4453 T1 

8F24J2/54 8F03D9/00 4502 T1 

8F28D20/02 8C04B41/45 4403 T1 
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8G01N33/53 8A61K39/395 4399 T1 

8G01N33/534 8C07D277/66 4498 T1 

8G01N33/94 8A61K31/136 4380 T1 

8G01V15/00 8G01V3/12 4350 T1 

8G01V3/12 8G01V3/12 4350 T1 

8G03F7/32 8G03F7/32 4342 T1 

8G07F17/32 8G07F17/32 4433 T1 

8G07F17/34 8G07F17/32 4433 T1 

8G08G1/01 8G08G1/01 4450 T1 

8H01L31/042 8E04D13/10 4453 T1 

8H01L31/045 8F03D9/00 4502 T1 

8H01L31/058 8F03D9/00 4502 T1 

8H04L12/28 8H04L12/28 4455 T1 

8H04W48/20 8H04W48/20 4465 T1 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

Accord Healthcare Inc. C 07D 305/14, A 61K 31/337 4397 T1 

AEG SVS Schweisstechnik GmbH B 23K 11/30, B 23B 5/16 4538 T1 

AMGEN INC. 
A 61K 38/00, 39/395, A 61P 29/00, C 
07K 14/515, 16/22, 19/00, 7/00 

4457 T1 

Amgen Inc. and Medarex, Inc. 
A 61K 39/395, A 61P 25/00, 35/00, C 
07K 16/22, C 12N 15/68, 5/10, G 01N 
33/53 

4399 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH 
C 07K 16/28, 14/705, 16/30, 16/32, 
16/42, 16/46 

4395 T1 

Amylin Pharmaceuticals, Inc. and 
Alkermes Pharma Ireland Limited 

A 61K 31/573, C 07K 1/00, 14/00, 
7/00 

4404 T1 

Anima Design S.R.L. A 61G 17/02 4488 T1 

ARES TRADING S.A. 
 

A 61K 47/02, 38/27, 47/10, 47/12, A 
61P 5/02 
C 07K 14/59 

4358 
4520 

T1 
T1 

Arla Foods Аmba A 23D 7/01, A 23J 3/08 4413 T1 

Array Biopharma, Inc. 
 

C 07D 231/40, A 61K 31/416, A 61P 
29/00, C 07D 231/56 
C 07D 223/16, A 61K 31/55, C 07D 
403/10 

4365 
4444 

T1 
T1 

ARTAN HOLDING AG 
A 61K 31/44, A 01N 43/40, A 61K 
47/26, 47/34, 8/34, 8/49, 8/60 

4386 T1 

Astellas Pharma Inc. C 07D 401/14, A 61P 25/04, 43/00 4514 T1 

Astex Therapeutics Limited 

C 07D 231/38, A 61K 31/4155, A 61P 
25/28, 31/10, 31/12, 35/00, 37/00, C 
07D 231/42, 401/12, 401/14, 
403/12, 405/12, 409/12, 413/12 

4361 T1 

AstraZeneca AB 
 

C 07D 417/14, A 61K 31/4709, A 61P 
25/04, 25/16, 25/22, 25/24, C 07D 
401/08 

4372 T1 

C 07D 403/12, A 61K 31/517, A 61P 4374 T1 



 

 Патенти   185 | С т р а н а  
 

Гласник 20/01, февруари 2013, Скопје  

35/00, C 07D 401/14, 471/04, 
491/04 

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 
7/02, 9/10 

4535 T1 

A 61K 9/16, 31/4439, 47/12, 47/26, 
47/36, 9/10, 9/14 

4419 T1 

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 
9/10 

4495 T1 

AstraZeneca AB and Array Biopharma, 
Inc. 

A 61K 9/48, 31/4184, 9/14, C 07D 
235/06 

4448 T1 

Atlas Copco Canada Inc. E 21B 31/18 4490 T1 

Aventis Pharma S.A. 
C 12N 1/18, A 61K 51/04, C 07B 
59/00, C 12P 33/00 

4439 T1 

Backlife Ltd. A 61H 1/00, 1/02 4438 T1 

BASF SE 
A 01N 47/02, 25/00, A 01P 7/00 4496 T1 

C 12P 7/62 4503 T1 

Basilea Pharmaceuticals AG 
C 07D 501/12, A 61K 31/546, A 61P 
31/00, C 07D 501/54 

4402 T1 

Bayer HealthCare LLC 
A 61K 31/44, 31/435, 31/47, 31/505, 
31/535, 31/65 

4414 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/22, 31/53 4530 T1 

Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft and Merck Eprova AG 

A 61K 31/519, 31/00, 31/135, 
31/4415, 31/525, 31/565, 31/57, 
31/585, 31/7028, A 61P 15/12, 15/18 

4480 T1 

Biolipox AB 
A 61K 9/127, 31/495, 9/00, A 61P 
37/08 

4533 T1 

BioNTech AG C 12N 15/09, 15/00 4375 T1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

C 07D 239/70, 495/04 4454 T1 

C 07D 403/12, A 61K 31/517, A 61P 
11/00 

4499 T1 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co., KG 

A 61M 15/00, B 05B 11/00, 11/02, F 
04B 53/16 

4510 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 9/20, 31/00 4382 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 

C 07D 403/14, A 61K 31/4178, 
31/4184, 31/4188, A 61P 31/14, C 
07D 405/14, 487/04, 491/044, 
491/052 

4521 T1 

Brita GmbH 
C 02F 1/00, A 47J 31/60, B 01D 
27/10, 35/30 

4507 T1 

CEDEVITA d.o.o. B 65D 51/28 4417 T1 

CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 
BIOTECNOLOGIA (CIGB) 

A 61K 38/16, 35/00, A 61P 31/04, C 
07K 14/265 

4420 T1 

Centro de Inmunologia Molecular A 61K 39/385 4356 T1 

CEPHALON, INC. 
A 61K 31/165, 9/16, 9/20, 9/48 4505 T1 

A 61K 31/343, 31/138, 31/165, 4476 T1 
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31/4525, A 61P 25/24 

A 61K 31/165, 9/20, A 61P 25/00 4396 T1 

Colombeanu, Ion C 04B 11/05 4426 T1 

Crisp Sensation Holding SA 
A 23L 1/00, 1/01, 1/0522, 1/0534, 
1/054, 1/305, 1/318, 1/325 

4363 T1 

DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH B 65D 51/24, 81/36 4379 T1 

DEUTSCHE TELEKOM AG H 04W 48/20 4465 T1 

Druckfarben Hellas S.A. 
C 04B 41/45, C 09D 7/12, E 04B 1/78, 
F 28D 20/02 

4403 T1 

EHA Spezialmaschinenbau GmbH B 29C 53/60, 31/00, 53/80 4531 T1 

Eisai Inc. 
C 07H 19/04, A 61K 31/706, A 61P 
35/00 

4377 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. 

C 07D 233/64, A 61K 31/4178, 
31/4196, 31/437, 31/4985, 31/5383, 
A 61P 25/28, 43/00, C 07D 233/90, 
403/10, 405/06 

4353 T1 

Eksen Makine Sanayi ve Ticaret A.S. A 47J 37/06 4381 T1 

Eli Lilly & Company 

C 07D 213/82, A 61K 31/4412, 
31/4427, A 61P 3/04, C 07C 43/20, C 
07D 233/20, 241/24, 401/06, 
401/12, 405/12 

4511 T1 

ELI LILLY AND COMPANY 

C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 
3/10, C 12N 15/62 

4462 T1 

C 07D 401/04, A 61K 31/4427, A 61P 
25/00, 37/08, C 07D 213/70, 213/79, 
257/04 

4352 T1 

A 61K 38/28, 47/48 4388 T1 

C 07D 207/08, A 61K 31/40, A 61P 
25/32 

4423 T1 

C 07K 16/24 4424 T1 

C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 
35/00 

4415 T1 

C 07K 16/18 4432 T1 

C 07D 401/04, A 61K 31/501, C 07D 
401/14, 417/14 

4512 T1 

C 07D 233/92, A 61K 31/4164, A 61P 
25/00 

4501 T1 

Emory University A 61K 31/57, A 61P 25/00, 25/28 4418 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. 

A 61K 9/70, A 61F 13/00, A 61M 
35/00 

4463 T1 

A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 
61P 25/04 

4474 T1 

Flexoclean Engineering B.V. G 03F 7/32 4342 T1 

Genentech, Inc. A 61K 39/00 4508 T1 

Genentech, Inc. A 61K 39/395 4509 T1 
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Genmab A/S 
A 61K 39/395, 39/44, C 07K 14/47, 
16/24, C 12N 15/12, 15/63, 15/64, 
5/10, 5/12, 5/16, 5/18 

4387 T1 

Geox S.p.A 

A 43B 7/08, 7/12, 9/12, A 43D 8/34, 
B 29D 35/06 

4489 T1 

A 43B 7/12, 23/02, 9/08, B 29D 
35/14 

4492 T1 

Gilead Sciences, Inc. 

A 61K 31/522, A 61P 1/04, 17/02 4529 T1 

C 07F 9/44, A 61K 31/66, A 61P 
31/00 

4456 T1 

C 07H 19/20, A 61K 31/7076, A 61P 
31/18 

4416 T1 

Giuliani International Limited 

A 61K 31/136, 31/166, 31/196, 
31/343, 31/357, 31/4439, 31/47, 
31/606, 31/609, A 61P 1/00, 1/02, 
1/04, 11/02, 17/00, G 01N 33/94 

4380 T1 

Gosio Dianora 
E 05F 1/12, E 05D 11/10, 7/08, E 05F 
3/10, 3/20 

4524 T1 

H. Lundbeck A/S 

A 61K 38/49, A 61P 9/00, 9/10, C 
12N 9/72 

4369 T1 

C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 
25/18, C 07C 17/16, 25/22, 29/143, 
35/32, C 12P 41/00, 7/22 

4376 T1 

C 07D 417/04, A 61K 31/541, A 61P 
25/28, C 07D 403/04, 407/14, 
413/04 

4541 T1 

HatiCon GmbH 
E 04D 13/10, F 24J 2/52, H 01L 
31/042 

4453 T1 

High Point Pharmaceuticals, LLC C 07D 405/04, A 61K 31/501 4469 T1 

Hollister-Whitney Elevator Corp. B 66B 5/18 4451 T1 

I.CAR S.r.L. G 08G 1/01 4450 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH 

C 07K 14/47, A 61K 38/00, 39/00, C 
12N 15/00, C 12P 21/00 

4544 T1 

A 61K 38/10, A 61P 35/00 4460 T1 

ImmunoGen, Inc A 61K 47/48 4515 T1 

IMPERIAL TOBACCO LIMITED B 65D 5/66, 85/10 4534 T1 

Incyte Corporation 
C 07D 471/10, A 61K 31/444, A 61P 
3/04 

4494 T1 

Instituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. 
A 61K 31/437, 31/4709, 31/496, 
31/573, 38/08, A 61P 19/02 

4411 T1 

International Patents and Brands 
Corporation 

B 65D 17/34 4391 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc 
C 07K 7/08, A 61K 38/10, 38/16, A 
61P 1/00, 11/00, 13/08, 29/00, 3/04, 
9/00, C 07K 14/245 

4473 T1 
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Janssen Pharmaceutica NV 
A 61K 31/529, A 61P 35/00, C 07D 
239/88, 239/93, 239/94, 498/08 

4373 T1 

Japan Tobacco, Inc. 

C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 
31/18 

4519 T1 

C 07C 59/72, A 61K 31/41, 31/421, 
31/426, 31/44, A 61P 3/10, 43/00, C 
07C 235/34, C 07D 213/64, 257/04, 
263/32, 277/20, 277/34 

4517 T1 

Kirin-Amgen Inc. 
C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 
7/06, C 07K 14/52, C 12N 1/21, 5/10 

4427 T1 

KNAUF alutop GmbH E 04F 19/08, 19/02 4341 T1 

KOMPOFERM GmbH C 12M 1/107, 1/04 4487 T1 

Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 
C 07D 207/16, A 61K 31/40, 31/4025, 
A 61P 3/10, 43/00, C 07D 405/12 

4349 T1 

Les Laboratoires Servier 

C 07D 498/04, A 61K 31/53, A 61P 
25/16, 25/18, 25/28 

4467 T1 

C 07C 231/02, 209/48, 231/12, 
233/11, 233/18, 233/91 

4392 T1 

A 61P 9/00, A 61K 31/165, A 61P 
15/08, 25/00, 3/00, 37/00, C 07C 
231/24, 233/18 

4478 T1 

Londonpharma Ltd. A 61K 31/335, 9/12 4406 T1 

Merck Canada Inc. 
C 07D 209/80, A 61K 43/00, C 07D 
209/88 

4410 T1 

Merck Canada Inc. and Merck Sharp & 
Dohme Corp. 

A 61K 31/455, 31/00, 31/403, 
31/437, 31/538, A 61P 3/06 

4504 T1 

Merck Patent GmbH 

C 07D 333/38, A 61P 29/00, 3/04, 
3/10, 35/00, C 07D 495/04 

4412 T1 

C 07D 403/14, A 61K 31/501, A 61P 
35/00 

4500 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 9/28, 31/535, 9/20 4484 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. and Istituto 
di Recherche di Biologia Molecolare 
P.Angeletti S.R.L. 

A 61P 31/14, A 61K 38/06, 38/07, 
38/08, C 07K 5/08, 5/10, 5/12 

4452 T1 

Mexel Industries C 10L 1/32, 1/14 4491 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 
35/00 

4378 T1 

C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61P 
35/00 

4485 T1 

C 07F 5/02, A 61K 31/69, 38/05, A 
61P 29/00, 35/00, C 07F 5/04, C 07K 
5/06 

4408 T1 

C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 
35/00, C 07D 473/34, C 07H 19/14, 
19/16 

4394 T1 

C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 4493 T1 
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35/00, C 07D 487/14, 491/14, 
495/14, 498/14, 513/14, 519/00 

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 
C 07D 241/52, A 61K 31/497, C 07D 
401/04 

4343 T1 

Molmed SpA A 61K 47/48, 38/19, A 61P 35/00 4425 T1 

Natco Pharma Limited A 61P 35/00, A 61K 31/506 4449 T1 

Naue GmbH & Co.KG G 01V 3/12, 15/00 4350 T1 

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. 
C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 
35/00, C 07D 403/04, 407/14, 
409/14 

4527 T1 

Nestec S.A.,  B 65D 85/804 4516 T1 

Novartis AG and IRM LLC 
C 07D 239/48, A 61K 31/506, 35/00, 
A 61P 29/00, 37/00, C 07D 401/12, 
401/14, 403/12, 405/12 

4367 T1 

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH A 61K 39/145, C 12Q 1/70 4540 T1 

Novomatic AG G 07F 17/32, 17/34 4433 T1 

Nycomed GmbH 

C 07D 401/14, A 61K 31/4155, 
31/444, A 61P 1/00, 11/00, 17/00, C 
07D 405/14, 413/14, 417/14 

4458 T1 

A 61K 9/20, 31/44, 9/16 4383 T1 

C 07D 401/12 4536 T1 

A 61K 31/4439, 47/32, 9/16, 9/26, 
9/32, 9/50 

4434 T1 

Nycomed GmbH and NPS 
Pharmaceuticals, Inc. 

C 12N 15/16, A 61K 38/26, C 07K 
14/605, C 12P 21/02 

4385 T1 

Pfizer Inc. 

C 07D 231/18, A 61K 31/415, 
31/4155, 31/4162, A 61P 31/18, C 
07D 231/20, 401/06, 401/12, 
403/04, 403/06, 403/12, 405/12, 
413/06, 471/04, 498/04 

4523 T1 

Pfizer Products Inc. 
C 07D 487/04, A 61K 31/505, A 61P 
37/06, C 07D 211/56 

4513 T1 

Pharma Mar, S.A 
C 07D 515/22, A 61K 31/495, A 61P 
35/00 

4407 T1 

Pozen, Inc. A 61K 9/24, 9/28, 9/36 4366 T1 

Pulmatrix, Inc. A 61K 9/00, 47/02, 47/12 4384 T1 

Purdue Pharma L.P. 

A 61K 31/485, 9/22, 9/32 4422 T1 

A 61K 31/485, 9/22, 9/32 4429 T1 

A 61K 31/485, 9/22, 9/32 4475 T1 

A 61K 45/06, 31/4468, A 61P 25/04, 
29/02, C 07D 211/58, 401/06 

4482 T1 

Recordati Ireland Limited 

C 07D 401/14, A 61K 31/4545, A 61P 
13/02, C 07D 211/70, 401/04, 
401/06, 407/14, 409/14, 413/14, 
417/06, 417/14, 471/04, 513/04 

4368 T1 
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 
35/00 

4390 T1 

Renbaxy Laboratories Limited, C 07D 207/34 4400 T1 

Richter Gedeon Nyrt. 
C 07D 215/36, A 61K 31/4706, 
31/4709, A 61P 25/00, C 07D 409/12 

4398 T1 

Roth & Messmer Security Team GmbH 
F 03D 9/00, F 24J 2/54, H 01L 
31/045, 31/058 

4502 T1 

SANOFI 

A 61K 31/519, 31/704, 31/7068, 
45/06, A 61P 35/02 

4347 T1 

C 07D 401/06 4346 T1 

A 61K 31/529, C 07D 471/08, A 61P 
25/00, 29/00, 35/00, C 07D 487/08 

4359 T1 

C 07D 209/40, A 61K 31/454, 31/496, 
A 61P 3/00, C 07D 401/12, 401/14 

4371 T1 

C 07D 213/60, 241/10, 401/04 4522 T1 

C 07D 263/58, A 61K 31/423, A 61P 
3/06, 3/10, C 07D 413/12 

4486 T1 

C 07D 471/08, A 61K 31/551, A 61P 
25/00, 25/18, 25/28, C 07D 211/58, 
243/08 

4421 T1 

C 07D 211/66, 213/26, 231/54 4435 T1 

A 61K 31/351, A 61P 3/00 4436 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
A 61K 31/403, A 61P 3/10 4401 T1 

C 07D 401/14, 239/42, 403/12 4525 T1 

Sanofi-Aventis U.S. LLC 
C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 
9/04 

4461 T1 

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. 
A 61K 9/16, 31/428, 9/20 4470 T1 

A 61K 9/20, 31/397 4393 T1 

Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi 

A 61K 9/20, 31/505, 47/02, 47/10, 
9/28 

4437 T1 

Schering Corporation 
A 61K 39/395, A 61P 37/06, C 07K 
14/52, 14/54, 16/24 

4362 T1 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT B 61L 1/20, 5/06 4526 T1 

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.p.A. 

C 07K 14/475, A 61K 38/17 4466 T1 

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.p.A. 

A 61K 38/22 4477 T1 

Syngenta Participations AG A 01N 43/56 4479 T1 

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

A 61K 31/4412, 31/513, 31/53 4464 T1 

A 61K 31/132, 31/282, 31/44, 
31/506, 31/53, 33/24, A 61P 35/00 

4497 T1 

C 07D 239/48, 401/06, 403/12, 
405/12, 409/06, 409/12 

4446 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited 
C 07D 409/12, A 61K 31/192, A 61P 
3/10 

4344 T1 
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C 07D 413/14, A 61K 31/4245, A 61P 
9/12 

4447 T1 

C 07D 207/48, A 61K 31/40, A 61P 
1/04, C 07D 401/04, 409/04 

4445 T1 

Technische Universitat Berlin 
C 12N 5/071, A 61K 35/36, A 61P 
17/14 

4405 T1 

Teva Medical Ltd. A 61J 1/20 4360 T1 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 
C 07K 1/00, 1/14, 14/00, C 08G 
69/10 

4355 T1 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 
LTD. 

A 61K 9/20, 31/135 4481 T1 

Teva Pharmaceuticals Industries Limited 

A 61K 31/47, A 61P 25/00 4345 T1 

A 01N 33/02, A 61K 31/135 4351 T1 

A 61K 9/00, 38/16 4532 T1 

The Regents of The University of 
california 

A 61K 31/4184, 31/4166, A 61P 
35/00, C 07D 233/86, 235/02, 
401/04, 403/04, 403/10 

4357 T1 

The Trustees of The University of 
Pennsylvania 

C 07K 7/08, A 61K 38/08, 38/16, C 
07K 14/47 

4483 T1 

Thoni, Lothar 
F 16L 13/00, B 23P 11/02, F 16L 
13/11, 23/024 

4537 T1 

TopoTarget UK Limited 
A 61K 31/18, 47/18, 47/26, 47/40, A 
61P 35/00 

4370 T1 

UCB Pharma, S.A. 
C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 12N 
15/13, 15/85, 5/10 

4459 T1 

University of Pittsburgh- Of the 
Commonwealth System of Higher 
Education 

C 07D 277/66, A 61K 31/428, 49/00, 
51/04, A 61P 25/28, C 07D 277/64, G 
01N 33/534 

4498 T1 

VERNALIS (R &D) LTD and NOVARTIS AG 
A 61K 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 
295/00 

4542 T1 

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED 

C 07D 403/12, A 61K 31/497, 38/07, 
C 07K 5/10 

4354 T1 

Veterinarmedizinische Universitat Wien 
C 12N 1/10, A 23L 1/30, A 61K 
39/002, C 12Q 1/68 

4348 T1 

VIFOR (INTERNATIONAL) AG 
C 08B 31/18, A 61K 31/295, 33/26, 
47/48, C 08B 30/18 

4364 T1 

voestalpine Schienen GmbH 

B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 
9/06 

4506 T1 

B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 
9/06 

4389 T1 

B 21B 43/00, 43/06, C 21D 1/63, 
9/06 

4409 T1 

Warner Chilcott Company, LLC A 61J 1/03 4468 T1 

WTE Wassertechnik GmbH B 01D 21/00, C 02F 3/12 4518 T1 

Wyeth LLC C 07D 235/22, A 61K 31/496, A 61P 4528 T1 
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25/00 

Xigen S.A. C 07K 14/47 4428 T1 

Zealand Pharma A/S 
C 07K 14/575, A 61K 38/22, 47/48, A 
61P 3/10 

4539 T1 

Zebic, Gregor H 04L 12/28 4455 T1 
 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1934 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 1934 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 1964 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 1964 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 2270 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 2270 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 3560 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2534 

(73) Ironwood Pharmaceuticals, Inc 

301 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

 

(11) 2656 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 2656 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 2678 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 2678 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 3015 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 3015 

(73) DEUTSCHE SISI-WERKE Betriebs GmbH 

Rudolf-Wild-Strasse 107-115  69214 

Eppelheim/Heidelberg, DE 

 

(11) 3004 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 
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(11) 3268 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3690 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3465 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3405 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3297 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3519 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3573 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3808 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3999 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3970 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

 
ПРОМЕНИ НА ПРОНАЈДУВАЧОТ 

 

(11) 904001 

(72) CHARRIER, Jean-Damien (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

WANG, Tiansheng (Concord, MA 01742);  

SALITURO, Francesco (Marlborough, MA 01752);  

FARMER, Luc (Foxborough, MA 02035);  

BETHIEL, Randy (Lexington, MA 02420);  

GREEN, Jeremy (Waltham, MA 02451);  

COME, Jon (Cambridge, MA 02139); 

 LAUFFER, David (Stow, MA 01775);  

ARONOV, Alex (Watertown, MA 02472);  

BINCH, Hayley (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

BOYALL, Dean (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

EVERITT, Simon (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

FRAYSSE, Damien (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

MORTIMORE, Michael (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

PIERARD, Francoise (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  
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ROBINSON, Daniel (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

PINDER, Joanne (Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY);  

PIERCE, Albert (Cambridge, MA 02138);  

HARRINGTON, Edmund, (Plymouth, MA 02360,) and COURT, John, (Littleton, MA 01460, ) 

 

 

ПРЕНОС 
(11) 3996 

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

(11) 3560 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway,  

New Jersey  

07065, US 

 

(11) 3004 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway,  

New Jersey  

07065, US 

 

(11) 3268 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 1540 

 (73) SEDA S.p.A. 

Corso Salvatore d'Amato 84  I-80022 Arzano-Napoli, IT 

 

(11) 2061 

 (73) ORT JOINT-STOCK COMPANY 

Kr. Sarafov St.27  1421 Sofia, BG 

 

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕ ПЛАЌАЊЕ 
 

 

 

 

(11) 
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828 

1187 

1192 

1173 

2786 

2787 

3360 

2761 

2789 

3380 

2706 

3386 

3363 

3345 

3391 

3358 

3741 

3308 

3282 

3311 

3232 

3739 

3397 

3398 

3329 

3333 

3350 

3383 

3688 
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(51) A24D1/02  (11) 901775 

   (13) T2 

   (22) 13/01/2006 

(21)    2005/118  (45) 28/02/2013 

(30)  GB19990028853    07.12.1999 

(96)  00977742.6    29.11.2000 

(97) EP1237428 B2    12.09.2012 

(73)   British American Tobacco (Investments) 

Limited Globe House, 1 Water Street London 

WC2R 3LA , GB 

(74) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост  

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ 

Скопје 

(72) BUSHBY, Alison, GB 

MCADAM, Kevin Gerard, GB 

TIMMS, Nicholas Leslie, GB 

(54) ПРОИЗВОД ЗА ПУШЕЊЕ КОЈ ОПФАЌА 

ОБВИВКА КОЈА СОДРЖИ КЕРАМИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛ 

(57) 1. Направа за пушење која што се состои од 

обвивка во која што се содржи тутунски 

материјал за пушење, при што обвивката има 

керамичко полнење, средство за сврзување, по 

потреба адитив за горење и по потреба средство 

за зголемување на пепелта, при што честичките 

на споменатото керамичко полнење се присутни 

во опсег од 50-95% по тежина суви материјали 

во смесата од која е составена обвивката, што 

се карактеризира со тоа што споменатото 

керамичко полнење е керамичко полнење со 

претходно дефинирана форма, кое што,  кога ќе 

се измеша со средството за сврзување во 

обвивката, при што споменатата обвивка има 

порозна, самостојна структура, и кога согорува 

за време на пушењето, обвивката го губи својот 

структурен интегритет и при што керамичкото 

полнење има правилна или неправилна, форма 

на неплочеста честички. 

 

 

 

 

 

 

(51) B42D1/04,   (11) 902075 

       B42D1/00,   (13)  T2 

       B42D15/10  (22) 13/01/2006 

(21) 2006/18  (45) 28/02/2013 

(30)  CH20030001328    30.07.2003  

(96)  03405643.2    03.09.2003 

(97) EP1502765 B2    15.08.2012 

(73)   Trüb AG Hintere Bahnhofstrasse 12 CH-5001 

Aarau / CH 

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул."Македонија" 

бр.27/2/22, 1000 Скопје, MK  

(72) Egli, Stefan , CH 

Stutz, Christof , CH 

Fankhauser, Oliver , CH 

Hofstetter, Stephan , CH 

Christen, Paul , CH 

(54) БРОШУРА КОЈА СОДРЖИ СТРАНИЦА СО 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

(57) 1. Постапката за изработка на брошура, 

поточно на документи за идентификација, оваа 

брошура (1) содржи множество страници (31) 

помеѓу корицата (23) и секоја страница има 

предна и задна страна, пришто е обезбедена 

барем една страна со податоци (2, 24-27, 37) , 

којашто е цврсто поврзана со корицата (23), 

страницата со податоци (2, 24-27, 37) има барем 

еден флексибилен слој (3-7, 38) и овој 

флексибилен слој (3-7, 38) е издаден со еден 
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дел (3б, 4б, 5б, 6б, 7б) од носачот на податоци 

(9, 11, 13, 14, 18, 41) при што пределот (3б, 4б, 

5б, 6б, 7б) е поврзан со корицата (23) и 

останатите страници (31), кадешто барем во 

еден дел (3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 38а), флексибилниот 

слој (3-7, 38) има дел (15) кој се користи како 

понатамошен елемент за поврзување, со цел да 

го поврзе носителот на податоци (9, 11, 13, 14, 

18, 41) суштински и нераскинливо кон 

флексибилниот слој (3-7, 38) и кадешто 

флексибилниот слој (2-7, 38) е текстилен, се 

карактеризира со тоа што флексибилниот слој 

(3-7, 38) формира два надворешни слоеви (38а, 

38б) или еден внатрешен слој, флексибилниот 

слој (3-7, 38) е поврзан за носителот на 

податоци (9, 11, 13, 14, 18, 41) со втиснување на 

листовите во еден слој, кадешто на отворите 

(15, 17) се формирани точки на лепење, кои што 

го поврзуваат флексибилниот слој или 

флексибилниот слој суштински и нераскинливо 

со носачот на податоци, кадешто отворите (15, 

17) се мрежни отвори на текстилот.  

 

 

 

 

 

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) 

A24D1/02 A24D1/02 901775 Т2 

B42D1/04 B42D1/04 902075 Т2 

B42D1/00 B42D1/04 902075 Т2 

B42D15/10 B42D1/04 902075 Т2 

 

 

 

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) 

British American Tobacco (Investments) Limited Globe House A24D1/02 901775 Т2 

Trüb AG Hintere Bahnhofstrasse 

B42D1/04 
B42D1/00 
B42D15/10 

902075 

902075 
902075 

Т2 

Т2 

Т2 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



 

Индустриски Дизајн  199 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

(21)   ИД 2011/58  (45) 28/02/2013 

(22) 15/12/2011    

(28) 4 (четири дизајни), тродимензионални 

(30)  29/394,256  15/06/2011  US и 12 82602-0004  23/06/2011  EM  

(72) Neil WILLCOCKS, Sue WILSON, Adam Edward WATKINS, Bryan Marshall COLE, Jonathan 

Christopher SMITH, US 

(73) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street  McLean, Virginia 22101-3883, US 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) КОНТЕЈНЕР  
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(21)  ИД  2012/14  (45) 28/02/2013 

(22) 12/04/2012    

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Борис Колозов, дипл.град.инг., 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03 

(54) "ДАЛЕКOВОДЕН СТОЛБ"  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/15  (45) 28/02/2013 

(22) 12/04/2012  

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Борис Колозов, дипл.град.инг., 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03 

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"    
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(21) ИД  2012/16  (45) 28/02/2013 

(22) 12/04/2012 

   

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Борис Колозов, дипл.град.инг., 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03  

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/17  (45) 28/02/2013 

(22) 12/04/2012  

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30)  

(72) Борис Колозов, дипл.град.инг., 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03       

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  
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(21) ИД  2012/31  (45) 28/02/2013 

(22) 09/05/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Димче Димитриевски 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03        

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  

 

   

 

 

(21) ИД  2012/32  (45) 28/02/2013 

(22) 09/05/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30)  

(72) Димче Димитриевски 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03        

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  
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(21) ИД  2012/33  (45) 28/02/2013 

(22) 09/05/2012   

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Димче Димитриевски 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03       

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  
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(21) ИД  2012/34  (45) 28/02/2013 

(22) 09/05/2012  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Димче Димитриевски 

(73) ЕМО ОХРИД АД 

с.Косел, 6000 Охрид, MK 

(74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

ул. Апостол Гусларот бр.3 1000 Скопје 

(51) 25-03      

(54) "ДАЛЕКОВОДЕН СТОЛБ"  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/52  (45) 28/02/2013 

(22) 14/08/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06      

(54) "МАРКЕР"  
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(21) ИД  2012/56  (45) 28/02/2013 

(22) 03/10/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Стојановски Драган 

(73) Стојановски Драган 

ул.Партизански Одреди бр.99/2-17, 1000 Скопје, MK 

(51) 15-09 

(54) ПРЕСА  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

208 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

(21) ИД  2012/57  (45) 28/02/2013 

(22) 12/10/2012    

(28) 4 (четири) дизајни, дводимензионални 

(30) 002085183  08/08/2012  EM 

(72) Dorota Kocjan, PL 

(73) Maspex-GMW Sp. z.o.o. S.K.A. 

Ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL 

(74) Гавриловска Александра, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(51) 19-08 

(54) "ЕТИКЕТИ"  
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(21) ИД  2012/58  (45) 28/02/2013 

(22) 16/10/2012    

(28) 3 (три) дизајни, дводимензионални 

(30)  

(72) Haluk Omer Sakioglu, TR 

(73) Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd. 

Sirketi Ikitelli O.S.B S.Demirel Bulvari, 23.  Cad. Ikitelli Tic. Merkezi, S-1 BL No.6  K.Cekmece-

Istanbul,  TR 

(74) ТП Тони Младеновски  

ул. Илинденска 2/13 1400 Велес 

(51) 19-01 

(54) "СВЕЧЕНИ КАРТИЧКИ"  

 

 

   

 

 

 

 

(21) ИД  2012/59  (45) 28/02/2013 

(22) 16/10/2012       

(28) 1 Еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Божин Трајкоски 

(73) Божин Трајкоски 

ул.Карпош Војвода бр.19 Охрид, MK 

(51) 08-05       

(54) "СИСТЕМ ЗА РАВНЕЊЕ"  
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(21) ИД  2012/60  (45) 28/02/2013 

(22) 17/10/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Симо Мојсиќ 

(73) Сибакс-мс доо 

ул.Јадранска магистрала бр.18 Скопје, MK 

(51) 25-01        

(54) ПРОФИЛ  
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(21) ИД  2012/63  (45) 28/02/2013 

(22) 01/11/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален 

(72) Благоја Бајдевски 

(73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ  

ул"Ѓорче Петров" бр.4, 1300 Куманово, MK 

(51) 09-03         

(54) "ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА" 

     

   

 

 

 

 

(21) ИД  2012/64  (45) 28/02/2013 

(22) 06/12/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор и ОГЊАНОВСКИ, Милош 

(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор и ОГЊАНОВСКИ, Милош 

Бул.Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, MK и ул.Орце Николов 190/3/8, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 14-03         

(54) "СТАНИЦА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МОБИЛЕН УРЕД"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

(21) (51) 

MK/I/ 2011/58 09-01 

MK/I/ 2012/14 25-03 

MK/I/ 2012/15 25-03 

MK/I/ 2012/16 25-03 

MK/I/ 2012/17 25-03 

MK/I/ 2012/31 25-03 

MK/I/ 2012/32 25-03 

MK/I/ 2012/33 25-03 

MK/I/ 2012/34 25-03 

MK/I/ 2012/52 19-06 

MK/I/ 2012/56 15-09 

MK/I/ 2012/57 19-08 

MK/I/ 2012/58 19-01 

MK/I/ 2012/59 08-05 

MK/I/ 2012/60 25-01 

MK/I/ 2012/63 09-03 

MK/I/ 2012/64 14-03 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

 

(73) (21) 

Erich Krause Finland Oy MK/I/ 2012/52 

Mars, Incorporated MK/I/ 2011/58 

Maspex-GMW Sp. z.o.o. S.K.A. MK/I/ 2012/57 
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Sedef Davetiye San. Ve Tic. Ltd. MK/I/ 2012/58 

Божин Трајкоски MK/I/ 2012/59 

ДАЧЕВСКИ, Глигор and ОГЊАНОВСКИ, Милош MK/I/ 2012/64 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" Борис ДООЕЛ  MK/I/ 2012/63 

ЕМО ОХРИД АД MK/I/ 2012/14 

MK/I/ 2012/15 

MK/I/ 2012/16 

MK/I/ 2012/17 

MK/I/ 2012/31 

MK/I/ 2012/32 

MK/I/ 2012/33 

MK/I/ 2012/34 

Сибакс-мс доо MK/I/ 2012/60 

Стојановски Драган MK/I/ 2012/56 
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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 Datа 
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(11) 714   (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2011/25 (22) 29/04/2011    

(18) 29/04/2016 

 

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални 

(30) 1243315  03/11/2010  CT 

(72) Mr Jan Christian Delfs, Lerchenstr. 13, 22767 Hamburg; Dominiк Flik, Fruhlingstrasse 1, 85521 

Ottobrunn и Michael Schiffer, Belderberg 20, 53111 Bonn, DE 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. “Даме Груев” бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) "ТОП СЕТ КУТИИ" 
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(11) 707  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2011/29 (22) 25/05/2011    

(18) 25/05/2016 

 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 1246904 25/11/2010 СТ 

(72) Stefan Wossner, Hirschhorner Weg 18,  14163 Berlin, DE 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УРЕД" 

 

   



 

220 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

  

  

 

 

 

 

(11) 715  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2011/31 (22) 07/06/2011    

(18) 07/06/2016 

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални 

(30) RCD 1248439  07/12/2010  ЕМ 

(72) Dominik Flik, Fruhlingstrasse 1, 85521 Ottobrunn; Michael Schiffer, Belderberg 20, 53111 Bonn; Jan 

Christian Delfs, Lerchenstr. 13, 22767 Hamburg и Andre Hanisch,  Am Lambertushof 33, 53347 

Witterschlick 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-03 

(54) "ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ" 

 



 

Индустриски Дизајн  221 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  
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(11) 716  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2011/36 (22) 15/06/2011    

(18) 15/06/2016 

(28) 10 (десет) дизајни, тродимензионални 

(30) 1250039  15/12/2010  CT 

(72) Mr Losang Ngodup, Im Bergfeld 10in 76744 Worth am Rhein; Ms Jeannette Bergen, Am Kaiserkai 28 in 

20457 Hamburg и Mr Oliver Bockle, Neumann-Reichardt-Str. 27-33 in 22041 Hamburg 

(73) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "ГРАФИЧКИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС" 
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(11) 706  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/7  (22) 21/03/2012    

(18) 21/03/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јорданов Славе, ул."566" бр.17,  2300 Кочани 

(73) "ТИНГ" ДООЕЛ 

ул."566" бр.17,  2300 Кочани, MK 

(51) 09-02 

(54) "САД СО ДВОЈНА ОБВИВКА" 

 

  

 

 

(11) 709  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/9  (22) 29/03/2012    

(18) 29/03/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, ul.Severnoe Chertanovo, d. 4, korp. 402, kv. 124,  

Moscow 113648, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ 
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(11) 710  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/10 (22) 29/03/2012    

(18) 29/03/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, ul.Severnoe Chertanovo, d. 4, korp. 402, kv. 124,  

Moscow 113648, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ 
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(11) 711  (45) 28/02/2013 

(21) ИД 2012/12 (22) 29/03/2012    

(18) 29/03/2017 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, ul.Severnoe Chertanovo, d. 4, korp. 402, kv. 124,  

Moscow 113648, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ 
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(11) 717  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/19 (22) 19/04/2012    

(18) 19/04/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Todd Brooks, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 32-00 

(54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ" 

 

 

 

 

 

(11) 718  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/20 (22) 20/04/2012    

(18) 20/04/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Todd Brooks, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 32-00 

(54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ" 
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(11) 708  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/24 (22) 24/04/2012    

(18) 24/04/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Златко Филиповски, ул."Трета Македонска Бригада" бб, 1000 Скопје 

(73) Друштво за производство,  промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје 

ул."Трета Македонска Бригада" бб, 1000 Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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(11) 712  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/29 (22) 02/05/2012    

(18) 02/05/2017 

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални 

(30) 1944984 09/11/2011 ЕМ 

(72) Laurence Hunnex , Jones Knowles Ritchie, 128 Albert Street London, NW1 7NE; Fay Meadows, Jones 

Knowles Ritchie, 128 Albert Street London, NW1 7NE; Nicholas Little, Jones Knowles Ritchie, 128 Albert 

Street London, NW1 7NE; Martin Francis, Jones Knowles Ritchie, 128 Albert Street London, NW1 7NE и 

James Nixon, Jones Knowles Ritchie, 128 Albert Street London, NW1 7NE 

(73) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street  McLean, Virginia 22101-3883, US 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 32-00 

(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА" 
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(11) 713  (45) 28/02/2013 

(21) ИД  2012/30 (22) 02/05/2012    

18) 02/05/2017 

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални 

(30) 1951344 23/11/2011 ЕМ 

(72) Shaun Clifford Bowen, B&B Studio Ltd, 18 Charlote Road  London, EC2A 3PB; George Frazer Hartley, 

B&B Studio Ltd, 18 Charlote Road  London, EC2A 3PB и Katherine Sarah Mc Alpine, B&B Studio Ltd, 18 

Charlote Road  London, EC2A 3PB 

(73) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street  McLean, Virginia 22101-3883, US 

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  

ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје 

(51) 32-00 

(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА" 
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Индустриски Дизајн  237 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

  
 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 

(11) (51) 

MK/I/ 2011/25 14-03 

MK/I/ 2011/29 14-03 

MK/I/ 2011/31 14-03 

MK/I/ 2011/36 14-04 

MK/I/ 2012/7 09-02 

MK/I/ 2012/9 19-06 

MK/I/ 2012/10 19-06 

MK/I/ 2012/12 19-06 

MK/I/ 2012/19 32-00 

MK/I/ 2012/20 32-00 

MK/I/ 2012/24 09-01 

MK/I/ 2012/29 32-00 

MK/I/ 2012/30 32-00 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
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(73) (21) (11) 

"ТИНГ" ДООЕЛ MK/I/ 2012/7 706 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2011/25 714 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2011/29 707 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2011/31 715 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2011/36 716 

Erich Krause Finland Oy MK/I/ 2012/9 709 

Erich Krause Finland Oy MK/I/ 2012/10 710 

Erich Krause Finland Oy MK/I/ 2012/12 711 

Mars, Incorporated MK/I/ 2012/29 712 

Mars, Incorporated MK/I/ 2012/30 713 

The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/19 717 

The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/20 718 

Друштво за производство,  промет и услуги 
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/I/ 2012/24 708 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 

 

(111)    (186) 

547    29/05/2017 

548    29/05/2017 
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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  2006/781  (220) 01/08/2006 

(442) 28/02/2013 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

PLaza 

Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HEALTHWORKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  Фармацевтски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; кинески 

растителен чај, медицински чај, медицински 

пијалоци , медицински напитоци; вода за 

јакнење и окрепнување, напитоци за јакнење и 

окрепнување, пијалоци за јакнење и 

окрепнување, растителни напитоци (се за 

медицинска употреба); растителни екстракти 

(за медицинска употреба); растителни инфузии 

(за медицинска употреба); растителен чај (за 

медицинска употреба); растителни смеси за 

медицинска употреба; растителни препарати за 

медицинска употреба; медицински растителни 

инфузии; кинески народни лекови; растителени 

желеа; желе од желка; лекови за јакнење и 

окрепнување  

кл. 29  Месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масла за 

јадење и масти; супи, подготовки за супи, супи 

во прав, мешавини за супи, конзервирани супи, 

замрзнати супи, состојки за правење супи (сите 

не-медицински); додатоци на прехрана и 

нутрициски додатоци (останати освен оние за 

медицинска употреба); природни продукти во 

смисол на растителни подготовки (останати 

освен оние за медицинска употреба); додатоци 

на храна со растенија (останати освен оние за 

медицинска употреба)  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замени за кафе; растителни напитоци 

(останати освен за медицинска употреба); 

растителни екстракти (останати, освен оние за 

медицинска употреба); растителни инфузии 

(останати, освен оние за медицинска употреба); 

растителен чај (останати, освен оние за 

медицинска употреба); брашно и производи од 

житните растенија, леб, колачи и слатки, 

сладоледи; мед, мелис; квасец, прашок за 

дигање, сол, слачица (сенф); оцет, умаци 

(зачини); миродии; мраз за ладење; десерти; 

пудинзи; оризни колачи; додатоци за храна за 

човекова употреба; храна за јакнење и 

окрепнување (останати, освен оние за 

медицинска употреба)  

кл. 32  Пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци, напитоци од овошни 

сокови; пијалаци, напитоци, вода за јакнење и 

окрепнување, напитоци за јакнење и 

окрепнување, пијалоци за јакнење и 

окрепнување; безалкохолни напитоци кои се 

изработуваат по нарачка; напитоци во прав 

(безалкохолни)  

кл. 35  огласување; деловно управување; 

деловна администрација; канцелариски 

функции; продажба на мало и големо на храна, 

вода, пијалоци и напитоци од сите врсти (било 

за медициннска или не-медицинска употреба) и 

состојки, смеси, сирупи и подготовки за 

правење на исти, кинески народни лекови, 

лекови за јакнење и окрепнување, растителни 

инфузии и екстракти (било за медицинска или 

не-медицинска употреба), растителни 

препарати (било за медицинска или не-

медицинска употреба), додатоци на храна и 

нутрициски додатоци за човекова употреба 

(било за медицинска или не-медицинска 

употреба); услуги на проджба на мало за се 

горе наведено; огласување, услуги на деловно 

советување, деловно управување и 
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организација на консултански услуги врзани за 

се горе наведено  

кл. 41  Образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности, услуги на обука и стручно 

оспособување вклучувајќи прибавување 

информации во полето на исхрана, пијалоци и 

напитоци, кинеска медицина, здрави напитоци и 

храна и здравствена нега  

кл. 43  Услуги на давање храна и пијалоци; 

привремено сместување; ресторани; кафеани, 

кафетерии, снек барови; кафе барови; чајани; 

ресторани за брза храна (fast food); услуги на 

доставување на храна (take away); услуги на 

катеринг; подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци и 

напитоци за конзумција надвор (take away)  

кл. 44  Медицински услуги; ветеринарски 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината на 

луѓето или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

консултантски услуги и советувања врзани за 

храна, пијалоци и напитоци, кинеска медицина, 

здрава храна и напитоци и услуги на 

здравствена нега  

 

(210) TM  2009/41  (220) 23/01/2009 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство и трговија 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-

импорт ДОО Скопје 

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK 

(740) Александра Трајчовска, адвокат  

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

(540)  

ЕВРОАСИЈА 

ТЕХНИКА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2009/1144  (220) 19/11/2009 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија на големо и мало 

АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

Бул. 3-та Македонска Бригада ББ, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2009/1188  (220) 30/11/2009 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за промет транспорт 

шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ 

Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 

Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  
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кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2010/69  (220) 01/02/2010 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.„Лермонова" бр.3/4, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

GE132 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции кои се користат како 

додаток на исхраната  

кл. 30  додатоци за исхрана, екстракти за 

исхрана  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со диететски супстанции  

 

(210) TM  2010/932  (220) 10/08/2010 

(442) 28/02/2013 

(300) 008878779  12/02/2010  EM 

(731) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG 

Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen, Zurich, 

CH 

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, жолта и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимирани препарати за атмосфера; 

колекција (збирка), есенцијални масла, спрејови 

за парфемирање соби; препарати за 

парфемирање или ароматизирање на воздухот  

кл. 4  свеќи; парфимирани или миризливи свеќи  

кл. 5  препарати за освежување на воздухот, 

препарати за прочистување на воздухот; 

освежувачи на воздухот во соба; препарати за 

парфемирање или ароматизирање на воздухот; 

дезодоранси; препарати за неутрализирање на 

непријатни миризби  

кл. 11  апарати и инструменти, сите за миризба, 

прочистување или освежување на 

атмосферата; делови и додатоци за сите 

наведени стоки  

 

(210) TM  2010/934  (220) 10/08/2010 

(442) 28/02/2013 

(731) Giga-Byte Technology Co., Ltd. 

No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, 

TW 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, персонални компјутери; 

компјутерски сервери; преносни компјутери -

лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање 

забелешки; џебен комуникатор; управувачка 

кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-

top boxes); компјутерски матични плочи; 

компјутерски конзоли; компјутерски кабли; 

компјутерски уреди за греење / ладење; 

компјутерски терминали; ЛЦД монитори; 

додатна картичка за компјутери, имено картички 

за модем, видео графичка акцелераторска 

картичка, ЛАН (мрежна) картичка за 

поврзување на мали преносни компјутерски 

уреди со компјутерски мрежи, контролни 

мрежни картички и СЦСИ (мали компјутерски 



 

Трговски Марки  243 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

интерфејс уреди) картички; компјутерски 

работни станици од кои се состојат 

компјутерите; графички картички и контролори; 

ЛАН хардвер; контролори на компјутерски хард 

диск интерфејс; компјутерски хардвер и 

компјутерски периферни уреди, имено 

компјутерски монитори, мауси, тастатури, 

звучници, компјутерски мемориски уред, имено 

хард дискови, дискети, оптички дискетни 

единици; интегрални кола; печатена плоча; 

компјутерско напојување со електрична 

енергија; електрични одводи; уреди за 

далечинско управување за компјутери; хардвер 

за телекомуникации и податоци за 

вмрежување; уреди за факс/модем; кабловски 

модеми; уреди за вмрежување, имено, 

контролори за мрежни интерфејси; рутери, 

осовини, мостови; видео телефони; апарати за 

видео конференција; дигитални камери; 

дигитални телефони; мобилни телефони; 

електрични конектори; прилози за компјутерски 

хард дискови; видео и мултимедија прожектори; 

фотогфрафски прожектори; компјутерски 

софтвер, за тестирање, апликација и систем 

софтвер на компјутерски хардвер, софтверски 

драјвери, вграден софтвер; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук и 

слики  

кл. 35  увоз и извоз на производи поврзани со 

компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни 

промоции (за други); заедничко спојување за 

доброто на другите, различни производи во 

врска со компјутерски сродни производи, 

овозможувајќи им на клиентите соодветно 

разгледување и купување на тие производи на 

големо и мало  

кл. 37  инсталација на компјутерски и мрежни 

системи; услуги на поправка за компјутери и 

компјутерски периферни уреди, компјутерско 

вмрежување и придружни периферни уреди; 

компјутерски инсталации и услуги за 

оддржување  

 

(210) TM  2010/967  (220) 23/08/2010 

(442) 28/02/2013 

(731) Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2010/969  (220) 23/08/2010 

(442) 28/02/2013 

(731) Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2010/970  (220) 23/08/2010 

(442) 28/02/2013 

(731) Arcor S.A.I.C. 



 

244 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, сива, светло сива, темно сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2011/20  (220) 12/01/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GS250 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2011/21  (220) 12/01/2011 

(442) 28/02/2013 

(230) (300)  

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

GRAND BLAZER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2011/136  (220) 21/02/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Кочишки Логин and Сладиновски Сашо 

ул.„Владимир Комаров" 6/3-6, 1000 Скопје, 

MK and ул.„Антон Попов" 132а, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, сива, црвена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив, 

кои не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, печатарски букви, клишиња, печатарски 

производи, печатени материјали со специјална 

заштита и намена, печатење, амбалажа, 

влезници, карти, возни карти, упатници, вињети, 

вреќички за амбалажирање, гравури, графички 

прикази, етикети, контрола, листови /хартиени 

производи/, матрици за размножување 

/шаблони/, нацрти, обвивки /хартиени 

производи/, пишување (подлоги за пишување), 

размножување, репродуцирање, фотографии  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

дејности (професионални консултации), 

поддршка при организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

промоција /продажба за трети лица/, поддршка 

при on-line продажба за трети лица, ширење на 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 
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рекламни цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

милсење), on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

(маркетинг), објавување рекламни текстови, 

рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), 

изнајмување рекламен простор, односи со 

јавност, демонстрација на производи, 

документи (умножување на документи)  

кл. 41  забава, спортски и културни активности, 

услуги за обавување евиденција на посетители 

при спортски и културни акгивности, вариети, 

дискотеки (услуги на дискотеките), клубови 

(услуги на клубови) /забава или одгледување/, 

приредби (одржување на приредби), разонода, 

разонода (упатство за разонода), конференции 

(организирање и водење конференции), 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

натпревари (организирање натпревари) /обука 

или забава/, слободно време (услуги врзани за 

исполнување на слободното време)  

 

(210) TM  2011/280  (220) 24/03/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Societe des Produits NESTLE S.A.  

1800 Vevey, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пијалоци врз база на млеко; подготовки 

врз база на млеко и павлака; подготовки врз 

база на протеини за храна за луѓе  

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, подготовки и 

пијалоци врз база на кафе, ладно кафе (iced 

coffe); замени за кафе, екстракти од замени за 

кафе, подготовки и пијалоци врз база на кафе; 

цикорија; чај, екстракти од чај, подготовки и 

пијалоци врз база на чај; ладен чај; подготовки 

врз база на слад; какао и подготовки и пијалоци 

врз база на какао; чоколадо, чоколадни 

производи, подготовки и пијалоци врз база на 

чоколадно; слаткарски производи, колачиња, 

бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики 

за џвакање; природни засладувачи; пекарски 

производи, леб, квасец, пецива; бисквити, 

торти, колачи, обланди, карамели, пудинзи; 

сладолед, воден мраз /прехрамбен/, шербети, 

смрзнати слаткарски производи, смрзнати 

торти, безалкохолни ледени пијалоци, смрзнати 

десерти, смрзнати јогурти; обрзани агенти за 

производство на сладолед и/или водни мразови 

и/или шербети и/или смрзнати слаткаски 

производи и/или смрзнати торти и/или 

безакохолни ледени пијалоци и/или смрзнати 

десерти и/или смрзнати јогурти; житарици за 

појадок, мусли, пченкарни снегулки (corn flakes), 

табли од житарици (cereal bars), подготвени 

житарици (ready-to-eat cereals), подготовки од 

житарици  

кл. 32  пијалоци со вкус и врз база на овошје; 

млечни ферментирани пијалоци; пијалоци врз 

база на кафе; изотонични пијалоци  

 

(210) TM  2011/361  (220) 18/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/155,120  18/10/2010  US 

(731) Avocent Huntsville Corp. 

4991 Corporate Drive Huntsville, Alabama 

35805, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

TRELLIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за менаџирање со 

инфраструктурни информативни центри; 

Софтвер за пратење на физичка актива; 
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софтвер за анализа на ефектите и 

искористувањата; софтвер за записи при попис 

и планирањеч софтвер за автоматизација на 

активата и надгледување; софтвер за визуелно 

моделирање; хардвер; вграден софтвер; 

прекинувачи, прекинувачи за пренос; извори на 

енергија; UPS (непрекинати извори на 

енергија); системи за ладење; пренапонски 

пригушувачи; куќишта; сервери; блејд сервери; 

виртуелни сревери; куќишта за сервер; 

батерии, PDU (единици за дистрибуција на 

енергија); контролери; контролери за 

пожарникарски пумпи; кабинети; конзоли; ЛЦД 

конзоли, информациски менаџмент системи; 

модули, регулатори на моќност; ладилни 

системи; вентилациски контролери; панелни 

врати; монитори; пренапонски заштитници; 

системи за информациски менаџмент на центри 

за податоци кои што содржат компјутери, 

компјутерски хардвер и софтвер, HVAC/R 

(Греење, Венитилација и Воздушно 

Прочистување) / Ладилни системи за употреба 

во информативни центри и компјутерски соби, 

серверски хардвер и софтвер, вграден 

софтвер, прекинувачи, пренапонски 

пригушувачи, системи за енергија, непрекинати 

извори на енергија, кабинети, постоља, 

батерии, контролери, комтролери за 

пожарникарски пумпи, едеиници за 

дистрибуција на енергија, ЛЦД конзоли  

кл. 11  HVAC/R (Греење, Венитилација и 

Воздушно Прочистување) / Ладење; 

амбиентални контролни апаратури; кондензери, 

компресори; вентилатори; клима уреди  

кл. 35  дистрибуција на компјутерски софтвер  

кл. 37  одржување и поправка на 

инфраструктурни и информациски системи и 

опрема  

кл. 38  телекомуникациски сервиси  

кл. 42  инфраструктурен мониторинг, мерење и 

управување, мониторинг на енергија, 

управување и мерење; управување и 

мониторинг на информативни центри; 

компјутерски услуги, имено, надггледување на 

локација, мониторинг на опрема, мониторинг на 

систем, мапирање на простор, и информациски 

и технолошки услуги; консултациски услуги; 

комјутерски услуги, имено, софтвер како услуга; 

услуги при анализа на информации, 

обезбедување на употреба на он-лајн софтвер 

кој не може да се превземе, софтвер; системи 

за управување во информациски центри; 

компјутерски услуги  

Дополнителни услуги (кои не се во 

приоритетните барања) 

Софтвер; системи за управување со 

информациски центри; компјутерски услуги  

 

(210) TM  2011/370  (220) 20/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(300) T11/00009E  03/01/2011  SG 

(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company 

2401  Utah Avenue South, Seattle, Washington 

98134, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мелено кафе и кафе во зрно, какао, 

чаеви (билни и не-билни), кафе, чај, пијалоци 

на база на какао и еспресо, и пијалоци 

направени со база од кафе и/или еспресо, 

пијалоци направени со база од чај, чоколадо во 

прав и ванила, сосови за додавање во 

пијалаци; чоколаден сируп, ароматизирани 

сирупи за додавање во пијалаци, печива, 

вклучувајќи мафини, земички, бисквити, 

колачиња, колачи и леб, сендвичи, гранола, 

кафе подготвенo за пиење, чај подготвен за 
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пиење, cладолед и замрзнати слатки; чоколадо, 

бонбони и слатки  

кл. 35  бизнис администрација, бизнис 

менаџмент; франшизинг, имено обезбедување 

техничка помош во воспоставувањето и/или 

работењето на ресторани, кафулиња, 

продавници за кафе и снек барови; 

малопродажни услуги од областа на: кафе, чај, 

какао, пакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, прибори за 

домаќинство, прибори за кујна, часовници, 

часовници за на рака, кујнски тајмери, 

штоперици, накит, книги, музички снимки, 

подлоги за глувчиња за компјутери, паричници, 

портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за 

книги, куфери и чадори, сите направени од 

ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за 

клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, 

вклучувајќи мечиња, полнети играчки, 

кадифени играчки, кукли и додатоци за нив, 

новогодишни украси; дистрибуција на големo, 

продавници на големо и услуги за нарачување 

на големо сите во областа на: кафе, чај, какао, 

пакувана и подготвена храна, електрични 

апарати, не-електрични апарати, прибори за 

домаќинство, прибори за кујна, часовници, 

часовници за на рака, кујнски тајмери, 

штоперици, накит, книги, музички снимки, 

подлоги за глувчиња за компјутери, паричници, 

портмонеа, торби, чанти, акт чанти, торби за 

книги, куфери и чадори, сите направени од 

ткаенини, пластика или кожа, приврзоци за 

клучеви од кожа, облека, капи и шапки, играчки, 

вклучувајќи мечиња, полнети играчки, 

кадифени играчки, кукли и додатоци за нив, 

новогодишни украси; услуги за нарачки по 

пошта и услуги за каталошки нарачки по пошта, 

компјутеризирани услуги за он лајн нарачки, 

компјутеризирани услуги за он-лајн трговија на 

мало, услуги за он лајн нарачки и услуги на он 

лајн продавници на мало сите во областа на: 

кафе, чај, какао, пакувана и подготвена храна, 

електрични апарати, не-електрични апарати, 

прибори за домаќинство, прибори за кујна, 

часовници, часовници за на рака, кујнски 

тајмери, штоперици, накит, книги, музички 

снимки, подлоги за глувчиња за компјутери, 

паричници, портмонеа, торби, чанти, акт чанти, 

торби за книги, куфери и чадори, сите 

направени од ткаенини, пластика или кожа, 

приврзоци за клучеви од кожа, облека, капи и 

шапки, играчки, вклучувајќи мечиња, полнети 

играчки, кадифени играчки, кукли и додатоци за 

нив, новогодишни украси; компјутеризирани он 

лајн регистри за подароци и услуги за 

нарачување  

кл. 43  ресторан, кафуле, кафетерија, снек бар, 

кафе бар и продавница за кафе, ресторански 

услуги за земање и достава на храна; кетеринг 

услуги; услуги на снабдување со кафе за 

канцеларии; дoговорни услуги за храна; 

подготовка на храна; подготовка и продажба на 

храна и пијалоци за носење  

 

(210) TM  2011/371  (220) 20/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(300) 43097  07/12/2010  TT 

(731) Intel Corporation, 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, компјутерски периферни 

уреди, компјутерски терминали; компјутерски 

хардвер; машини за компјутерски игри, 

микропроцесори, мемориски плочи, монитори, 

дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи, 
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диск драјвови, адаптери, адаптер картички, 

конектори и драјвери; празен компјутер за 

чување на податоци; магнетни носачи на 

податоци; компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за пишување, преземање/симнување, 

пренесување, примање, уредување, 

вадење/извлекување, кодирање, декодирање, 

прикажување, чување/складирање и 

организирање на текст, графика, слики, и 

електронски публикации; компјутерски софтвер 

и фирмвер, имено, програми за оперативен 

систем, програми за синхронизација на 

податоци, и програми како алатки за развој на 

апликации за лични и рачни компјутери; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

обезбедување на интегрирана телефонска 

комуникација со компјутеризирани глобални 

информациски мрежи; претходно-снимени 

компјутерски програми за управување со лични 

информации, софтвер за управување со база 

на податоци, софтвер за препознавање на 

карактери, софтвер за управување со 

телефонија, софтвер за електронска пошта и 

праќање/примање пораки, софтвер за 

повикување преку пејџер, софтвер за мобилна 

телефонија; софтвер за синхронизација на база 

на податоци, компјутерски програми за 

пристапување, разгледување/прелистување и 

пребарување онлајн бази на податоци, 

компјутерски софтвер за пренасочување на 

пораки, Интернет е-пошта, и/или други 

податоци до еден или повеќе електронски 

рачни/преносливи уреди од склад на податоци 

на или поврзани со персонален компјутер или 

сервер; компјутерски софтвер за 

синхронизација на податоци помеѓу оддалечена 

станица или уред и фиксна или оддалечена 

станица или уред; преземени (downloadable) 

електронски публикации/изданија во вид на 

книги, драми, памфлети, брошури, билтени, 

списанија, магазини, и периодични списанија на 

широк спектар на теми од општ интерес; 

рачни/преносливи дигитални електронски уреди 

и софтвер поврзан со истите; аудио плеери за 

MP3 и други дигитални формати; 

рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet) 

компјутери, персонални дигитални асистенти, 

електронски организатори, електронски 

тефтери (notepads); мобилни дигитални 

електронски уреди, ГПС уреди (GPS - Global 

Positioning System), телефони; рачни и мобилни 

дигитални електронски уреди за праќање и 

примање на телефонски повици, факсови, 

електронска пошта, и други дигитални 

податоци; безжични телефони; мобилни 

телефони; делови и додатоци за мобилни 

телефони; факсимил машини, телефонски 

секретарки, апарати/камери, видеофони, 

софтвер и хардвер на основа на телефон за 

добивање на информации; електронски рачни 

единици за безжичен прием, складирање и/или 

пренос на податоци и пораки, и електронски 

уреди кои му овозможуваат на корисникот 

следење на и управување со лични 

информации; опрема и инструменти за 

електронска комуникација; апарати и 

инструменти за телекомуникација; фонтови, 

печатарски слогови, печатарски дизајни и 

симболи во форма на снимени податоци; 

чипови, дискови и касети со назнака или за 

снимање на компјутерски програми и софтвер; 

работна (random access) меморија, меморија 

само за читање (read only); апарати за интерна 

(solid state) меморија; комјутерски и електронски 

игри; прирачници во електронски читлива, 

машински читлива или компјутерски читлива 

форма за употреба со, и во продажба како 

единица/целина со сите гореспоменати 

производи; апарати за складирање на 

податоци; хард драјвови; минијатурни хард диск 

драјв единици за складирање; аудио видео 

дискови, CD-ROM дискови, и дигитални 

повеќенаменски дискови; подлоги за глувчиња 

(mouse pads); батерии; батерии на полнење 

(rechargeable); полначи; полначи за електрични 

батерии; слушалки; стерео слушалки; слушалки 

за во уво (in-ear); стерео звучници; аудио 

звучници; аудио звучници за дома; монитор 

звучници; звучници за компјутери; персонални 

стерео звучни апарати; радио приемници, 

засилувачи, апарати за снимање и 

репродукција на звук, електрични фонографи, 

грамофони, хај фиделити стерео апарати, 

апарати за снимање и репродукција на касети, 
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звучници (loudspeakers), единици со повеќе 

звучници, микрофони; дигитални аудио и видео 

уреди; рекордери и плеери за аудио касети, 

рекордери и плеери за видео касети, компакт 

диск плеери, дигитални повеќенаменски диск 

рекордери и плеери, дигитални рекордери и 

плеери за аудио касети; дигитални музички 

и/или видео плеери; радија; видео камери; 

аудио, видео, и дигитални миксери; радио 

предаватели; аудио апарати за кола; 

компјутерска опрема за употреба со сите 

гореспоменати производи; електронски апарати 

со мултимедијални функции за употреба со 

сите гореспоменати производи; електронски 

апарати за интерактивни функции за употреба 

со сите гореспоменати производи; 

додатоци/опрема, делови, фитинзи, и 

тестирачки апарати за сите гореспоменати 

производи; делови и фитинзи за сите 

гореспоменати производи; покривачи/обвивки, 

торби и футроли прилагодени или во облик за 

да ги содржат сите гореспоменати производи, 

изработени од кожа, имитации од кожа, 

ткаенина, или текстилни материјали  

 

(210) TM  2011/373  (220) 21/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(300) 9744962  17/02/2011  EM 

(731) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, кафена, крем, црна, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти од 

месо; конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук; јајца, млечни производи; желеа, 

џемови компоти; млеко и млечни пијалоци; 

производи подготвени за конзумирање и кои 

што се состојат првенствено од горе 

споменатите производи  

кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао; 

чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од житарици; 

леб, бисквити, торти, колачи (производи од 

тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, 

овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; 

оцет, сосови; песто; сосови како мирудии; трвки 

(билки); мирудии; производи подготвени за 

конзумирање и кои што се состојат првенствено 

од горе споменатите производи  

 

(210) TM  2011/376  (220) 21/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CО., LTD. 

A CORPORATION DULY ORGANIZED UNDER 

THE LAWS OF JAPAN 

4-26, Ikenohata, 1-chome, Taito-ku, Tokyo, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

VINCARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, пестициди, 

хербициди, инсектициди, фунгициди, 

гермициди, акарициди, нематициди, митициди  

 

(210) TM  2011/388  (220) 27/04/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за услуги ХД ПРИНТ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Првомајска 10, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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(210) TM  2011/485  (220) 13/05/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/495  (220) 16/05/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Коктел Трејд 

с.Голема Речица, MK 

(540)  

JAFFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанци што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, замтеријали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство н апареа, варење(готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, 

часовници и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картони и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот), материјали за пакување кои не се 

опфатени со другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени од другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кунски препарати и садови за 

домаќинството( кои не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, 

четки( освен сликарски четки), материјали за 

правење четки, производи кои се користатза 

чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло(освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија кои не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 28  игри и грачки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови(како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 32  беакохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови од портокал со потекло 
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од Израел, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци на база на портокал 

со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски услуги, 

хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните, услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2011/507  (220) 18/05/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ 

ул.„Илинденска" бб, 1200 Тетово , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични за возила; батерии; батерии, 

електрични, батерии, електрични, за возила  

 

(210) TM  2011/552  (220) 25/05/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Коктел Трејд 

с.Голема Речица, MK 

(540)  

JAFFA JUPI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанци што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, замтеријали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство н апареа, варење(готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, 

часовници и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картони и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор( освен 

мебелот), материјали за пакување кои не се 

опфатени со другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени од другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце, стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кунски препарати и садови за 

домаќинството( кои не се од благородни метали 

или преслечени со нив), чешли и сунѓери, 

четки( освен сликарски четки), материјали за 

правење четки, производи кои се користатза 

чистење, челична волна, сурово и 

полуобработено стакло(освен градежно 

стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија кои не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, чевли и капи  

кл. 28  игри и грачки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови(како 

мирудии), мирудии, мраз  
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кл. 32  безакохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови од портокал со потекло 

од Израел, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци на база на портокал 

со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарски услуги, 

гигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните, услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2011/669  (220) 17/06/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ДПТУ Рептил ДООЕЛ 

ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: прехрамбени производи, пијалаци, тутун, 

средство за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите, 

свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња, 

пелени, игри и играчки, тоалетна хартија  

 

(210) TM  2011/749  (220) 08/07/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Chipita Industrial and Commercial 

Company S.A. 

12 km National Road Athens-Lamia, 

Metamorfosi, 14452, GR 

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат  

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан 

бр.20, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) темно сина, светло кафена, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од компир од било каков вид; 

снек-храна на база на компир; чипс од компир  

кл. 30  солен снек; обликуван снек; снек со вкус 

на сирење; снек-храна на база на ориз, со 

исклучок на корнфлекс и табли од житарици, 

снек-храна на база на пченица, со исклучок на 

корнфлекс и табли од житарици; снек-храна на 

база на пченка,  со исклучок на корнфлекс и 

табли од житарици  

 

(210) TM  2011/885  (220) 19/08/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул.42 бр.3, Радишани, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, светло зелена и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 20  производство на мебел и делови за 

мебел, канцелариски мебел тапацирање и 

репарирање на мебел, проектирање, ентериери  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со: мебел и делови од мебел, канцелариски 

мебел, тапацирање и репарирање на мебел, 

проектирање  

 

(210) TM  2011/905  (220) 25/08/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија, угостителство, 

сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК 

ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар 

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, жолта, кафеава, зелена, крем, 

бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со крем табли  

кл. 39  пакување и дистрибуција  

 

(210) TM  2011/908  (220) 26/08/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФРАНЦК 

МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Франклин Рузвелт бр.28/1-3, 1000 Скопје, 

MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желе, џемови, компоти  

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; 

брашно и производи од жито, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии;  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2011/970  (220) 14/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги УРБАН 

АРТИСТ дооел Скопје 

ул.Никола Тримпаре бр.61/3 лок4, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и виолетова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  козметички салони, маникирање, масажа 

, фризерски салони  

 

(210) TM  2011/971  (220) 14/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Михајлоски Михајло 

ул.„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , MK 
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(740) Зоран Стојановски, адвокат  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, црвена и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, желе  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2011/972  (220) 14/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Михајлоски Михајло 

ул.„Мара Угринова" бр.23, Гостивар , MK 

(740) Зоран Стојановски, адвокат  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

 
 

(591) црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, желе  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2011/973  (220) 14/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Горан Ставревски 

бул.Јане Сандански 110-2/4, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, црвена, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  ресторани, ресторани за 

самопослужување, служење и подготвување 

храна и пијалаци, бифеа кантини, кафетерии, 

снек-барови  

 

(210) TM  2011/991  (220) 19/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) темно и светло жолта, зелена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со пијалоци од овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2011/992  (220) 19/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) темно и светло црвена, жолта зелена и 

бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со пијалоци од овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2011/1027  (220) 29/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

M-BANKING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1028  (220) 29/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1029  (220) 29/09/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Народен фронт бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1090  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1091  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, бела, црвена, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1092  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, розева, бела лила 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1093  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 
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(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, зелена, црвена, сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1094  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, бела, зелена, лила 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1095  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1096  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сива, златна, зелена, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1097  (220) 14/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, с.Велмеј, 6000 Охрид, MK 

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат  

ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, сива, златна, бела, розева, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1115  (220) 20/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Janssen R&D Ireland 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County 

Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

SCIELO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за луѓето  

 

(210) TM  2011/1126  (220) 25/10/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за осигурување ИНСИГ 

МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

ул.Даме Груев бр.5/8, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2011/1188  (220) 09/11/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СИТИ ЦЕНТРАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 

ул.Исаија Мажовски бр.26-32, 1000 Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели  

 

(210) TM  2011/1241  (220) 29/11/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Фондација Метаморфозис 

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

VISTINOMETAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

информативни агенции, информации, 

испитување, испитување на јавното мислење, 

истражување, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутерски бази на 

податоци (собирање и систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци), 

комуникациски медиуми, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, консултирање, 
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објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, пребарување, раководење, 

советување, текстови, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки) 

собирање статистички податоци, тестирање, 

услуги за следење на печатените вести, 

статистички информации и анализи, анкети и 

статистички истражувања во врска со публика 

на компјутерски сајтови и однесување на 

компјутерските корисници кога се конектирани 

на компјутерски мрежи; анкети и статистички 

истражувања за мерење на влијанието на 

кампањи на политичките партии, анкети, 

анализи и статистички истражувања за 

оценување на ветувањата и исполнувањата на 

програните на политичките партии  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, создавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1242  (220) 29/11/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Фондација Метаморфозис 

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, жолта, портокалова, црвена, 

зелена сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

информативни агенции, информации, 

испитување, испитување на јавното мислење, 

истражување, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутерски бази на 

податоци (собирање и систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци), 

комуникациски медиуми, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, консултирање, 

објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, пребарување, раководење, 

советување, текстови, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки) 

собирање статистички податоци, тестирање, 

услуги за следење на печатените вести, 

статистички информации и анализи, анкети и 

статистички истражувања во врска со публика 

на компјутерски сајтови и однесување на 

компјутерските корисници кога се конектирани 

на компјутерски мрежи; анкети и статистички 

истражувања за мерење на влијанието на 

кампањи на политичките партии, анкети, 

анализи и статистички истражувања за 

оценување на ветувањата и исполнувањата на 

програните на политичките партии  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; адаптација, локализација, создавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1248  (220) 01/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ПРОМО МАТИК ДООЕЛ 

Бул. Маркс Енгелс бр.7-а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2011/1249  (220) 02/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија на мало МАГНУС-

ФИТ дооел Скопје 

ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ  

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2011/1250  (220) 02/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија на мало МАГНУС-

ФИТ дооел Скопје 

ул.Огњан Прица бр.1, лок.1, Скопје, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ  

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

MAGNUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2011/1263  (220) 06/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена и сива, црна, бела 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2011/1264  (220) 06/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена и жолта, портокалова, црна 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2011/1265  (220) 06/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ТОДОРОВСКИ БОГДАН 
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Ул.Народен фронт бр.31, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолто и портокалова, црно, зелено 

(531) 05.05.19;26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2011/1304  (220) 12/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје 

бул.Партизански одреди 26а, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова и сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, производи од дрво, пластика и 

замена за тие материјали, кревети, кревети со 

маси и маси со кревети  

кл. 24  покривки и ќебиња за кревети и маси  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со: мебел, производи од дрво, пластика и 

замена за тие материјали, кревети, кревети со 

маси и маси со кревети, покривки и ќебиња за 

кревети и маси  

 

(210) TM  2011/1327  (220) 14/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

GARIXEDE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за вакцина за луѓе  

 

(210) TM  2011/1328  (220) 14/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

REVGASIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за вакцина за луѓе  

 

(210) TM  2011/1361  (220) 22/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) ЕКС АЛЕК ТРАВЕЛ ДОО 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.40, Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) сива, портокалова и темно сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1370  (220) 20/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Anson's Herrenhaus KG 

Berliner Allee 2, 40212 Dusseldorf, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

ANSON'S 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација од кожа и производи од 

тие материјали кои не се опфатени во други 

класи; кожи од животни, ковчези и патни торби, 

куфери, торби, рачни торби, паричници за пари, 

паричници, футроли за клучеви, ранци, 

вреќички; чадори, чадори за сонце и стапови за 

одење; камшици, седларски ременарски 

производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; деловно управување; 

деловна администрација; канцелариски работи; 

услуги на малопродажба, воедно и преку веб 

страници и телефонски купувања, врзани за 

облека, обувки, покривала за глава, препарати 

за белење и останати супстанци за перење 

алишта, препарати за чистење, полирање, 

одмастување и стругање, сапуни, 

парфимериски производи, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

производи за нега на заби, племенити метали и 

нивни легури и производи од тие метали или 

обложени со тие метали, накит, скапоцени 

камења, часовничарски и хронометарски 

инструменти, кожа и имитација на кожа и 

производи од тие материјали, кожа од животни, 

ковчези и патни торби, куфери, торби, рачни 

торби, паричници за пари, паричници, футроли 

за клучеви, ранци, вреќички, чадори, чадори за 

сонце и стапови за одење, камшици, седпарско 

ременарски производи; организација и 

реализација на промотивни настани и планови 

на лојалност на клиенти  

 

(210) TM  2011/1373  (220) 29/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ Струмица 

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, зелена, бела и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи со јавност; марекгиншки истражувања, 

рекламен простор (изнајмување рекламен 

простор), компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите [продавница за 

советување на потрошувачи, помош за 

комерцијално или индустриско работење, 

администрација (комерцијална администрација) 

на издавањето лиценци за стоки и услуги за 

други лица), анализа на цените, претставување 

на стоките, изложби (организирање изложби) од 

комерцијален и рекламен карактер, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

(комерцијална администрација на издавањето 

лиценци за стоки и услуги за други лица), 

малопродажба (презентација на стоки на 

комуникациски медиуми за малопродажба), 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, проценки (бизнис 

проценки), бизнис информации, бизнис 

истражување, бизнис проучување, 

фактурирање, лепење плакати, претставување 

на стоките, дистрибуција на примероци, 

ангажирање манекени за рекламирање или 
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промовирање на производи, компјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање 

преку радио, услуги за набавки за трети лица; 

услуги при увоз и извоз како и услуги при 

продажба на големо и мало на: месо, риба, 

живина и дивеч, месни преработки, 

конзервирано, смрзнато, сушено и 

вареноовошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; 

брашно и производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); миридии; земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнести 

производи кои не се опфатени со другите класи, 

животни (живи), свежо овошје и зеленчук, 

семиња, билки и природно цвеќе, храна за 

животни, пивски слад, пиво, минерална и сода 

вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци 

од овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци, 

алкохолни пијалаци, тутун, производи за 

пушачите, кибрит  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2012/1  (220) 03/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) LG Life Sciences, Ltd. 

92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

EUVAX B 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хепатитис Б рекомбинантна вакцина; 

антибиотици; човечки хормони за раст; 

средства за дезинфекција; витамини; лекови за 

третман на ХИВ инфекција; аналгетици; анти-

инфламаторни агенси; агенси против канцер; 

средства против глисти, средства против 

воспаленија; фармацевтски препарати за 

третирање малигни тумори, фармацевтски 

препарати за третирање алергии; 

фармацевтски препарати за третирање 

респираторни органи; фармацевтски препарати 

за обновување клетки; фармацевтски 

препарати за дигестивни органи; фармацевтски 

препарати за третирање анемија, 

фармацевтски препарати за третирање 

артритис, фармацевтски препарати за 

подобрување на функционирањето на 

зглобовите, говедски соматотропин  

 

(210) TM  2012/2  (220) 03/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ZILDON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/3  (220) 30/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) SIDELA SA 

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, сина, портокалова, црвена, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 
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земјоделството, градинарството и шумарството; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење 

пожар; производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата  

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите 

класи; пресувани пластични материјали кои се 

користат во производството; материјали за 

обвивање, за заптисување и за изолација; 

неметални еластични цевки  

 

(210) TM  2012/4  (220) 30/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) SIDELA SA 

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) жолта, светло сина, црвена, црна, сина, 

портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење 

пожар; производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2012/5  (220) 30/12/2011 

(442) 28/02/2013 

(731) SIDELA SA 

18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, портокалова, сина, жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење 

пожар; производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски прибор 
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(освен мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2012/8  (220) 05/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Shenzhen YONGNUO Photographic 

Equipment Co, Ltd., 

No.4 between B-D axis and 1-3 axis, 1floor, the 

forth building, Saige Technology Industrial 

Area, Huaqiang North Road, Futian District, 

Shenzhen City, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кинематографски камери; фотоапарати 

[фотографија]; објективи [леќи] [оптика]; кутии 

посебно направени за фотографски апарати и 

инструменти; троногалки за камери; блиц 

[фотографија]; бленди [фотографија]; 

видеорекордери; преносни телефони; блиц-

сијалички [фотографија]; отворачи на бленди 

[фотографија]; дијафрагма [фотографија]; 

оптички кондензатори; очила за сонце  

 

(210) TM  2012/9  (220) 05/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ULTRAGRIP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2012/10  (220) 05/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300)  

(731) Marpal SA Administracao e Participacoes 

Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP 

90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 

BR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VIPAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепак или леплива смеса кои се користат 

за репарирање на гуми и за поправање со 

топлина, Раствор кој се користи за разредување 

на лепакот или лепливата смеса кои се 

користат за рпарирање на гуми и за поправање 

со топлина; хемиски чистач - препарати за 

одмастување кои се користат во 

производствени процеси; катализатор -

катализирачки агент кој се користи за 

зголемување на капацитетот на отпорност на 

топлина и намалување на времето потребно за 

сушење; Вукланизирачки цемент - лепак или 

леплива смеса кои се користат во процесот на 

ладно поправање и за обезбедување на 

фластерите при проправки и репарирање на 

гуми за возила и внатрешни гуми  

кл. 4  лубрикант кој се употребува за 

олеснување на употребата на навлаки во 

процесот на репарирање; Лубрикант паста за 

монтажа и демонтажа на гуми и за олеснување 

на монтажата и демонтажата на гуми  

кл. 12  рецкана гума (гума која е веќе оформена 

со претходно одредени шеми во процесот за 

репарирање на гуми); рамна гума која се 

употребува во процесот на репарирање  

кл. 16  восочни моливи за обележување гуми за 

восила (креда за обележување)  

кл. 17  гумени траки (невулканизирано гумено 

соединение во форма на листови или траки за 

репарирање на гуми за возила); амортизирачки 

каучук (невулканизирано гумено соединение 

кое се користи помеѓу куќиштето и прекривката 

на гумата), гумени листови, странични фурнири, 

слојна гума, обликувачки конопаст 
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амортизирачки каучук; навлаки (кои се користат 

во процесот на ладно репарирање на гуми за 

возила [вулканизирано гумено соединение]; 

внатрешна гума (вулканизирано гумено 

соединение кое се користи за пумпање на 

гумите во тек на процесот на репарирање); 

заштитник, вулканизирано гумено соединение 

кое се користи како заштита за 

гумата/внатрешната гума при процесот на 

репарирање; гумено фитиљ полнење; 

фластери - вулканизирани гимено соеднинение 

кое се користи за поправки на гуми за возила и 

внатрешни гуми; сетови за поправки - резервни 

делови и сетови за поправки на гми за 

велосипеди и мотори; лепак за поправки 

(леплива компонента за споеви); лента за 

поправки (вулканизирано гумено соеднинение 

кое се користи за поправка и спојување на 

подвижни ленти)  

 

(210) TM  2012/11  (220) 05/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Marpal SA Administracao e Participacoes 

Av. Cristovao Colombo, 2834, Sala 901 CEP 

90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 

BR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RUZI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  рецкана гума (гума која е веќе оформена 

со претходно одредени шеми во процесот за 

репарирање на гуми); рамна гума која се 

употребува во процесот на репарирање  

кл. 17  гумени траки (невулканизирано гумено 

соединение во форма на листови или траки за 

репарирање на гуми за возила); амортизирачки 

каучук (невулканизирано гумено соединение 

кое се користи помеѓу куќиштето и прекривката 

на гумата), гумени листови, странични фурнири, 

слојна гума, обликувачки конопаст 

амортизирачки каучук; навлаки (кои се користат 

во процесот на ладно репарирање на гуми за 

возила [вулканизирано гумено соединение]; 

внатрешна гума (вулканизирано гумено 

соединение кое се користи за пумпање на 

гумите во тек на процесот на репарирање); 

заштитник, вулканизирано гумено соединение 

кое се користи како заштита за 

гумата/внатрешната гума при процесот на 

репарирање; гумено фитиљ полнење; 

фластери - вулканизирани гимено соеднинение 

кое се користи за поправки на гуми за возила и 

внатрешни гуми; сетови за поправки - резервни 

делови и сетови за поправки на гми за 

велосипеди и мотори; лепак за поправки 

(леплива компонента за споеви); лента за 

поправки (вулканизирано гумено соеднинение 

кое се користи за поправка и спојување на 

подвижни ленти)  

 

(210) TM  2012/15  (220) 09/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-8556, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

I-DTEC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  мотори со внатрешно согорување (освен 

за сувоземни возила); машини и машински 

алати, мотори и погонски машини (освен за 

сувоземни возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за сувоземни 

возила), земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца; и делови и опрема за 

наведените производи, вклучени во оваа класа  

кл. 12  мотори со внатрешно согорување за 

сувоземни возила; возила; апарати за движење 

по земја, воздух или вода; и делови и опрема за 

наведените производи, вклучени во оваа класа  

 

(210) TM  2012/16  (220) 09/01/2012 

(442) 28/02/2013 
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(731) Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева Панда 

ДООЕЛ - Скопје 

ул.Народен фронт бр.19А-локал 40, Скопје - 

Центар, MK 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, очи и заби, ортопедски 

производи  

 

(210) TM  2012/17  (220) 10/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ 

ул.Љуба Ивановиќ бр.42/2-10, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(540)  

BREAK A LEG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/18  (220) 10/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за консултантски услуги, 

проектирање и развој на геоинформациони 

системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје 

ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, светло сива, сребрена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер); 

програми; компјутерски програми  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

стражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/19  (220) 10/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за консултантски услуги, 

проектирање и развој на геоинформациони 

системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје 

ул.Алжирска 13/5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

СИОГ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер); 

програми; компјутерски програми  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

стражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/20  (220) 10/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) SHIMANO INC. 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SHIMANO DOC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери за велосипеди, мерачи на 

потрошувачка на енергија за велосипеди  
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кл. 12  електрични велосипеди, велосипеди, 

делови и опрема за велосипеди, имено; 

главчини, внатрешни главчини на менувач, 

главчини на динамо за велосипеди, главчини за 

брзо отпуштање на полуги на менувач, отпусни 

полуги на менувач, полуги за менување на 

брзини, предни преносни механизми, задни 

преносни механизми, водилки на ланец, 

помошни запчаници за менување на брзини 

(усмерувачи на ланец), запчаници, дигалки за 

велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, 

ланчаници, комплет ланчаници, предни 

ланчаници за тркало, педали за велосипеди, 

клипсери (корпи за стопала), полуги на кочници, 

предни кочници, задни кочници, сајли за 

кочници, папучи за кочење, обрачи, тркала, 

ланци за кочење, клипови за кочење, долни 

спони, носачи на седиште, механизми за брзо 

отпуштање на носач на седиште, главни делови 

за склопување на рамка на вилушки, 

амортизери, управувачи, дршки на управувач, 

рачки на управувач, краеви на дршки на 

управувачи, носачи на седишта, седишта, 

преносни механизми со кои управува компјутер, 

покажувачи на позиции на брзини на 

велосипеди.  

 

(210) TM  2012/22  (220) 11/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје 

Брадфордска 2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие материјали или од 

пластика  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со: мебел, осветлување, сијалици, електрика, 

проектирање, опрема за домаќинства и други 

предмети за домаќинства  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/23  (220) 11/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО 

бул. "Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени пецива, грицки, крекери, снек 

(snack) храна  

 

(210) TM  2012/25  (220) 12/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Tyco Safety Products Canada Ltd. 

3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord, 

Ontario, CA 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

DSC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сигурносни и алармни системи и опрема и 

компоненти за нив; гласовни и сигнални 

предаватели и приемници; детектори и 

монитори за гас, шок, оган, топлина и движење; 

интерфон системи и компоненти за нив; 

печатени кола; електронски контролни модули 
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што се компоненти на алармни и сигурносни 

системи; контролни панели; тастатури; 

безжични контролни привезоци; безжични клуч 

привезоци; лични аларми за тревога и напади; 

електрични контакти за врати и прозорци; 

полначи за батерии; централни уреди за 

набљудувачки станици; монитори за приказ; 

контролни системи за пристап; компјутерски 

софтвер за употреба во врска со алармни и 

сигурносни системи  

 

(210) TM  2012/26  (220) 12/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Tyco Safety Products Canada Ltd. 

3301 Langstaff Road L4K 4L2 Concord, 

Ontario, CA 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  сигурносни и алармни системи и опрема и 

компоненти за нив; гласовни и сигнални 

предаватели и приемници; детектори и 

монитори за гас, шок, оган, топлина и движење; 

интерфон системи и компоненти за нив; 

печатени кола; електронски контролни модули 

што се компоненти на алармни и сигурносни 

системи; контролни панели; тастатури; 

безжични контролни привезоци; безжични клуч 

привезоци; лични аларми за тревога и напади; 

електрични контакти за врати и прозорци; 

полначи за батерии; централни уреди за 

набљудувачки станици; монитори за приказ; 

контролни системи за пристап; компјутерски 

софтвер за употреба во врска со алармни и 

сигурносни системи  

 

(210) TM  2012/29  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Шидска бр.24/3 локал 1, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сино, жолта, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на водоводни 

материјали на големо и мало  

 

(210) TM  2012/30  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) лила, бела, кафена, жолта и беж 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао, чоколадо, напитоци од какао, 

чоколадни напитоци и препарати за таквите 

напитоци; бисквити, пецива, слатки и 

слаткарски производи, особено слатки од шеќер 

и чоколадо, производи од тесто, препарати 

направени од житарици, мраз за јадење, 

сладолед  

 

(210) TM  2012/31  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 



 

270 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

(731) Друштво за производство, услуги и 

трговија УНИПЕР-2 Васо ДООЕЛ експорт-

импорт Валандово 

ул.Орце Николов 27, Валандово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно жолта, светло и 

темно црвена 

(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, прашок 

за печење, сол  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, свежо овошје и 

зеленчук, семиња, бадеми, грав, грашок, 

кикиритки, леќа, лешници, пченица, пченка  

 

(210) TM  2012/32  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 

467-8525, JP 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  апарати за стартување и нивна опрема 

како дел од мотори со внатрешно согорување 

од сите видови; имено свеќички, свеќички за 

палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички и 

свеќички за бомбини  

 

(210) TM  2012/33  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

UNFOLDER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, хируршки материјали за шиење, a 

особено: хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски 

производи; хируршки материјали за шиење; 

имено, хируршки рачни алати, медицински 

апарати и инструменти, имено, систем за 

имплантанција на интраокуларни леќи  

 

(210) TM  2012/34  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) DC Comics, a New York Partnership 

1700 Broadway, New York, NY 10019, US 
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и сите нијанси на сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перилници; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување; сапуни; 

парфимерија, етерични масла, козметика, 

лосиони за коса; пасти за заби, особено 

козметика, имено кармин за усни, сјај за усни и 

немедицински мелем за усни; маскара; лак за 

нокти; пудра за лице, крема за лице, лосион за 

тело и гел за тело; пудра за тело; масло за 

бањање, гел за бањање и немедицински соли 

за бањање; крема и лосион за раце; крема и 

лосион за тело; препарат за сончање, имено 

крема и лосион; крема за бричење и лосион за 

после бричење, лосиони за чистење на кожа и 

немедицински купки за бањање; дезодоранс за 

тело, колоњска вода и парфем; сапуни, имено 

течни сапуни за бањање, сапун во гел и тврд 

сапун; паста за заби; детергент во облик на 

сапун, имено течни сапуни во облик на прашок; 

омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на 

сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам  

кл. 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за проведување, 

прекин, трансформација, акумулација, 

регулирање или контрола на електрична 

енерија; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за апарати кои 

се покренуваат со паричка или жетон; регистар 

каси, сметачки машини, опрема за обработка на 

податоци и компјутери; апарати за гаснење на 

пожар, особено филмови во кои тематиката е 

комедија, драма, акција, авантура и/или 

анимација и филмови за емитување на 

телевизија во кои тематиката е комедија, 

драма, акција, аванутра и/или анимација; аудио 

видео дискови и дигитални повеќенаменски 

дискови (ДВД) кои содржат музика, комедија, 

драма, акција, авантура и/или анимација; 

стерео слушалки; батерии; бежични телефони; 

ЦД плеери; компјутерски ЦД POM дискови кои 

содржати игри; телефон и/или радио пејџери; 

компакт диск плеери; радио; подлоги за глушец; 

наочари за вид, наочари за сонце и футроли за 

нив; опрема за игри која се продава како 

единица за играње групни, компјутерски игри во 

затворен простор; софтвер кој може да се 

превзема за користење во играње он-лајн 

компутерски игри, софтвер за компјутерски игри 

кои можат да се превземаат; софтвер за 

компјутерски игри за користење на мобилни 

телефони; програми за видео и компјутерски 

игри; кертриџи за видео игри; компјутерски и 

видео игри кои се дизајнирани за хардверски 

платформи, имено конзоли за игри и 

персонални компјутери; ЦД РОМ-ови и 

дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за 

компјутерски игри и компјутерски програми, 

имено софтвер кој поврзува дигитализовани 

видео и аудио медии на глобална компјутерска 

мрежа; аудио-визуелни медиски содржини кои 

можат да се превземаат во област на забава 

кои прикажуваат анимирани филмови, 

телевизиски серии, комедии и драми; 

компјутерски софтвер, имено компјутерски  

софтвер за  континуирано  имитување  аудио  

визуелни медиски содржини преку интернет, 

компјутерски софтвер за континуирано 

емитување и складирање аудио-визуелни 

медиски содржини, аудио и видео плеери кои 
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можат да се превземаат за медиски содржини 

со мултимедијални и интерактивни функции, 

софтвер за видео пребарување и оформување 

забелешки, софтвер за заштита на содржина, 

софтвер за управување со база на податоци, 

софтвер за синхронизација на база на 

податоци; компјутерски програми за пристап, 

пребарување по случајност и прецизно 

пребарување во он-лајн база на податоци, 

софтвер кој на корисници им овозможуа да 

играат и програмираат аудио, видео, 

текстуални и мултимедијални содржини од 

забавен карактер; софтвер за компјутерски 

апликации за континуирано емитување и 

складиштење аудио визуелни медиски 

содржини; софтвер за компјутерски апликации 

за континуирано емитување аудио визуелни 

медиски содржини преку интернет; компјутерски 

софтвер кој може да се превзема за 

континуирано емитување аудио визуелни 

медиски содржини преку интернет; компјутерски 

софтвер кој може да се превзема за 

континуирано емитување и складирање аудио 

визуелни медиски содржини; публикации кои 

можат да се превземаат во облик на книга кои 

содржат ликови од анимирани филмови, 

акциони авантури, комедии и/или драми, 

стрипови, книги за деца, прирачници за игри, 

часописи кои содржат ликови од анимирани 

филмови, акциони авантури, комедии и/или 

драмски филмови, боенки, детски интерактивни 

книги и часописи од област на забава; опрема 

за мобилни телфони, имено опрема за 

слушалки, футроли за мобилен телефон и 

маски за мобилен телефон; кодирани магнетни 

картички, имено телефонски картички, кредитни 

картички, готовински картички, дебитни 

картички и магнетни картички; и декоративни 

магнети  

кл. 14  племенити метали и нивни легури и 

производи од племенити метали или со глазура 

од нив, кои не се вклучени во други класи; 

накит, бижутерија, скапоцени камења; 

часовничарски и хронометарски инструменти, 

особено саати (часовници); рачни саати; накит, 

имено белегзии, белегзии за околу глуждот, 

брошеви, ланци, амајлии, манжетни, обетки, 

значки, ѓердани, украсни игли, привезоци и 

прстени, шноли за каиши  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, кои 

не се вклучени во други класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал; лепила за 

канцелариски и куќни потреби; уметнички 

материјали; четкички; машини за пишување и 

канцелариски реквизити (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен апарати); 

пластичен материјал за пакување (кој не е 

вклучен во други класи); печатарски букви; 

клишеа, особено печатни работи и производи 

од хартија, имено книги кои содржат ликови од 

анимирани филмови, акциони авантури, 

комедии и/или драмски филмови, стрипови, 

книги за деца, упатства за видео игри, часописи 

кои содржат ликови од анимирани филмови, 

акциони авантури, комедии и/или драмски 

филмови, боенки, интерактивни книги за деца; 

канцелариски материјал, хартии за пишување, 

пликоа, тетратки, дневници, бележници, 

честитки, колекционерски карти; литографии; 

хемиски моливи, моливи, несесери за нив, 

гумички, боички, фломастери, моливи во боја, 

прибор за сликање, креди и табли; декоративни 

налепници, пресликувачи, постери; лепливи 

пластични фолии со хартија која може да се 

симне за монтирање на слики за декоративни 

цели; монтирани и/или немонтирани 

фотографии; покривала за книги, маркери за 

книги, календари, украсна хартија за пакување; 

поклони од хартија и декорации од хартија, 

имено, хартиени салфети, хартиени 

подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени 

покривки за маса, хартиени украси за торти; 

печатени апликации за везови или ткаенина; 

печатени апикации за костуми, пижами, дуксери 

и маици  

кл. 18  кожа, имитација на кожа, производи од 

тие материјали кои не се опфатени во други 

класи; животински кожи; ковчези и торби; 

чадори, чадори за сонце и стапови за одење, 

камшици и седпарско ременарски производи, 

особено атлетски торби, торби за бебиња, 

руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби 

за пелени, големи спортски торби, торби за 



 

Трговски Марки  273 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

теретана, големи женски торби, паричници за 

кованици, торбички за околу половина, ранци, 

торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци 

од кожа, особено паричници, рачни торбички и 

ремени (каиши)  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава, 

особено облека за мажи, жени и деца имено, 

маици, маици со краток ракав, дуксери, 

тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки 

панталони, маици без ракави, облека за дожд, 

детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи, 

фустани, трегери, елеци, јакни, капути, 

дождовни капути, одела за снег, вратоврски, 

куќни фустани, шешири, капи, штитници за 

сонце, ракавици, ремени (каиши), марами, 

облека за спиење, пижами, женски веш, долен 

веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, 

кратки чорапи, чорапи-влечалки, гаќи за 

бањање и костими и маски за маскенбал и Ноќ 

на Вештерките продавани во врска со истите  

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и спортски 

предмети кои не се опфатени во други класи; 

украси за божиќни дрвца, особено играчки и 

спортски производи, вклучувајќи игри и играчки 

-имено, акциски фигурички и додатоци за исти; 

сетови за играње за акциски фигурички; мебел 

за играчки; плишани играчки; балони; играчки 

за капење во кади; играчки за јавање на нив; 

опрема продавана како целина за играње на 

игри со карти; возила за играње; кукли; летачки 

дискови; единици на електронска рачна игра; 

опрема за играње продавана како целина за 

играње на игри за на маса, игри со карти, 

манипулативни игри, игри во салон и игри со 

мети од акциски тип; самостојни машини за 

играње со видео излез; слагалици и 

манипулативни пузли; хартиени маски за лице; 

скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки кои 

прскаат вода; топки -имено, топки за игралиште, 

фудбалски топки, бејзбол топки, кошаркарски 

топки; ракавици за бејзбол; пловаци за пливање 

за рекреативна употреба; пловечки табли за 

пливање за рекреативна употреба; табли за 

сурфање; табли за пливање за рекреативна 

употреба; пераи за пливање; садови за играње 

и садови за печење; играчки банки; играчки 

снежни кугли; хартиени шешири за забава; и 

украси за Божиќни дрвца  

кл. 41  обука; стручно оспособување; разонода; 

спортски и културни активности, особено услуги 

на разонода, имено давање видео игри он-лајн; 

давање компјутерски игри он-лајн, давање 

привремено користење видео игри кои не 

можат да се превземаат (даунлодираат); услуги 

на продукција на софтвер за видео и 

компјутерски игри; услуги разонода во поглед 

на живи настапи, комедии, драми, анимирани и 

реалити-телевизиски серии; продукција на живи 

настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-

телевизиски серии; дистрибуција и 

прикажување живи настапи, комедии, драми и 

анимирани биоскопски (кино) филмови; 

продукција на живи настапи, комедија, драма и 

анимирани биоскопски (кино) филмови; 

театарски изведби како анимирани така и во 

живо; интернет услуги кои даваат информации 

преку електронски глобални компјутерски 

мрежи во област на разонода, а особено во 

врска со игри, музика, филмови и телевизија; 

услуги давање веб страници кои содржат 

филмски клипови (инсерти), фотографии и 

други мултимедијални материјали; услуги 

давања вести за моментални настани и 

разонода и информации во врска со 

образованието и културни настани, преку 

глобална компјутерска мрежа; и давање 

информации за разонода и конкретна разонода 

преку електронска глобална комуникациска 

мрежа, а во вид на настапи во живо, комедии, 

драми и анимирани програми и продукции на 

настапи во живо, комедии, драми и анимирани 

филмови за дистрибуирање преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на давање 

компјутерски игри на која може да се пристапи 

преку телекомуникациска мрежа; и давање 

услуги на електронско издаваштво, имено, он-

лајн публикување текстови и графички трудови 

на други, кои содржат записи, приказни, 

сценарија, стрипови, стратегиски водичи, 

фотографии и визуелни материјали; услуги на 

забавни паркови; услуги на возење во забавни 

паркови; живи или однапред снимени настапи 

и/или филмови; услуги информирање за 
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разонода и/или рекреација; услуги на клубови 

за разонода  

 

(210) TM  2012/35  (220) 13/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) DC Comics, a New York Partnership 

1700 Broadway, New York, NY 10019, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и сите нијанси на сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

употреба во перилници; препарати за чистење, 

полирање, рибање и нагризување; сапуни; 

парфимерија, етерични масла, козметика, 

лосиони за коса; пасти за заби, особено 

козметика, имено кармин за усни, сјај за усни и 

немедицински мелем за усни; маскара; лак за 

нокти; пудра за лице, крема за лице, лосион за 

тело и гел за тело; пудра за тело; масло за 

бањање, гел за бањање и немедицински соли 

за бањање; крема и лосион за раце; крема и 

лосион за тело; препарат за сончање, имено 

крема и лосион; крема за бричење и лосион за 

после бричење, лосиони за чистење на кожа и 

немедицински купки за бањање; дезодоранс за 

тело, колоњска вода и парфем; сапуни, имено 

течни сапуни за бањање, сапун во гел и тврд 

сапун; паста за заби; детергент во облик на 

сапун, имено течни сапуни во облик на прашок; 

омекнувач на алишта; дезодоранс во облик на 

сапун, сапун за кожа; и шампон и балзам  

кл. 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за проведување, 

прекин, трансформација, акумулација, 

регулирање или контрола на електрична 

енерија; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за апарати кои 

се покренуваат со паричка или жетон; регистар 

каси, сметачки машини, опрема за обработка на 

податоци и компјутери; апарати за гаснење на 

пожар, особено филмови во кои тематиката е 

комедија, драма, акција, авантура и/или 

анимација и филмови за емитување на 

телевизија во кои тематиката е комедија, 

драма, акција, аванутра и/или анимација; аудио 

видео дискови и дигитални повеќенаменски 

дискови (ДВД) кои содржат музика, комедија, 

драма, акција, авантура и/или анимација; 

стерео слушалки; батерии; бежични телефони; 

ЦД плеери; компјутерски ЦД POM дискови кои 

содржати игри; телефон и/или радио пејџери; 

компакт диск плеери; радио; подлоги за глушец; 

наочари за вид, наочари за сонце и футроли за 

нив; опрема за игри која се продава како 

единица за играње групни, компјутерски игри во 

затворен простор; софтвер кој може да се 

превзема за користење во играње он-лајн 

компутерски игри, софтвер за компјутерски игри 

кои можат да се превземаат; софтвер за 

компјутерски игри за користење на мобилни 

телефони; програми за видео и компјутерски 

игри; кертриџи за видео игри; компјутерски и 

видео игри кои се дизајнирани за хардверски 

платформи, имено конзоли за игри и 

персонални компјутери; ЦД РОМ-ови и 

дигитални повеќенаменски дискови (ДВД) за 

компјутерски игри и компјутерски програми, 

имено софтвер кој поврзува дигитализовани 

видео и аудио медии на глобална компјутерска 

мрежа; аудио-визуелни медиски содржини кои 

можат да се превземаат во област на забава 

кои прикажуваат анимирани филмови, 

телевизиски серии, комедии и драми; 

компјутерски софтвер, имено компјутерски  

софтвер за  континуирано  имитување  аудио  

визуелни медиски содржини преку интернет, 

компјутерски софтвер за континуирано 
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емитување и складирање аудио-визуелни 

медиски содржини, аудио и видео плеери кои 

можат да се превземаат за медиски содржини 

со мултимедијални и интерактивни функции, 

софтвер за видео пребарување и оформување 

забелешки, софтвер за заштита на содржина, 

софтвер за управување со база на податоци, 

софтвер за синхронизација на база на 

податоци; компјутерски програми за пристап, 

пребарување по случајност и прецизно 

пребарување во он-лајн база на податоци, 

софтвер кој на корисници им овозможуа да 

играат и програмираат аудио, видео, 

текстуални и мултимедијални содржини од 

забавен карактер; софтвер за компјутерски 

апликации за континуирано емитување и 

складиштење аудио визуелни медиски 

содржини; софтвер за компјутерски апликации 

за континуирано емитување аудио визуелни 

медиски содржини преку интернет; компјутерски 

софтвер кој може да се превзема за 

континуирано емитување аудио визуелни 

медиски содржини преку интернет; компјутерски 

софтвер кој може да се превзема за 

континуирано емитување и складирање аудио 

визуелни медиски содржини; публикации кои 

можат да се превземаат во облик на книга кои 

содржат ликови од анимирани филмови, 

акциони авантури, комедии и/или драми, 

стрипови, книги за деца, прирачници за игри, 

часописи кои содржат ликови од анимирани 

филмови, акциони авантури, комедии и/или 

драмски филмови, боенки, детски интерактивни 

книги и часописи од област на забава; опрема 

за мобилни телфони, имено опрема за 

слушалки, футроли за мобилен телефон и 

маски за мобилен телефон; кодирани магнетни 

картички, имено телефонски картички, кредитни 

картички, готовински картички, дебитни 

картички и магнетни картички; и декоративни 

магнети  

кл. 14  племенити метали и нивни легури и 

производи од племенити метали или со глазура 

од нив, кои не се вклучени во други класи; 

накит, бижутерија, скапоцени камења; 

часовничарски и хронометарски инструменти, 

особено саати (часовници); рачни саати; накит, 

имено белегзии, белегзии за околу глуждот, 

брошеви, ланци, амајлии, манжетни, обетки, 

значки, ѓердани, украсни игли, привезоци и 

прстени, шноли за каиши  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, кои 

не се вклучени во други класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал; лепила за 

канцелариски и куќни потреби; уметнички 

материјали; четкички; машини за пишување и 

канцелариски реквизити (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен апарати); 

пластичен материјал за пакување (кој не е 

вклучен во други класи); печатарски букви; 

клишеа, особено печатни работи и производи 

од хартија, имено книги кои содржат ликови од 

анимирани филмови, акциони авантури, 

комедии и/или драмски филмови, стрипови, 

книги за деца, упатства за видео игри, часописи 

кои содржат ликови од анимирани филмови, 

акциони авантури, комедии и/или драмски 

филмови, боенки, интерактивни книги за деца; 

канцелариски материјал, хартии за пишување, 

пликоа, тетратки, дневници, бележници, 

честитки, колекционерски карти; литографии; 

хемиски моливи, моливи, несесери за нив, 

гумички, боички, фломастери, моливи во боја, 

прибор за сликање, креди и табли; декоративни 

налепници, пресликувачи, постери; лепливи 

пластични фолии со хартија која може да се 

симне за монтирање на слики за декоративни 

цели; монтирани и/или немонтирани 

фотографии; покривала за книги, маркери за 

книги, календари, украсна хартија за пакување; 

поклони од хартија и декорации од хартија, 

имено, хартиени салфети, хартиени 

подметнувачи, креп хартија, покани, хартиени 

покривки за маса, хартиени украси за торти; 

печатени апликации за везови или ткаенина; 

печатени апикации за костуми, пижами, дуксери 

и маици  

кл. 18  кожа, имитација на кожа, производи од 

тие материјали кои не се опфатени во други 

класи; животински кожи; ковчези и торби; 

чадори, чадори за сонце и стапови за одење, 

камшици и седпарско ременарски производи, 

особено атлетски торби, торби за бебиња, 
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руксаци, торби за плажа, торби за книги, торби 

за пелени, големи спортски торби, торби за 

теретана, големи женски торби, паричници за 

кованици, торбички за околу половина, ранци, 

торби за шопинг; чадори; паричници; додатоци 

од кожа, особено паричници, рачни торбички и 

ремени (каиши)  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава, 

особено облека за мажи, жени и деца имено, 

маици, маици со краток ракав, дуксери, 

тренерки за трчање, панталони, гаќи, кратки 

панталони, маици без ракави, облека за дожд, 

детски крпени лигавчиња, здолништа, блузи, 

фустани, трегери, елеци, јакни, капути, 

дождовни капути, одела за снег, вратоврски, 

куќни фустани, шешири, капи, штитници за 

сонце, ракавици, ремени (каиши), марами, 

облека за спиење, пижами, женски веш, долен 

веш, чизми, чевли, патики, сандали, чорапи, 

кратки чорапи, чорапи-влечалки, гаќи за 

бањање и костими и маски за маскенбал и Ноќ 

на Вештерките продавани во врска со истите  

кл. 28  игри и играчки; гимнастички и спортски 

предмети кои не се опфатени во други класи; 

украси за божиќни дрвца, особено играчки и 

спортски производи, вклучувајќи игри и играчки 

-имено, акциски фигурички и додатоци за исти; 

сетови за играње за акциски фигурички; мебел 

за играчки; плишани играчки; балони; играчки 

за капење во кади; играчки за јавање на нив; 

опрема продавана како целина за играње на 

игри со карти; возила за играње; кукли; летачки 

дискови; единици на електронска рачна игра; 

опрема за играње продавана како целина за 

играње на игри за на маса, игри со карти, 

манипулативни игри, игри во салон и игри со 

мети од акциски тип; самостојни машини за 

играње со видео излез; слагалици и 

манипулативни пузли; хартиени маски за лице; 

скејтбордови; лизгалки за мраз: играчки кои 

прскаат вода; топки -имено, топки за игралиште, 

фудбалски топки, бејзбол топки, кошаркарски 

топки; ракавици за бејзбол; пловаци за пливање 

за рекреативна употреба; пловечки табли за 

пливање за рекреативна употреба; табли за 

сурфање; табли за пливање за рекреативна 

употреба; пераи за пливање; садови за играње 

и садови за печење; играчки банки; играчки 

снежни кугли; хартиени шешири за забава; и 

украси за Божиќни дрвца  

кл. 41  обука; стручно оспособување; разонода; 

спортски и културни активности, особено услуги 

на разонода, имено давање видео игри он-лајн; 

давање компјутерски игри он-лајн, давање 

привремено користење видео игри кои не 

можат да се превземаат (даунлодираат); услуги 

на продукција на софтвер за видео и 

компјутерски игри; услуги разонода во поглед 

на живи настапи, комедии, драми, анимирани и 

реалити-телевизиски серии; продукција на живи 

настапи, комедии, драми, анимирани и реалити-

телевизиски серии; дистрибуција и 

прикажување живи настапи, комедии, драми и 

анимирани биоскопски (кино) филмови; 

продукција на живи настапи, комедија, драма и 

анимирани биоскопски (кино) филмови; 

театарски изведби како анимирани така и во 

живо; интернет услуги кои даваат информации 

преку електронски глобални компјутерски 

мрежи во област на разонода, а особено во 

врска со игри, музика, филмови и телевизија; 

услуги давање веб страници кои содржат 

филмски клипови (инсерти), фотографии и 

други мултимедијални материјали; услуги 

давања вести за моментални настани и 

разонода и информации во врска со 

образованието и културни настани, преку 

глобална компјутерска мрежа; и давање 

информации за разонода и конкретна разонода 

преку електронска глобална комуникациска 

мрежа, а во вид на настапи во живо, комедии, 

драми и анимирани програми и продукции на 

настапи во живо, комедии, драми и анимирани 

филмови за дистрибуирање преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на давање 

компјутерски игри на која може да се пристапи 

преку телекомуникациска мрежа; и давање 

услуги на електронско издаваштво, имено, он-

лајн публикување текстови и графички трудови 

на други, кои содржат записи, приказни, 

сценарија, стрипови, стратегиски водичи, 

фотографии и визуелни материјали; услуги на 

забавни паркови; услуги на возење во забавни 

паркови; живи или однапред снимени настапи 
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и/или филмови; услуги информирање за 

разонода и/или рекреација; услуги на клубови 

за разонода  

 

(210) TM  2012/37  (220) 16/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Rodrigo Minguell Font 

Avinguda de Vallvidrera 44, Barcelona, ES 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода, особено, составни делови, 

дополнителна опрема и резервни делови за 

возила; машински спојки и преносни 

компоненти за копнени возила; компоненти за 

ладилни кола, системи за издувување, 

суспензија, мотор или машина (механички), 

пренос и управување на возила  

 

(210) TM  2012/38  (220) 16/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL 

GROUP 

P.O. Box 1563 Jeddah 21441, SA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни покривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил)  

 

(210) TM  2012/39  (220) 16/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) SHIMANO INC. 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  компоненти за велосипеди, имено, 

рамки, тркала, шипки  

 

(210) TM  2012/40  (220) 17/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

Скопје 

ул.Мавровска бр.1, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно зелена, светло зелена, црвена, 

црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекоминикации  
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(210) TM  2012/43  (220) 18/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) UNIMED PHARMA s.r.o., 

Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

OCUHYL C 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/44  (220) 18/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/423,311  15/09/2011  US 

(731) McConway & Torley, LLC 

2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

SY40BE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  спојни зглобови за железница  

 

(210) TM  2012/45  (220) 18/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) MIKASA CORPORATION 

No. 11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

MIKASA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  спортски производи  

 

(210) TM  2012/47  (220) 20/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје 

ул.Тајмишка бр.26 А, Скопје, MK 

(740) Александар Стојановски  

ул. Тајмишка 26А, Скопје 

(540)  

СЕ НА ЕДНО МЕСТО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: градежни матеијали  

 

(210) TM  2012/48  (220) 20/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and 

Друштво за производство трговија и услуги 

БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз  

ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, MK and ул.100 

бр.70, 1300 Куманово, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела и сите нијанси на розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи  

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за кожа 

и имитација на кожа и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи; услуги на 

малопродажба врзани за обувки, услуги на 

продажба на големо врзани за кожа и имитација 

на кожа и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; услуги на продажба 

на големо врзани за обувки; огласување; 

водење на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/49  (220) 20/01/2012 
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(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and 

Друштво за производство трговија и услуги 

БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз  

ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, MK and ул.100 

бр.70, 1300 Куманово, MK 

(540)  

BIANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени  со другите класи  

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за кожа 

и имитација на кожа и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи; услуги на 

малопродажба врзани за обувки, услуги на 

продажба на големо врзани за кожа и имитација 

на кожа и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; услуги на продажба 

на големо врзани за обувки; огласување; 

водење на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/51  (220) 20/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) SHIMANO INC. 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HG-EV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  електрични велосипеди, велосипеди, 

делови и опрема за велосипеди, имено; 

главчини, внатрешни главчини на менувач, 

главчини на динамо за велосипеди, главчини за 

брзо отпуштање на полуги на менувач, отпусни 

полуги на менувач, полуги за менување на 

брзини, предни преносни механизми, задни 

преносни механизми, водилки на ланец, 

помошни запчаници за менување на брзини 

(усмерувачи на ланец), запчаници, дигалки за 

велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, 

ланчаници, комплет ланчаници, предни 

ланчаници за тркало, педали за велосипеди, 

клипсери (корпи за стопала), полуги на кочници, 

предни кочници, задни кочници, сајли за 

кочници, папучи за кочење, обрачи, тркала, 

ланци за кочење, клипови за кочење, долни 

спони, носачи на седиште, механизми за брзо 

отпуштање на носач на седиште, главни делови 

за склопување на рамка на вилушки, 

амортизери, управувачи, дршки на управувач, 

рачки на управувач, краеви на дршки на 

управувачи, носачи на седишта, седишта, 

преносни механизми со кои управува компјутер, 

покажувачи на позиции на брзини на 

велосипеди  

 

(210) TM  2012/52  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги 

БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје  

Бул.Водњанска бр.18, локал 4, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно сина и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/53  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CINEPLEXX International GmbH 

Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/54  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CINEPLEXX International GmbH 

Siebensterngasse 37, A-1070 Vienna, AT 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

CINEPLEXX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/55  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) М-11-1290  07/10/2011  LV 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/56  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, портокалова, жолта, светло жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 
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рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/57  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, сина, светло сина, розева 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/58  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, розева, светло розева, жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/59  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, зелена, светло зелена, жолта 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/60  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, зелена, светло зелена, розева, 

светло розева, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/61  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, розева, светло розева, портокалова, 

жолта, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/62  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(591) бела, сина, светло сина, розева, светло 

розева, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/63  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) M-11-1289  07/10/2011  LV 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/64  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, портокалова, светло портокалова, 

розева, светло розева, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(210) TM  2012/65  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) BEOHEMIJA d.o.o.  

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

FLORIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони за коса  

 

(210) TM  2012/66  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300)  

(731) BEOHEMIJA d.o.o.  

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

POMPA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  концентрирана течност за миење подови 

со дезинфекција  

кл. 16  тоалетна хартија во ливчиња, тоалетна 

хартија во ролна, крпи, салфети  

 

(210) TM  2012/67  (220) 23/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) BEOHEMIJA d.o.o.  

Kumodraska 290, 11000 Beograd, RS 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

SCALLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2012/69  (220) 21/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 302011040062.8  22/07/2011  DE 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CLOUD CENTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

прекин, трансформација, акумулација, 

регулирање или контрола на електрицитет, 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слика или податоци; 

магнетни носачи на податоци; автоматски 

машини и механизми за апарати кои се 

покренуваат со пара или жетон; машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци и 

компјутери; снимени и празни носачи на 

податоци од сите врсти (вклучени во класа 9); 

компјутерски програми (сочувани); податоци 

сочувани по електронски пат (кои не можат да 

се превземаат); електронски изданија (кои 

можат да се превземаат)  

кл. 35  огласување, деловно управување, 

деловна администрација; собирање, 

систематизација, компилација и анализа на 

деловни податоци и информации во 

компјутерска база на податоци; услуги на 

малопродажба (вклучувајќи преку интернет и 

останати комуникациски мрежи) врзани за 

производи од класа 9  

кл. 38  телекомуникации; услуги на новински 

агенции; изнајмување телекомуникациска 

опрема; информации за телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и услуги на 

истражување и дизајн во врска со тоа; услуги на 

индустриски анализи и истражување; дизајн и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и база 
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на податоци; одржување на компјутерски 

софтвер; технички консултации; компјутерски 

услуги во врска со електронско складирање на 

податоци; изнајмување опрема за обработка на 

податоци; услуги на дизајнирање веб страна за 

други  

 

(210) TM  2012/70  (220) 24/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ММЦ ПРОГРЕС 

Булевар Македонија б.б., 2320 Делчево, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, сива и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи  

кл. 25  облека  

 

(210) TM  2012/71  (220) 24/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 010258697  12/09/2011  EM 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

URBEATS 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа плеери, преносни медиа 

плеери, медиа плеери за автомобили, ДВД 

плеери за автомобили, ЦД плеери за 

автомобили, дигитални аудио плеери, преносни 

дигитални аудио плеери, дигитални аудио 

плеери за автомобили; мобилни телефони и 

опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди 

за комуникација, снимање, организирање, 

пренос, манипулирање, чување и преглед на 

текст, податоци, слики и аудио фајлови; 

компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за 

напојување и кабли за пренос на звуци и слики  

 

(210) TM  2012/74  (220) 25/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

URSOLISIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/75  (220) 25/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Yahoo! Inc. 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

FLICKR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер за употреба при 

управување на бази на податоци; компјутерски 



 

286 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

софтвер за пренос на податоци од терминал на 

компјутер (аплоудинг/uploading), 

манипулирање, и зголемување на дигиталната 

содржина, документи, фотографии, слики, 

видеа, и аудиа; компјутерски софтвер за 

поврзување на етикети на метаподатоци со 

фотографски и останати медиски датотеки како 

би овозможиле пронаоѓање на механизам за 

пребарување и софтвер колекции на база на 

податоци архива и нивна размена онлајн (на 

линија), и за поврзување на етикети на 

метаподатоци со посетени веб страници, за 

правење врски кои корисниците можат да ги 

одржат за себе и разменуваат со групи он-лајн 

(на линија) и етикетирање на веб страници  

кл. 38  комуникациски услуги преку електронски 

компјутерски терминали и мобилни телефони; 

услуги на телекомуникација преку е-маил 

електронски поштенски услуги; електронски 

пренос на пораки, слики, и преку компјутерски 

терминали и мобилни телефони; давање 

форуми на врска (он-лајн) за расправи и 

електронски огласни плочи/плочи за пораки за 

пренос на пораки помеѓу корисници во областа 

на генерален интерес; давање он-лајн (на 

врска) електронски огласни плочи за пренос на 

пораки помеѓу компјутерски корисници, а врзано 

за лични фотографии  

кл. 39  услуги на електронско складирање на 

дигитални содржини вклучувајќи текст, 

фотографии, слики, видео и аудио  

кл. 40  услуги на дигитално подобрување на 

фотографии; услуги на изменување и/или 

ретуширање на фотографски слики  

кл. 41  услуги на списанија он-лајн (на врска), 

имено блогови кои се однесуваат на генерален 

интерес на блогери; услуги на фотографии; 

давање на информации во областа на 

фотографија  

 

(210) TM  2012/76  (220) 25/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Качанички пат-Инд.Зона бб, Визбегово, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена со сива и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на ПВЦ алуминска столарија, штрафови, 

гелендери, брави, панел врати и окови  

 

(210) TM  2012/77  (220) 25/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 2012-000382  06/01/2012  JP 

(731) NIKON CORPORATION 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  фото апарати; дигитални фото апарати; 

леќи за фото апарати; батерии и полначи за 

батерии за фото апарати и дигитални фото 

апарати; далечински управувачи за фото 

апарати и дигитални фото апарати; футроли за 

фото апарати и дигитални фото апарати; траки 

(нараменици, ремен) за фото апарати и 

дигитални фото апарати; компјутерски софтвер; 

футроли специјално направени за фотографски 

апарати и инструменти; филтери за 

ултравиолетови зраци, за фотографија; 

филтери (фотографија); блиц светилки 

(фотографија); батериски светилки 

(фотографија); исфрлувачи на бленди 

(фотографија); бленди (фотографија); 

дијапозитиви (фотографија); калеми (котури) 

(фотографија); сталаци за фотографски 
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апарати; фолии (фотографија); визири, 

фотографски; стативи за фото апарати; 

епидијаскоп; мобилни телефони; преносни 

телефони; паметни телефони (smartphones); 

фолии за заштита на екран на дигитални фото 

апарати  

 

(210) TM  2012/78  (220) 26/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво 

во приватна сопственост увоз-извоз Скопје 

бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, светло зелена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на: 

средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите; 

месо, риби, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и 

млечни производи; масло и масти за јадење; 

храна за бебиња; кафе, чај, шеќер ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жито, леб, сладолед, мед, 

меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз, 

пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци, алкохолни пијалаци 

(освен пиво), тутун, производи за пушачите; 

кибрит; фластери, жилети, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, куќни или 

кујнски апарати и садови за домаќинството, 

чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), 

игри и играчки, украси за елка  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/80  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ХАИРМОНИ ДОО Скопје 

бул.Јане Сандански бр.109А, Скопје-

Аеродром, MK 

(740) АЦТ! - ДОО Скопје  

ул. Црвена вода бр.7/13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сива, бела, зелена, сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи.промовирање на продажбата за трети 

лица, малопродажба (презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми за 

малопродажба)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување, бифеа, 

кафетерии [експрес ресторани], служење храна 

и пијалаци, снек барови  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

услуги на хигиена и разубавување на луѓе или 
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животни; земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, фризерски салони, козметички салони, 

маникирање, масажа, салони (козметички 

салони), салони (фризерски салони), 

пресадување коса, услуги со солариум, услуги 

со сауна  

 

(210) TM  2012/81  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сива, зелена, жолто-кафена 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 32  овошни сокови; овошни сирупи 

(безалкохолни); овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци)  

 

(210) TM  2012/82  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сива, зелена, жолто-кафена 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 32  овошни сокови; овошни сирупи 

(безалкохолни); овошни пијалаци 

(безалкохолни овошни пијалаци)  

 

(210) TM  2012/83  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) сива, бела, црна 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безлкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/84  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

SKOPSKA 

(591) сива, бела, црна 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/85  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, зелена, бела 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/86  (220) 27/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) BEOHEMIJA - INHEM d.o.o. 

Pancevacka bb, Zrenjanin, RS 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

DEUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти во прав и течни детергенти  

 

(210) TM  2012/87  (220) 30/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

FLUTOXIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебеиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 
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за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/88  (220) 30/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Everest S.A. 

14B Building, New Airport, El. Venizelos, Spata 

P.C. 190 19, GR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

EVEREST (во изглед) 

(591) црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување  

кл. 43  услуги на ресторани за брза храна (fast 

food)  

 

(210) TM  2012/89  (220) 30/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300)  

(731) Sanovel IIac San. ve Ticaret A.S. 

Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is 

Merkezi Maslak 34398 Istanbul, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

AYRA-SANOVEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарани препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетшници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/90  (220) 31/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Nufarm Australia Limited 

103-105 Pipe Road, Laverton North, Victoria 

3026, AU 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

NUPRID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди, инсектициди  

 

(210) TM  2012/91  (220) 31/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/454,955  24/10/2011  US 

(731) Ford Motor Company Incorporated in 

United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

FORD GO FURTHER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за дистрибуција на големо и за 

салони за малопродажба во областа на нови и 

користени моторни возила, делови и прибор; 

промовирање на продажбата на стоки и услуги 

на други лица во автомобилската индустрија, 

преку распространување на промотивни 

материјали и информации за производите 

преку "он-лајн" глобална компјутерска мрежа, 

преку дистрибуција на печатени материјали, 

аудио и визуелни наснимени содржини, 

телевизиски и радио содржини, "он-лајн" 

рекламирање и промотивни натпревари; услуги 

за малопродажни салони во областа на 

автомобилите, автомобилски делови и прибор; 
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услуги за трговија во областа на автомобилите 

(дилерства)  

 

(210) TM  2012/92  (220) 31/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/454,957  24/10/2011  US 

(731) Ford Motor Company Incorporated in 

United States of America, Delaware 

One American Road, Dearborn, Michigan 

48126, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

FORD GO FURTHER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила, конкретно автомобили, 

камиони, комбиња, возила како спортски 

помагала и нивни структурни делови и машини  

 

(210) TM  2012/94  (220) 26/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, сива металик/сребрена/ и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ден со матични клетки од јаболко 

и маслиново масло  

 

(210) TM  2012/95  (220) 26/01/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, сива металик/сребрена/ и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ноќ со матични клетки од јаболко 

и маслиново масло  

 

(210) TM  2012/96  (220) 02/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TECNIS ITEC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарски, апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски 

производи; прибор за шиење рани; хируршки 

рачни инструменти, медицински апарати и 

инструменти, особено системи за имплантација 

и достава (ставање) интраокуларни леќи  

 

(210) TM  2012/100  (220) 02/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БЕНЗ ОИЛ ДОО Струмица 

ул.„Ленинова" бр.бб ГТЦ/Глобал-2 кат 

Струмица , MK 

(540)  
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(591) зелена и жолта 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на нафта и нафтени деривати  

 

(210) TM  2012/101  (220) 06/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

STINGRAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили  

 

(210) TM  2012/103  (220) 07/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Александар ИВАНОВ and Драган 

ИВАНОВ 

ул.Васил Главинов бр.3/3-13, Скопје, MK and 

ул.Прессека бр.1Б, Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

AURON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски 

производи; хируршки материјали за шиење  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/110  (220) 08/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Sanofi Pasteur 

2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

DULTAVAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, вакцини  

 

(210) TM  2012/112  (220) 08/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A 

Rua Stevia, 300 - Parque Industrial 

Bandeirantes - Maringa - Parana, BR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, зелена, жолта, жолто-кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  засладувачи  

 

(210) TM  2012/116  (220) 06/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

SLOVIN 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/118  (220) 09/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) LA PASTERIA S.A. 

14B Building, New Airport, El. Venizelos, Spata 

P.C. 190 19, GR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LA PASTERIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на ресторани  

 

(210) TM  2012/119  (220) 09/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

JURA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/120  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ 

ДОО експорт-импорт Скопје 

бул.Октомвриска Револуција бр.18, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА  

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активцираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  огласување, водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на  

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истрања; проектираље и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пиjалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/121  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

CANESPRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицински намени; фластери; 

материјали за завои (преврзување); 

дезинфекциенси  

кл. 8  стругала (Scrapers)  

 

(210) TM  2012/122  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) The Polo/Lauren Company, L.P. A New 

York Limited Partnership 

650 Madison Avenue New York, New York 

10022, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

RALPH LAUREN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  производи од кожа, имено, актовки, 

ранци, торби за плажа, акт чанти, бастуни, 

футроли за картички, рачни торби, футроли за 

клучеви, кожни ремени за рамо, чадори за 

сонце, џебни паричници, чанти, торбички, 

ученички торби, ученички чанти, торби со ремен 

за едно рамо, кеси за пазарење, куфери, торби 

за облека, торби за купување, ковчези за 

патување, мали патни торби, чадори, 

паричници  

кл. 25  машка, женска и детска облека, обувки и 

капи  

 

(210) TM  2012/123  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) The Polo/Lauren Company, L.P. A New 

York Limited Partnership 

650 Madison Avenue New York, New York 

10022, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  производи од кожа, имено, актовки, 

ранци, торби за плажа, акт чанти, бастуни, 

футроли за картички, рачни торби, футроли за 

клучеви, кожни ремени за рамо, чадори за 

сонце, џебни паричници, чанти, торбички, 

ученички торби, ученички чанти, торби со ремен 

за едно рамо, кеси за пазарење, куфери, торби 

за облека, торби за купување, ковчези за 

патување, мали патни торби, чадори, 

паричници  

кл. 25  машка, женска и детска облека, обувки и 

капи  

 

(210) TM  2012/125  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Wm.WRIGLEY Jr. Company 

410 North Michigan Avenue  Chicago, Illinois 

60611, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, гума за џвакање, 

гума за џвакање од која се прават балончиња, 

слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои 

содржат ароматизирана течност и таблетки за 

лижење  

 

(210) TM  2012/126  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Hearst Communications, Inc. A 

corporation of the State of Delaware 

300 West 57th Street New York, New York 

10019, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

COSMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони, преносни медиа плеери, 

таблети, рачни компјутери, имено, софтвер за 

интеграција на текст, аудио, графики, 

неподвижни слики и подвижни слики во 

интерактивна достава за мултимедијални 

апликации; електронски публикации достапни 

за превземање од интернет, имено списанија 

кои содржат фотографски, видео и прозаични 

презентации кои прикажуваат новости од мода, 

убавина, патувања, уредување на домови, 

врски, луксузни добра, здравје и фитнес, 

технологија, кариери и познати личности  

кл. 16  периодични изданија, публикации, 

списанија и печатени материјали  

кл. 41  услуги за забава, имено, обезбедување 

на интернет страна кој содржи фотографски, 

видео и прозаични презентации кои содржат 

новости од мода, убавина, патувања, 

уредување на домови, врски, луксузни добра, 

здравје и фитнес, технологија, кариери и 

познати личности; ставање на располагање на 

он-лајн публикации во форма на статии и 

информации од областа на мода, убавина, 

патувања, уредување на домови, врски, 

луксузни добра, здравје и фитнес, технологија, 

кариери и познати личности  

 

(210) TM  2012/127  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Hearst Communications, Inc. A 

corporation of the State of Delaware 

300 West 57th Street New York, New York 

10019, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

COSMOPOLITAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони, преносни медиа плеери, 

таблети, рачни компјутери, имено, софтвер за 

интеграција на текст, аудио, графики, 

неподвижни слики и подвижни слики во 

интерактивна достава за мултимедијални 

апликации; електронски публикации достапни 

за превземање од интернет, имено списанија 

кои содржат фотографски, видео и прозаични 

презентации кои прикажуваат новости од мода, 

убавина, патувања, уредување на домови, 

врски, луксузни добра, здравје и фитнес, 

технологија, кариери и познати личности  

кл. 16  периодични изданија, публикации, 

списанија и печатени материјали  

кл. 41  услуги за забава, имено, обезбедување 

на интернет страна кој содржи фотографски, 

видео и прозаични презентации кои содржат 

новости од мода, убавина, патувања, 

уредување на домови, врски, луксузни добра, 

здравје и фитнес, технологија, кариери и 

познати личности; ставање на располагање на 

он-лајн публикации во форма на статии и 

информации од областа на мода, убавина, 

патувања, уредување на домови, врски, 

луксузни добра, здравје и фитнес, технологија, 

кариери и познати личности  
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(210) TM  2012/128  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) БРИГАДА ДИЗАЈН ДООЕЛ 

ул.Варшавска 62б, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  хартија, картон, печатени работи, 

графички  репродукции, слики и модели  

кл. 41  филмска продукција, продукција на 

музички радио, радио и телевизиски програми, 

филмски студија  

кл. 42  дизајн, графички дизајн, индустриски 

дизајн, дизајн на интернет, изработка на 

компјутерски програми, компјутерски бази на 

податоци  

 

(210) TM  2012/131  (220) 13/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Серафимовски Живко 

ул.Ѓорѓи Абаџиев бр.10, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, (дневни весници), печатени 

изданија, печатарски производи, публикации, 

брошури, фотографии, известувања, книги, 

нацрти, хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба, машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел), материјали за пакување 

што не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување рекламен простор, 

информативни агенции, информации, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

комерцијално-информативни агенции, 

комуникациски медиуми, on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа, објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, организирање изложби 

во комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи со јавност, претплата на весници, 

промоција  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; електронско 

издаваштво, информации за образовни и 

забавни настани, книги (објавување книги), 

обезбедување на електроснки он-лајн 

публикации што не може да се даунлодираат, 

објавување текстови, со исклучок на рекламни 

текстови, он-лајн публикување електронски 

книги и списанија, организирање и водење 

работилници, организирање и водење 

семинари, симпозиуми, спортски натпревари, 

организирање исложби за културни или 

образовни цели, пишување текстови што не се 

рекламни, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

разонода, текстови (објавување текстови) со 

исклучок на рекламни текстови, текстови 

(пушување текстови) шпто не се рекламни 

текстови, услуги на репортери, фотографија, 

фотографски репортажи  

 

(210) TM  2012/132  (220) 13/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

GUGTA 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/133  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, 

LLC. 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 

94404, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

АТРИПЛА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/134  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Gilead Sciences Limited 

IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co.Cork , IE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

ЕВИПЛЕРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/135  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SHIFT_ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и опрема за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, вагони, 

камиони, комбиња, спортски теренски возила, 

автобуси, рекреативни возила (RV), спортски 

коли, тркачки коли, камионети, виљушкари, и 

трактори за влечење (трактори) и структурни 

делови и опрема за истите; моторни возила со 

две тркала, велосипеди и делови и опрема за 

истите; двоколки; механизми-кипери; 

механизми-туркачи; механизми-влекачи; 

трактори (влечни машини); мотори и машини за 

земјени возила; осовини за возила; трансмисија 

на енергија и брзини за машини; амортизери; 

кочници; мотори со наизменична струја/мотори 

со еднонасочна струја, за земјени возила; 

аларми против кражба за возила; гумени 

етикети со лепак за поправка на гуми и тркала; 

сите вклучени во меѓународната класа 12  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, 

спортски теренски возила, автобуси, 

рекреативни возила (RV), спортски коли, 

тркачки коли, камионети, виљушкари, и 

трактори за влечење (трактори) и структурни 

делови и опрема за истите; обезбедување 

информации за поправка и одржување на 

автомобили, електрични возила вклучувајќи 

електрични автомобили, вагони, камиони, 

комбиња, спортски теренски возила, автобуси, 

рекреативни возила (RV), спортски коли, 

тркачки коли, камионети, виљушкари, и 

трактори за влечење (трактори) и структурни 

делови и опрема за истите; поправка и 

одржување на машини и инструменти за 

мерење или тестирање; поправка и одржување 

на машини и апарати за дистрибуција или 

контрола на енергија; поправка и одржување на 

роторни конвертори; поправка и одржување на 

фазни модификатори  
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(210) TM  2012/136  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; материи за 

штавење; лепливи материи што се користат во 

индустријата; материјали за премачкување на 

стакло (хемикалии); смеси (хемикалии) за 

поправка на ветробрански стакла; препарати за 

чистење (хемикалии); спојувачи (хемикалии) за 

спојување на површини; материјали 

(хемикалии) за премачкување за осветлување и 

заштита на површината на авотомобилски 

делови (тело, тркала, гуми); средства 

(хемикалии) за заштита од вода за прозори; 

закиселена вода за полнење на батерии; 

адитиви (хемикалии -) за масла; адитиви, 

хемикалии, средство за ладење за клима уреди; 

адитиви, хемикалии за моторни горива; 

течности за кочници за автомобили; течности за 

ладење за мотори за возила; течност за 

системи за навигација за автомобили; смола за 

врзување и полнење при поправка на возила; 

хемиски препарати за поправка и одржување на 

возила; чистачи на деловите за вбризгување 

гориво; течности за трансмисија во автомобили; 

адитиви за радијатори за превенција од рѓа; 

антистатични препарати, кои не се за употреба 

во домаќинството  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа; материи за боење; средства за 

нагризување; метали во листови и во прав за 

сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците; намази за шасии за возила; масла 

против рѓа за возила; подлоги; намази за 

спојување; подлоги за површини кои треба да 

се бојосуваат; препарати против рѓа  

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи, лосиони за коса; 

течности за чистење ветробрански стакла; 

течности за чистење на автомобилски делови; 

восок за полирање; препарати за полирање и 

заштитни препарати за надворешните 

површини на автомобилите; антистатични 

препарати за употреба во домаќинството; 

парфеми; колонски води; автомобилски 

препарати за чистење; препарати за 

отстранување на 'рѓа; препарати за 

пресликување и отстранување на боја; 

препарати за чистење за отстранување на 

заптивки  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; масти и масла за возила; 

моторно масло; масло за кочници за 

автомобили; масло за системи за навигација за 

автомобили; мазива за трансмисија во 

автомобили; маст за подмачкување; 

рицинусово масло за техничка употреба  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

дезодоранси, кои не се за лична употреба; 

кутии за прва помош, наполнети  
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п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

железарија, мали метални предмети; производи 

од обичен метал што не се вклучени во другите 

класи; тапи за шишиња направени од метал; 

кутии и држачи за картички [метал]; картички за 

идентификација од метал; приврзоци за 

клучеви (накит или синџирчиња) од 

неблагородни метали; статуи и фигурини 

(статуетки) од автомобили направени од обични 

метали; метални кутии за алати (празни)  

кл. 8  рачни алати и направи (за рачна 

употреба); прибор за јадење; сетови за 

маникир; сетови за педикир; бричеви [рачни 

алатки]; клештички за кутикули; пинцети за 

кутикули; секачи; алатки за сечење [рачни 

алатки]; алатки за резбање [рачни алатки]; 

турпии [алатки]; полирки за нокти, електрични 

или не електрични; чекани [рачни алатки]; 

рачни дупчалки [рачни алатки]; турпии за 

полирање нокти и грицкалки, електрични или 

неелектрични; турпии за нокти и клештички; 

клешти за кршење јаткасти овошја; ножици; 

штравцигери; прибори за бричење; сребрени 

чинии [ножеви, виљушки, лажици]; вилушкасти 

клучеви [рачни алатки]; прибор за на маса 

[ножеви, виљушки, лажици]; клучеви за 

одвртување [рачни алатки]  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

тапи за шишиња направени од скапоцени 

метали; колекционерски монети; копчиња за 

манжетни; рачни часовници и часовници; 

приврзоци за клучеви (накит или синџирчиња) 

од скапоцени метали; значки (накит); значки за 

вратоврски од скапоцени метали; украсни 

промотивни беџови (округли)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; фотографии; канцелариски материјали; 

држачи за пасош; корици за книги; кутии за 

бизнис картички направени од картон; држачи 

за бизнис картички [неблагородни метали]; 

календари; хартиени подметнувачи; држачи за 

бизнис картички за на биро; дневници; торбички 

за подароци; репродукции од графичка 

уметност; кесиња за оброци;  држачи за 

потсетници; штипки за пари; бележници; 

хартиени бележници; тегови за хартија; држачи 

за моливи и пенкала; чаши за моливи; моливи; 

пенкала; фото албуми (исто наречени и 

споменари); постери; штампани ливчиња за 

лотарија (кои не се играчки); налепници; 

налепници и пресликувачи; бележници за 

пишување; бележници/папки за состаноци; 

тетратки; држачи за бележници; папки со 

патент; ленти за држење клучеви  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; торби и куфери; 

сонцебрани и стапови за одење; ташни за 

компјутери направени од кожа; ранци; актовки; 

футроли и држачи за картички; ташнички за 

монети, кои не се направени од благородни 

метали;  папки, направени од кожа; кожни 

приврзоци за клучеви и футроли; етикети за 

багаж; штипки за пари (кожа); кожни етикети за 

име; етикети за багаж; тетратки, направени од 

кожа; држачи за бележници направени од кожа; 

торби за пазарење; чадори; паричници; папки 

со патент (кожа); индустриски контејнери за 

пакување од кожа; козметички куфери [празни]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова 

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика; тапи за шишиња, 

неметални; затварачи за шишиња, неметални; 

столици; ладала за лична употреба, 

неелектрични; рамки за слики; статуи и 



 

300 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

фигурини (статуетки) од автомобили направени 

од смола; перници [мебел]; душеци; кутии за 

алат (неметални)  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи; 

тапи за шишиња направени од метал; шолји од 

кинески порцелан; скари за кампување; 

подметнувачи, кои не се од хартија или од 

платно; кеси за ладење; декоративни 

послужавници направени од кристал; 

стакларија за употреба во домаќинството; 

изолирани контејнери за пијалоци; јапонски 

стапчиња; држачи за ПЕТ шишиња (контејнери); 

кошници за пикник (полни -), вклучувајќи чинии; 

бокали; преносни разладувачи; шишиња за 

вода од не'ргосувачки челик кои може повторно 

да се употребуваат; статуи и фигурини 

(статуетки) од автомобили направени од 

стакло; тоалетни торбички, полни; шолји за 

патување; високи чаши (садови за пиење) 

направени од стакло; високи чаши, направени 

од нескапоцени метали; вазни  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси; подметнувачи (текстил за на маса); 

пешкири за голф; ќебенца; пешкири; банери;  

знамиња, нехартени; прекривачи за мебел од 

текстил; марамчиња од текстил;  волнени 

платна (кои не се "траки за краевите на татами 

подлоги")  

кл. 25  облека, обувки, капи; каиши [облека]; 

качкети; кашмир шалови; реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено 

возачки ракавици; реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено 

тркачки комбинезони; ракавици; голф маици; 

шешири; јакни; плетена облека; женски блузи; 

кожни јакни; вратоврски; ветровки; заштитна 

работна облека (различна од онаа за заштита 

од незгоди или повреди); шалови, муфови; 

кошули; чевли; гумирани јакни; визири за сонце 

(капи); џемпери; горни тренерки  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; украсни 

промотивни беџови (округли); брошеви 

[додатоци за облека]; токи [додатоци за 

облека]; токи (чевли -); ленти за држење 

клучеви, очила за сонце, мали електронски 

апарати, мали шишенца, беџови  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); простирки од тапацир за багажник за 

автомобили; подни простирки за автомобили; 

килими; подни прекривки; простирки; 

килимчиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи;  

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено изложбени кабинети 

(играчки); реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено возачки 

ракавици; автомобилчиња играчки на батерии 

со далечинско управување; алатки за 

поправање на откорната трева (додатоци за 

голф); реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено екрани за 

брзинометар (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

шлемови (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

предници (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

управувачки волани (играчки); реплики од 

делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено управувачки волани (играчки); топчиња 

за голф; сталци за топчиња за голф; светлечки 

и звучни играчки; минијатурни лиени возила;  

мини-колички (играчки); прибори за рачна 

изработка на играчки фигури; плишани играчки;  

реплики на модели од возила; возила играчки 

за возење; скии; полнети играчки; игри и 

играчки во форма на реплики шлемови; 

платформа (diamond) игри,  шаховски игри, 

дама (сет за дама), карти за играње; машини и 

апарати за игри, опрема за билјард  

кл. 30  слатки, чоколадо; ментол за слатки; чај; 

пијалоци (базирани на чоколадо -); пијалоци 

(базирани на кафе-); пијалоци (базирани на чај-

); бисквити; бонбони за храна; кафе; кафе 

(непржено -); колачиња  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

алкохолни пијалоци кои содржат овошје; 
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пијалоци (дестилирани -); ракии; коктели; 

алкохоли [пијалоци]; водка; виски; вино  

кл. 34  производи за пушачи; пепелници за 

пушачи; запалки за пушачи; кутии за пури; кутии 

за цигари  

 

(210) TM  2012/138  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за малопродажба или 

големопродажба на различни стоки, имено 

автомобили, нивни делови и опрема 

(исклучувајќи го нивниот транспорт); услуги за 

огласување и рекламирање за автомобили; 

промовирање за јавната свест за електрични 

моторни возила и за промените во животниот 

стил кои тие ги предизвикуваат; обезбедување 

веб страници кои овозможуваат информации за 

потрошувачите за електрични автомобили и 

информации кои се однесуваат на купување на 

такви автомобили; дилерство во областа на 

моторни возила; обезбедување информации за 

електрични возила, имено информации за 

потрошувачите и информации за споредба на 

цените; промовирање на производи и услуги за 

други преку управување со мотивациони 

наградни програми кои вклучуваат дистрибуција 

на километражни кредити за ЕВ (електрични 

возила); информативни услуги, имено 

обезбедување на информации за споредба на 

цените во областа на горивата  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, 

спортски теренски возила, автобуси, возила за 

рекреација (RV), спортски автомобили, тркачки 

коли, камионети, виљушкари, и трактори за 

влечење (трактори), и структурни делови и 

опрема за нив; обезбедување информации за 

поправки и одржување на возила, електрични 

возила вклучувајќи електрични автомобили 

вагони, камиони, комбиња, спортски теренски 

возила, автобуси, возила за рекреација (RV), 

спортски автомобили, тркачки коли, камионети, 

виљушкари, и трактори за влечење (трактори), 

и структурни делови и опрема за нив; поправка 

или одржување на машини и инструменти за 

мерење или тестирање; поправка или 

одржување на машини и апарати за 

дистрибуција или контрола на енергија; 

поправка или одржување на роторни 

конвертори; поправка или одржување на фазни 

модификатори; поправка или одржување на 

полначи; поправка или одржување на батерии и 

келии; поправка или одржување на мотори со 

внатрешно согорување; поправка или 

одржување на делови од мотори со внатрешно 

согорување; поправка или одржување на 

стартери за мотори и машини, кои не се за 

земјени возила; поправка или одржување на 

делови за AЦ мотори и ДЦ мотори; поправка 

или одржување на АЦ генератори и СЦ 

генератори; поправка или одржување на 

генератори за електрична енергија; поправка 

или одржување на електрични жици или кабли; 

поправка или одржување на телекомуникациски 

направи и апарати; поправка или одржување на 

телефонски апарати; поправка или одржување 

на делови и додатоци за телекомуникациски 

машини и апарати; поправка и одржување на 

телематски апарати за возила; поправка или 

одржување на апарати за автоматско 

информирање за завршено полнење; поправка 

или одржување на навигациски системи за 

возила; поправка или одржување на 

електронски машини, апарати и нивни делови; 

поправка или одржување на системи за 

далечинско управување; поправка или 
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одржување на електроди; поправка или 

одржување на магнетни јадра; поправка или 

одржување на отпорни жици; услуги за помош 

на пат, поточно одговарање на повици за 

помош на пат, промена на дупнати гуми, 

обезбедување на гориво во нужда, стартување 

на батерии, и обезбедување на батерии во 

нужда; обезбедување услуги за состојбата на 

возилото, имено статус на полнењето, потребно 

време за целосно полнење, статус за прекин на 

полнењето, целосно полнење; обезбедување 

услуги за состојбата на возилото, имено статус 

на полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување информации 

за состојбата на возилото, имено потсетување 

на возачот да го прикачи возилото за да се 

наполнат батериите; услуги за одржување на 

возила, имено обезбедување електронски 

аларми преку интернет кои ги информираат 

сопствениците за времето за сервис на 

возилото  

кл. 38  комуникација по мобилни телефони; 

комуникација со компјутерски терминали; 

комуникација по телефон; 

позајмување/изнајмување на комуникациска 

опрема, вклучувајќи телефони, факсимил 

машини; информации во врска со комуникација 

на информации (вклучувајќи информации преку 

кабелски и радио комуникациски мрежи); 

комуникација по е-пошта; информации во врска 

со комуникациски мрежи преку компјутерски 

терминали; коминикација преку VAN (МДВ - 

мрежа на додадена вредност); обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување кориснички 

влез на сигналите за глобално позиционирање 

за цели на навигација; обезбедување 

кориснички влез на интернет; комуникација на 

информации со писма, слики и звук преку е-

пошта и компјутери; обезбедување кориснички 

влез во глобална компјутерска мрежа; 

телематска поддршка преку сервисни и аларм 

центри за транспорт и сообраќај за поврзување 

на повици за целите на интервенција и помош 

за лица и возила во случај на незгоди, хаварии 

или кражби; обезбедување на услуги за 

поврзување и пристап до електронски 

комуникациски мрежи, за трансмисија и 

превземање или прием на аудио, видео или 

мултимедијални содржини; обезбедување 

пристап до дигитална музика на интернет; 

телекомуникации, имено прием, координирање 

и препраќање на далечински повици за 

состојбата на возилата; телекомуникации, 

имено прием, координирање и препраќање на 

далечински повици во нужда; трансмисија на 

текст, звук и аларм пораки и сигнали, мерки, 

звук, слики, видео, позиции, движења и 

информации за состојбата помеѓу земјени 

возила како и помеѓу машини/мотори/батерии и 

машини и мноштво од дата центри и 

телематски системи, телефони или персонални 

компјутери; телекоминикациски услуги, имено 

електронска трансмисија на информации за 

сопственици на возила и возачи, вклучувајќи 

информации кои помагаат во пронаоѓање на 

украдени возила; компјутерски поддржана 

трансмисија на сигнали за механизми за 

заклучување на возила; телематски услуги, 

имено услуги за набљудување на енергија, 

имено, прикажување или снимање на времето 

или степенот на користење и контрола на 

електрицитетот кој се користи од селектирани 

направи преку телематски системи; телематски 

услуги, имено услуги за набљудување на 

енергија за други, имено прикажување или 

снимање на времето или степенот на 

користење и контрола на електрицитетот кој се 

користи од селектирани направи преку 

телематски системи; телекомуникации, имено 

трансфер на податоци, имено, патни и возачки 

информации преку телематски системи; 

комуникација преку телематски системи, имено 

за прикажување на патни и возачки 

информации; телекоминикации, имено 

трансфер на податоци, имено генерални 

информации како и информации за колите, 

сообраќајот и патиштата преку телематски 

системи; телекомуникации, имено, трансфер на 

податоци и апликациски софтвер; 

телекомуникациски услуги, имено електронска 

трансмисија на говорни пораки и податоци  
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кл. 39  превозни информации; автомобилски 

транспорт; бродски транспорт, транспортно 

брокерство; изнајмување возила и лизинг 

услуги; помош при ситуации на хаварија на 

моторите кај возилата, вклучувајќи влечење и 

транспорт; транспорт на патниците по земја, 

вода и воздух; информациски услуги, имено 

обезбедување на информации за времето, 

вести, сообраќајни информации, информации 

за пристигање и полетување на летови; ГПС 

(Глобален позиционен систем) навигациски 

услуги, имено, обезбедување најдобро 

предвидени рути за возачи, навигациски услуги 

преку интернет и помош при одредување на 

дестинацијата; ГПС (Глобален позиционен 

систем) навигациски услуги, имено, звучни рути 

и помош за лоцирање и услуги за олеснување 

преку компоненти вградени во моторни возила, 

имено, трансмитери, приемници, 

микропроцесори, софтвер, целуларни 

телефони, и електрична архитектура сите во 

однос со глобален позиционен систем и 

сателитска технологија и центар за услуги за 

потрошувачи; обезбедување на места за 

полнење со електрична енергија за возила; 

услуги за паркирање на возила; изнајмување 

возила; обезбедување информации во врска со 

локациите и достапноста на бензински пумпи; 

обезбедување информации во врска со 

локациите и достапноста на места за полнење 

со електрична енергија за возила  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; планирање, 

промоција, управување и одржување на трки со 

моторни возила; сите како услуги за забава; 

спонзорирање активности на трки со моторни 

возила; обезбедување он-лајн магазини во 

областа на автомобилите, модата, забавата и 

стилот; он-лајн објавување на електронски 

магазини; инструкции за возење на возила; 

инструкции за возење на возила, имено, 

обезбедување на информации за економично 

возење; обезбедување дигитална музика [која 

не може да се превзема] на интернет  

кл. 42  услуги на информации за времето; 

одржување на он-лајн општествени веб 

страници кои содржат информации за 

електрични возила за сопствениците на 

електрични возила; он-лајн услуги на 

управување системи кои на далечина им 

овозможуваат на корисниците да ги гледаат, 

следат, програмираат, управуваат и 

контролираат батериските системи и системите 

за климатизација во електрични возила; 

далечинско следење и обезбедување на 

резултатите од степенот на наполнетост на 

автомобилската батерија; обезбедување на 

инспекциски програми за користени возила; 

услуги за дилерство на моторни возила; услуги 

во нужда и обезбедување на пат, имено, 

далечинско заклучување и отклучување на 

вратите во возилата, детекција и информирање 

на сопствениците на возлото за тоа; следење 

на полнењето на батериите и информирање на 

возачот за статусот на полнењето; следење на 

електричните системи кои се користат во 

земјени возила; cледење на електричните 

системи кои се користат во земјени возила  

кл. 45  обезбедување веб страници кои содржат 

информации во врска со промени во животниот 

стил како резултат на употребата на 

електрични автомобили; далечинско местење и 

вклучување на полнењето на батеријата и 

климатизерот во електрични возила; услуги на 

помош на пат во нужда, посебно одговарање на 

повици за итна помош за повредени или болни 

патници; услуги на следење на возила за 

безбедносни намери, имено автоматско 

информирање за активирање на воздушните 

перничиња, автоматско информирање при 

судир и инфомирање на операторот за 

абнормален статус на возилото; услуги во 

нужда и обезбедување на пат, имено следење 

на украдени возила, нивно детектирање и 

информирање на сопствениците на возилото; 

управување при возење на тинејџери, имено 

следење, наоѓање и алармирање на 

сопствениците на моторното возило за тоа 

дали возачите тинејџери ја надминале 

дозволената брзина или ја напуштиле 

предходно утврдената географска област за 

безбедносни и сигурносни цели со користење 

на глобален позиционен систем; 

персонализирани услуги за други кои 
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вклучуваат правење резервации за полнење 

електрични возила на далечина, обезбедени 

преку телефон, е-пошта или текстуални пораки; 

персонализирани услуги за други кои 

вклучуваат местење на климатизацијата во 

возила обезбедени преку телефон, е-пошта или 

текстуални пораки; правење резервации на 

местата за електрично полнење на возила; 

персонализирани услуги за други кои 

вклучуваат правење побарани лични 

аранжмани и резервации и обезбедување 

специфични информации за потрошувачите за 

да се постигнат индивудуалните потреби сите 

обезбедени преки телефон, е-пошта или 

текстуални пораки  

 

(210) TM  2012/139  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги вклучувајќи 

финансиски услуги поврзани со автомобили, 

заеми, лизинг, брокерство за купување на рати, 

хипотекарни заеми, заеми за оперативен 

капитал, лизинг за опрема, продавање и 

купување на капитал од осигурани хартии од 

вредност (ABS) и побарувања; продажба и 

гарантирање осигурувања; сите предходно 

споменати услуги исклучувајќи ги услугите на 

кредитни картички, услугите на дебитни 

картички, и услуги поврзани со плаќање  

 

(210) TM  2012/140  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  млазни мотори кои не се за земјени 

возила; мотори кои не се за земјени возила;   

електрични мотори кои не се за земјени возила; 

турбини кои не се за земјени возила; машини 

кои не се за земјени возила; делови за мотори 

за земјени возила имено, пригушувачи, делови 

од клипови, прстени со мазива, каиши, 

цилиндрични блокови, резервоари за масло, 

капаци по мерка, замајци, куќишта за замајци, 

цилиндрични глави, капаци за мотор, покривки 

за мотор, клипови,  прстени за клипови, 

брегасти осовини и електрични регулатори, 

зглобни чекреци, грана - издувна, грана за 

вшмукување воздух, грана - води, пумпи за 

гориво, пумпи за вода, пумпи за вбрзигување на 

гориво, пумпа - вбризгувачи,  контролори на 

времето за вбризгување на гориво, филтри за 

гориво, филтри за воздух, филтри за масло, 

чистачи на воздухот, механички и електрични 

регулатори, вентилатори за разладни системи, 

разладувачи за масло, вентили, стартери, 

стартери за мотори,  свеќички, V- каиши, 

високонапонски кабли, точки на спојување, 

издувни цевки, заптивки, радијатори, сетови за 

лепење, евапоратори, карбуратори, направи за 

согорување, магнетски запалки, и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; компресори, турбо компресори, турбо 

компресори-за издувни гасови, воздушни-

компресори,  турбокомпресори, мотори со 
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едносмерна струја, гератори со едносмерна 

струја, мотори со наизменична струја, 

генератори со наизменична струја, електрични 

генератори, воздушни компресори, пумпи за 

подмачкување, хидраулични пумпи, пумпи за 

воздух, пумпи за масло, пумпи за гориво, 

хидраулични пумпи, електрични генератори, 

вентили за контрола на пумпи,  алтернатори, 

кондензатори за воздух и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; автоматски носачи, машини и апарати 

за справување со карго,  подвижни ленти, 

пневматски транспортери, кранови и делови и 

опрема за гореспоменатите производи сите 

вклучени во класа 7  
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(442) 28/02/2013 
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(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата; 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; материи за 

штавење; лепливи материи што се користат во 

индустријата; материјали за премачкување на 

стакло (хемикалии); смеси (хемикалии) за 

поправка на ветробрански стакла; препарати за 

чистење (хемикалии); спојувачи (хемикалии) за 

спојување на површини; материјали 

(хемикалии) за премачкување за осветлување и 

заштита на површината на авотомобилски 

делови (тело, тркала, гуми); средства 

(хемикалии) за заштита од вода за прозори; 

закиселена вода за полнење на батерии; 

адитиви (хемикалии -) за масла; адитиви, 

хемикалии, средство за ладење за клима уреди; 

адитиви, хемикалии за моторни горива; 

течности за кочници за автомобили; течности за 

ладење за мотори за возила; течност за 

системи за навигација за автомобили; смола за 

врзување и полнење при поправка на возила; 

хемиски препарати за поправка и одржување на 

возила; чистачи на деловите за вбризгување 

гориво; течности за трансмисија во автомобили; 

адитиви за радијатори за превенција од рѓа; 

антистатични препарати, кои не се за употреба 

во домаќинството  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа; материи за боење; средства за 

нагризување; метали во листови и во прав за 

сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците; намази за шасии за возила; масла 

против рѓа за возила; подлоги; намази за 

спојување; подлоги за површини кои треба да 

се бојосуваат; препарати против рѓа  

кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи, лосиони за коса; 

течности за чистење ветробрански стакла; 

течности за чистење на автомобилски делови; 

восок за полирање; препарати за полирање и 

заштитни препарати за надворешните 

површини на автомобилите; антистатични 

препарати за употреба во домаќинството; 

парфеми; колонски води; автомобилски 

препарати за чистење; препарати за 

отстранување на 'рѓа; препарати за 

пресликување и отстранување на боја; 

препарати за чистење за отстранување на 

заптивки  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива (вклучително 

и течни горива за мотори) и материи за 

осветлување; масти и масла за возила; 

моторно масло; масло за кочници за 
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автомобили; масло за системи за навигација за 

автомобили; мазива за трансмисија во 

автомобили; маст за подмачкување; 

рицинусово масло за техничка употреба  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

дезодоранси, кои не се за лична употреба; 

кутии за прва помош, наполнети  

 

(210) TM  2012/142  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 
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п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

железарија, мали метални предмети; производи 

од обичен метал што не се вклучени во другите 

класи; тапи за шишиња направени од метал; 

кутии и држачи за картички [метал]; картички за 

идентификација од метал; приврзоци за 

клучеви (накит или синџирчиња) од 

неблагородни метали; статуи и фигурини 

(статуетки) од автомобили направени од обични 

метали; метални кутии за алати (празни)  

кл. 8  рачни алати и направи (за рачна 

употреба); прибор за јадење; сетови за 

маникир; сетови за педикир; бричеви [рачни 

алатки]; клештички за кутикули; пинцети за 

кутикули; секачи; алатки за сечење [рачни 

алатки]; алатки за резбање [рачни алатки]; 

турпии [алатки]; полирки за нокти, електрични 

или не електрични; чекани [рачни алатки]; 

рачни дупчалки [рачни алатки]; турпии за 

полирање нокти и грицкалки, електрични или 

неелектрични; турпии за нокти и клештички; 

клешти за кршење јаткасти овошја; ножици; 

штравцигери; прибори за бричење; сребрени 

чинии [ножеви, виљушки, лажици]; вилушкасти 

клучеви [рачни алатки]; прибор за на маса 

[ножеви, виљушки, лажици]; клучеви за 

одвртување [рачни алатки]  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

тапи за шишиња направени од скапоцени 

метали; колекционерски монети; копчиња за 

манжетни; рачни часовници и часовници; 

приврзоци за клучеви (накит или синџирчиња) 

од скапоцени метали; значки (накит); значки за 

вратоврски од скапоцени метали; украсни 

промотивни беџови (округли)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; фотографии; канцелариски материјали; 

држачи за пасош; корици за книги; кутии за 

бизнис картички направени од картон; држачи 

за бизнис картички [неблагородни метали]; 

календари; хартиени подметнувачи; држачи за 

бизнис картички за на биро; дневници; торбички 

за подароци; репродукции од графичка 

уметност; кесиња за оброци; држачи за 

потсетници; штипки за пари; бележници; 

хартиени бележници; тегови за хартија; држачи 

за моливи и пенкала; чаши за моливи; моливи; 

пенкала; фото албуми (исто наречени и 

споменари); постери; штампани ливчиња за 

лотарија (кои не се играчки); налепници; 

налепници и пресликувачи; бележници за 

пишување; бележници/папки за состаноци;  

тетратки; држачи за бележници; папки со 

патент; ленти за држење клучеви  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; торби и куфери; 

сонцебрани и стапови за одење;  ташни за 

компјутери направени од кожа; ранци; актовки; 

футроли и држачи за картички; ташнички за 
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монети, кои не се направени од благородни 

метали;  папки, направени од кожа; кожни 

приврзоци за клучеви и футроли; етикети за 

багаж; штипки за пари (кожа); кожни етикети за 

име; етикети за багаж; тетратки, направени од 

кожа; држачи за бележници направени од кожа; 

торби за пазарење; чадори; паричници; папки 

со патент (кожа); индустриски контејнери за 

пакување од кожа; козметички куфери [празни]  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, 

рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова 

коска, школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика; тапи за шишиња, 

неметални; затварачи за шишиња, неметални; 

столици; ладала за лична употреба, 

неелектрични; рамки за слики; статуи и 

фигурини (статуетки) од автомобили направени 

од смола; перници [мебел]; душеци; кутии за 

алат (неметални)  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи; 

тапи за шишиња направени од метал; шолји од 

кинески порцелан; скари за кампување; 

подметнувачи, кои не се од хартија или од 

платно; кеси за ладење; декоративни 

послужавници направени од кристал; 

стакларија за употреба во домаќинството; 

изолирани контејнери за пијалоци; јапонски 

стапчиња; држачи за ПЕТ шишиња (контејнери); 

кошници за пикник (полни -), вклучувајќи чинии; 

бокали; преносни разладувачи; шишиња за 

вода од не'ргосувачки челик кои може повторно 

да се употребуваат; статуи и фигурини 

(статуетки) од автомобили направени од 

стакло; тоалетни торбички, полни; шолји за 

патување; високи чаши (садови за пиење) 

направени од стакло; високи чаши, направени 

од нескапоцени метали; вазни  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси; подметнувачи (текстил за на маса); 

пешкири за голф; ќебенца; пешкири; банери;  

знамиња, нехартени; прекривачи за мебел од 

текстил; марамчиња од текстил;  волнени 

платна (кои не се "траки за краевите на татами 

подлоги")  

кл. 25  облека, обувки, капи; каиши [облека]; 

качкети; кашмир шалови; реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено 

возачки ракавици; реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено 

тркачки комбинезони; ракавици; голф маици; 

шешири; јакни; плетена облека; женски блузи; 

кожни јакни; вратоврски; ветровки; заштитна 

работна облека (различна од онаа за заштита 

од незгоди или повреди); шалови, муфови; 

кошули; чевли; гумирани јакни; визири за сонце 

(капи); џемпери; горни тренерки  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; украсни 

промотивни беџови (округли); брошеви 

[додатоци за облека]; токи [додатоци за 

облека]; токи (чевли -); ленти за држење 

клучеви, очила за сонце, мали електронски 

апарати, мали шишенца, беџови  

кл. 27  килими, килимчиња, простирки и 

бришачи, линолеум и други материјали за 

подни прекривки; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); простирки од тапацир за багажник за 

автомобили; подни простирки за автомобили; 

килими; подни прекривки; простирки; 

килимчиња  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи;  

реплики од делови на тркачките автомобили 

Формула 1, имено изложбени кабинети 

(играчки); реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено возачки 

ракавици; автомобилчиња играчки на батерии 

со далечинско управување; алатки за 

поправање на откорната трева (додатоци за 

голф); реплики од делови на тркачките 

автомобили Формула 1, имено екрани за 

брзинометар (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

шлемови (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

предници (играчки); реплики од делови на 

тркачките автомобили Формула 1, имено мини 

управувачки волани (играчки); реплики од 
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делови на тркачките автомобили Формула 1, 

имено управувачки волани (играчки); топчиња 

за голф; сталци за топчиња за голф; светлечки 

и звучни играчки; минијатурни лиени возила;  

мини-колички (играчки); прибори за рачна 

изработка на играчки фигури; плишани играчки; 

реплики на модели од возила; возила играчки 

за возење; скии; полнети играчки; игри и 

играчки во форма на реплики шлемови; 

платформа (diamond) игри,  шаховски игри, 

дама (сет за дама), карти за играње; машини и 

апарати за игри, опрема за билјард  

кл. 30  слатки, чоколадо; ментол за слатки; чај; 

пијалоци (базирани на чоколадо -); пијалоци 

(базирани на кафе-); пијалоци (базирани на чај-

); бисквити; бонбони за храна; кафе; кафе 

(непржено -); колачиња  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

алкохолни пијалоци кои содржат овошје; 

пијалоци (дестилирани -); ракии; коктели; 

алкохоли [пијалоци]; водка; виски; вино  

кл. 34  производи за пушачи; пепелници за 

пушачи; запалки за пушачи; кутии за пури; кутии 

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за малопродажба или 

големопродажба на различни стоки, имено 

автомобили, нивни делови и опрема 

(исклучувајќи го нивниот транспорт); услуги за 

огласување и рекламирање за автомобили; 

промовирање за јавната свест за електрични 

моторни возила и за промените во животниот 

стил кои тие ги предизвикуваат; обезбедување 

веб страници кои овозможуваат информации за 

потрошувачите за електрични автомобили и 

информации кои се однесуваат на купување на 

такви автомобили; дилерство во областа на 

моторни возила; обезбедување информации за 

електрични возила, имено информации за 

потрошувачите и информации за споредба на 

цените; промовирање на производи и услуги за 

други преку управување со мотивациони 

наградни програми кои вклучуваат дистрибуција 

на километражни кредити за ЕВ (електрични 

возила); информативни услуги, имено 

обезбедување на информации за споредба на 

цените во областа на горивата  

кл. 37  поправка и одржување на автомобили, 

електрични возила вклучувајќи електрични 

автомобили, вагони, камиони, комбиња, 

спортски теренски возила, автобуси, возила за 

рекреација (RV), спортски автомобили, тркачки 

коли, камионети, виљушкари, и трактори за 

влечење (трактори), и структурни делови и 

опрема за нив; обезбедување информации за 

поправки и одржување на возила, електрични 

возила вклучувајќи електрични автомобили 

вагони, камиони, комбиња, спортски теренски 

возила, автобуси, возила за рекреација (RV), 

спортски автомобили, тркачки коли, камионети, 

виљушкари, и трактори за влечење (трактори), 

и структурни делови и опрема за нив; поправка 

или одржување на машини и инструменти за 

мерење или тестирање; поправка или 

одржување на машини и апарати за 

дистрибуција или контрола на енергија; 

поправка или одржување на роторни 

конвертори; поправка или одржување на фазни 

модификатори; поправка или одржување на 

полначи; поправка или одржување на батерии и 

келии; поправка или одржување на мотори со 

внатрешно согорување; поправка или 
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одржување на делови од мотори со внатрешно 

согорување; поправка или одржување на 

стартери за мотори и машини, кои не се за 

земјени возила; поправка или одржување на 

делови за AЦ мотори и ДЦ мотори; поправка 

или одржување на АЦ генератори и СЦ 

генератори; поправка или одржување на 

генератори за електрична енергија; поправка 

или одржување на електрични жици или кабли; 

поправка или одржување на телекомуникациски 

направи и апарати; поправка или одржување на 

телефонски апарати; поправка или одржување 

на делови и додатоци за телекомуникациски 

машини и апарати; поправка и одржување на 

телематски апарати за возила; поправка или 

одржување на апарати за автоматско 

информирање за завршено полнење; поправка 

или одржување на навигациски системи за 

возила; поправка или одржување на 

електронски машини, апарати и нивни делови; 

поправка или одржување на системи за 

далечинско управување; поправка или 

одржување на електроди; поправка или 

одржување на магнетни јадра; поправка или 

одржување на отпорни жици; услуги за помош 

на пат, поточно одговарање на повици за 

помош на пат, промена на дупнати гуми, 

обезбедување на гориво во нужда, стартување 

на батерии, и обезбедување на батерии во 

нужда; обезбедување услуги за состојбата на 

возилото, имено статус на полнењето, потребно 

време за целосно полнење, статус за прекин на 

полнењето, целосно полнење; обезбедување 

услуги за состојбата на возилото, имено статус 

на полнењето, потребно време за целосно 

полнење, статус за прекин на полнењето, 

целосно полнење; обезбедување информации 

за состојбата на возилото, имено потсетување 

на возачот да го прикачи возилото за да се 

наполнат батериите; услуги за одржување на 

возила, имено обезбедување електронски 

аларми преку интернет кои ги информираат 

сопствениците за времето за сервис на 

возилото;  

кл. 38  комуникација по мобилни телефони; 

комуникација со компјутерски терминали; 

комуникација по телефон; 

позајмување/изнајмување на комуникациска 

опрема, вклучувајќи телефони, факсимил 

машини; информации во врска со комуникација 

на информации (вклучувајќи информации преку 

кабелски и радио комуникациски мрежи); 

комуникација по е-пошта; информации во врска 

со комуникациски мрежи преку компјутерски 

терминали; коминикација преку VAN (МДВ - 

мрежа на додадена вредност); обезбедување 

телекомуникациски врски со глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување кориснички 

влез на сигналите за глобално позиционирање 

за цели на навигација; обезбедување 

кориснички влез на интернет; комуникација на 

информации со писма, слики и звук преку е-

пошта и компјутери; обезбедување кориснички 

влез во глобална компјутерска мрежа; 

телематска поддршка преку сервисни и аларм 

центри за транспорт и сообраќај за поврзување 

на повици за целите на интервенција и помош 

за лица и возила во случај на незгоди, хаварии 

или кражби; обезбедување на услуги за 

поврзување и пристап до електронски 

комуникациски мрежи, за трансмисија и 

превземање или прием на аудио, видео или 

мултимедијални содржини; обезбедување 

пристап до дигитална музика на интернет; 

телекомуникации, имено прием, координирање 

и препраќање на далечински повици за 

состојбата на возилата; телекомуникации, 

имено прием, координирање и препраќање на 

далечински повици во нужда; трансмисија на 

текст, звук и аларм пораки и сигнали, мерки, 

звук, слики, видео, позиции, движења и 

информации за состојбата помеѓу земјени 

возила како и помеѓу машини/мотори/батерии и 

машини и мноштво од дата центри и 

телематски системи, телефони или персонални 

компјутери; телекоминикациски услуги, имено 

електронска трансмисија на информации за 

сопственици на возила и возачи, вклучувајќи 

информации кои помагаат во пронаоѓање на 

украдени возила; компјутерски поддржана 

трансмисија на сигнали за механизми за 

заклучување на возила; телематски услуги, 

имено услуги за набљудување на енергија, 

имено, прикажување или снимање на времето 
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или степенот на користење и контрола на 

електрицитетот кој се користи од селектирани 

направи преку телематски системи; телематски 

услуги, имено услуги за набљудување на 

енергија за други, имено прикажување или 

снимање на времето или степенот на 

користење и контрола на електрицитетот кој се 

користи од селектирани направи преку 

телематски системи; телекомуникации, имено 

трансфер на податоци, имено, патни и возачки 

информации преку телематски системи; 

комуникација преку телематски системи, имено 

за прикажување на патни и возачки 

информации; телекоминикации, имено 

трансфер на податоци, имено генерални 

информации како и информации за колите, 

сообраќајот и патиштата преку телематски 

системи; телекомуникации, имено, трансфер на 

податоци и апликациски софтвер; 

телекомуникациски услуги, имено електронска 

трансмисија на говорни пораки и податоци  

кл. 39  превозни информации; автомобилски 

транспорт; бродски транспорт, транспортно 

брокерство; изнајмување возила и лизинг 

услуги; помош при ситуации на хаварија на 

моторите кај возилата, вклучувајќи влечење и 

транспорт; транспорт на патниците по земја, 

вода и воздух; информациски услуги, имено 

обезбедување на информации за времето, 

вести, сообраќајни информации, информации 

за пристигање и полетување на летови; ГПС 

(Глобален позиционен систем) навигациски 

услуги, имено, обезбедување најдобро 

предвидени рути за возачи, навигациски услуги 

преку интернет и помош при одредување на 

дестинацијата; ГПС (Глобален позиционен 

систем) навигациски услуги, имено, звучни рути 

и помош за лоцирање и услуги за олеснување 

преку компоненти вградени во моторни возила, 

имено, трансмитери, приемници, 

микропроцесори, софтвер, целуларни 

телефони, и електрична архитектура сите во 

однос со глобален позиционен систем и 

сателитска технологија и центар за услуги за 

потрошувачи; обезбедување на места за 

полнење со електрична енергија за возила; 

услуги за паркирање на возила; изнајмување 

возила; обезбедување информации во врска со 

локациите и достапноста на бензински пумпи; 

обезбедување информации во врска со 

локациите и достапноста на места за полнење 

со електрична енергија за возила  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности; планирање, 

промоција, управување и одржување на трки со 

моторни возила; сите како услуги за забава; 

спонзорирање активности на трки со моторни 

возила; обезбедување он-лајн магазини во 

областа на автомобилите, модата, забавата и 

стилот; он-лајн објавување на електронски 

магазини; инструкции за возење на возила; 

инструкции за возење на возила, имено, 

обезбедување на информации за економично 

возење; обезбедување дигитална музика [која 

не може да се превзема] на интернет  

кл. 42  услуги на информации за времето; 

одржување на он-лајн општествени веб 

страници кои содржат информации за 

електрични возила за сопствениците на 

електрични возила; он-лајн услуги на 

управување системи кои на далечина им 

овозможуваат на корисниците да ги гледаат, 

следат, програмираат, управуваат и 

контролираат батериските системи и системите 

за климатизација во електрични возила; 

далечинско следење и обезбедување на 

резултатите од степенот на наполнетост на 

автомобилската батерија; обезбедување на 

инспекциски програми за користени возила; 

услуги за дилерство на моторни возила; услуги 

во нужда и обезбедување на пат, имено, 

далечинско заклучување и отклучување на 

вратите во возилата, детекција и информирање 

на сопствениците на возлото за тоа; следење 

на полнењето на батериите и информирање на 

возачот за статусот на полнењето; следење на 

електричните системи кои се користат во 

земјени возила; cледење на електричните 

системи кои се користат во земјени возила  

кл. 45  обезбедување веб страници кои содржат 

информации во врска со промени во животниот 

стил како резултат на употребата на 

електрични автомобили; далечинско местење и 

вклучување на полнењето на батеријата и 
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климатизерот во електрични возила; услуги на 

помош на пат во нужда, посебно одговарање на 

повици за итна помош за повредени или болни 

патници; услуги на следење на возила за 

безбедносни намери, имено автоматско 

информирање за активирање на воздушните 

перничиња, автоматско информирање при 

судир и инфомирање на операторот за 

абнормален статус на возилото; услуги во 

нужда и обезбедување на пат, имено следење 

на украдени возила, нивно детектирање и 

информирање на сопствениците на возилото; 

управување при возење на тинејџери, имено 

следење, наоѓање и алармирање на 

сопствениците на моторното возило за тоа 

дали возачите тинејџери ја надминале 

дозволената брзина или ја напуштиле 

предходно утврдената географска област за 

безбедносни и сигурносни цели со користење 

на глобален позиционен систем; 

персонализирани услуги за други кои 

вклучуваат правење резервации за полнење 

електрични возила на далечина, обезбедени 

преку телефон, е-пошта или текстуални пораки; 

персонализирани услуги за други кои 

вклучуваат местење на климатизацијата во 

возила обезбедени преку телефон, е-пошта или 

текстуални пораки; правење резервации на 

местата за електрично полнење на возила; 

персонализирани услуги за други кои 

вклучуваат правење побарани лични 

аранжмани и резервации и обезбедување 

специфични информации за потрошувачите за 

да се постигнат индивудуалните потреби сите 

обезбедени преки телефон, е-пошта или 

текстуални пораки  

 

(210) TM  2012/144  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги вклучувајќи 

финансиски услуги поврзани со автомобили, 

заеми, лизинг, брокерство за купување на рати, 

хипотекарни заеми, заеми за оперативен 

капитал, лизинг за опрема, продавање и 

купување на капитал од осигурани хартии од 

вредност (ABS) и побарувања; продажба и 

гарантирање осигурувања; сите предходно 

споменати услуги исклучувајќи ги услугите на 

кредитни картички, услугите на дебитни 

картички, и услуги поврзани со плаќање  

 

(210) TM  2012/145  (220) 15/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  млазни мотори кои не се за земјени 

возила; мотори кои не се за земјени возила;   

електрични мотори кои не се за земјени возила; 
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турбини кои не се за земјени возила; машини 

кои не се за земјени возила; делови за мотори 

за земјени возила имено, пригушувачи, делови 

од клипови, прстени со мазива, каиши, 

цилиндрични блокови, резервоари за масло, 

капаци по мерка, замајци, куќишта за замајци, 

цилиндрични глави, капаци за мотор, покривки 

за мотор, клипови,  прстени за клипови, 

брегасти осовини и електрични регулатори, 

зглобни чекреци, грана - издувна, грана за 

вшмукување воздух, грана - води, пумпи за 

гориво, пумпи за вода, пумпи за вбрзигување на 

гориво, пумпа - вбризгувачи,  контролори на 

времето за вбризгување на гориво, филтри за 

гориво, филтри за воздух, филтри за масло, 

чистачи на воздухот, механички и електрични 

регулатори, вентилатори за разладни системи, 

разладувачи за масло, вентили, стартери, 

стартери за мотори,  свеќички, V- каиши, 

високонапонски кабли, точки на спојување, 

издувни цевки, заптивки, радијатори, сетови за 

лепење, евапоратори, карбуратори, направи за 

согорување, магнетски запалки, и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; компресори, турбо компресори, турбо 

компресори-за издувни гасови, воздушни-

компресори,  турбокомпресори, мотори со 

едносмерна струја, гератори со едносмерна 

струја, мотори со наизменична струја, 

генератори со наизменична струја, електрични 

генератори, воздушни компресори, пумпи за 

подмачкување, хидраулични пумпи, пумпи за 

воздух, пумпи за масло, пумпи за гориво, 

хидраулични пумпи, електрични генератори, 

вентили за контрола на пумпи,  алтернатори, 

кондензатори за воздух и делови за 

гореспоменатите производи сите вклучени во 

класа 7; автоматски носачи, машини и апарати 

за справување со карго,  подвижни ленти, 

пневматски транспортери, кранови и делови и 

опрема за гореспоменатите производи сите 

вклучени во класа 7  

 

(210) TM  2012/147  (220) 16/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз 

ДООЕЛ с.Орман, Скопје 

ул.1с. Орман, MK 

(740) Адвокатска канцеларија ДЕ ЛЕГЕ Скопје  

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

ТЕНЗОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни метали, метални, преносни 

конструкции, метални материјали за 

железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

 

(210) TM  2012/148  (220) 16/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво ТЕНЗОР извоз-увоз 

ДООЕЛ с.Орман, Скопје 

ул.1с. Орман, MK 

(740) Адвокатска канцеларија ДЕ ЛЕГЕ Скопје  

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црна, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни метали, метални, преносни 

конструкции, метални материјали за 

железнички шини, жици и кабли од обичен 

метал, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 
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метал кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

 

(210) TM  2012/149  (220) 16/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 

Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена, бела, зелена, жолта, кафена, 

светло кафена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мешавина за поховање; сосови  

 

(210) TM  2012/150  (220) 16/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 

Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена, бела, зелена, жолта, кафена, 

светло кафена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мешавина за подготовка за печење; 

зачини за подготовка на печење  

 

(210) TM  2012/151  (220) 16/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

цигари; пури; производи од тутун; замени за 

тутун, кои не се за медицинска употреба; кибрит 

и други артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/152  (220) 10/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(740)   

 

(540)  

RAKO COLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  
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кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/153  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

KAMAGRA 

(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. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/154  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) CTM 010521243  22/12/2011  EM 

(731) Autumnpaper Limited 

Chalegrove House 34-36 Perrymount Road 

Haywards Heath, West Sussex RH16 3DH, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфеми; парфимерија; тоалетни води; 

тоалетни сапуни; кремови, млека, лосиони, 

гелови и прашоци за лице, тело и раце; млекa 

за сончање, гелови и масла и препарати 

(козметика) за после сончање; шминки; шминки 

во прав; препарати за отстранување на шминка; 

шампони; балсами и лосиони за коса; гелови, 

пени, балсами и препарати во форма на спреј 

за нега и обликување на коса; лакови за коса; 

препарати за боење и обезбојување на коса; 

препарати за трајно бранување и виткање на 

коса; есенцијални масла; не-медикаментозни 

препарати за употреба, третирање и нега на 

коса,  скалп, кожа и нокти; сапуни; колонски 

води; тоалетни води; есенцијални и билни 

масла; козметика; козметички прибори; 

козметички моливи; моливи за веѓи; козметички 

препарати за капење; козметички препарати за 

слабеење; не-медикаментозни тоалетни 

препарати; спрејови за коса; препарати за 

употреба при капење или туширање;  масла, 

гелови, креми, лосиони и пени за капење или 

туширање; маски за лице и тело; пилинг за 

лице и тело; препарати за миење на лице; 

млеко за чистење на лице; препарати за 

чистење и хидратација на кожа; тоници за кожа; 

препарати за навлажнување на кожа; креми и 

гелови против дамки; дезодоранси; лакови за 

нокти; кармин; моливи за очи; препарати за 

употреба пред и после бричење; сапуни за 

бричење; креми за бричење; гелови за 

бричење; препарати за после бричење; 

течности за после бричење; лосиони за после 

бричење; препарати за пред бричење; талк 

пудри; прибори за лична хигиена; средства за 

заби; пасти за заби; препарати за перење; 

препарати за миење; препарати за чистење; 

креми за кожа; препарати за стругање; потпури 

(мириси); козметика за домашни миленици; 

шампони и балсами за домашни миленици  

кл. 9  очила и диоптерски очила; очила за 

сонце; корективни очила и диоптерски очила; 

заштитни очила и диоптерски очила; контактни 

леќи; леќи за очила и диоптерски очила; рамки 

за очила и диоптерски очила; корективни рамки; 

кутии за очила, очила за сонце и диоптерски 

очила; врвци, ленти, синџири, и направи за 



 

Трговски Марки  315 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

држење на место на очила, очила за сонце и 

диоптерски очила; очила за сонце сo штипка; 

кутии за очила; бинокли; кутии за бинокли; 

синџири за бинокли; врвци за бинокли; синџири 

за очила; рамки за очила; врвци за очила; 

очила; врвци за очила за сонце; рамки за очила 

за сонце; синџири за очила за сонце; двогледи; 

очила; заштитни очила; спортски заштитни 

очила; делови и опрема за сите гореспоменати 

производи; софтверски апликации за 

компјутери достапни за превземање; 

софтверски апликации за рачни електронски 

уреди достапни за превземање; персонални 

дигитални асистенти, мобилни телефони, MP3 

плеери, и лаптоп компјутери; кутии за носење, 

футроли, контејнери и заштитни прекривки за 

рачни електронски уреди, персонални 

дигитални асистенти, мобилни телефони, MP3 

плеери, и лап-топ компјутери; ленти за околу 

врат за мобилни телефони; држачи за мобилни 

телефони; телефони; мобилни телефони; 

персонални дигитални асистенти; компјутери; 

MP3 плеери; софтвер за електронски 

компјутерски игри; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; електронски 

телекомуникациски апарати и инструменти за 

пренос, прикажување, примање, чување, 

превземање и снимање на електронски 

информации и/или медиумски содржини, 

вклучувајќи видеа и филмови, телевизиски 

програми, компјутерски игри, музика, слики 

и/или ринг тонови  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи изработени од благородни метали 

или обложени со истите; полу-скапоцени и 

скапоцени камења; хорологиски и други 

хронометриски инструменти; рачни часовници, 

часовници, накит и имитација на накит; делови 

и опрема за гореспоменатите производи; 

будилници; нараквици; брошеви; огрлици; 

обетки; синџирчиња; штипки за вратоврски; 

игли за вратоврски; амајлии; копчиња за 

манжетни; дијаманти; дијамантски накит; 

бисери; накит од бисери; скапоцени камења; 

накит изработен од скапоцени камења; 

орнаменти од благородни метали; украсни 

иглички; кутии и вреќички за накит и часовници; 

приврзоци за клучеви; медали; ремени за рачни 

часовници; синџири за часовници  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

израбoтени од овие материјали кои не се 

вклучени во другите класи; чанти; куфери за 

патување; багаж; рачни торби; ранци; училишни 

чанти; торби за плажа; патни торби; куфери; 

ковчези; ранци; торби за кампување; крзна; 

крзно-кожи; ремени за животни; прекривки за 

животни; кутии од кожа или кожни панели; 

актовки; паричници; училишни чанти и торби; 

футроли за клучеви; торби за документи; 

бастуни; футроли за картички; кожни торби за 

на рамо; чадори за сонце; чантички; торбички; 

торби за на грб; торби за преку рамо; торби за 

пазарењe; платенени торби за пазарање; 

сандуци за патување; патнички куфери; 

несесери; чадори; прекривки за чадори; 

бастуни; рачки за бастуни; седишта за бастуни; 

камшици, узди и седла; несесери за прибор за 

лична хигиена; ранци; торбички за околу појас; 

спортски торби; секојдневни чанти; музички 

кутии; чанти; несесери за прибори за убавина; 

носачи за куфери, за кошули и за фустани; 

футроли за вратоврски; футроли и држачи за 

кредитни картички; кожени каиши; кожени кутии 

за носење, футроли, контејнери и заштитни 

прекривки за рачни електронски уреди, 

персонални дигитални асистенти, мобилни 

телефони, МП3 плеери, и лаптопи; кожени 

ремени за околу врат за мобилни телефони и 

МП3 плеери; кожни писма; кожни траки; облека 

за домашни миленици; кожни ремени; кожни 

каиши; кожни прекривки за мебел; кожни кутии 

за капи  

кл. 25  облека, обувки, капи; чизми; конфекција; 

чизми со врвци; чевли; чевли со високи 

потпетици; влечки; влечки за во бања; сандали; 

патики; чевли за на плажа; чизми за скијање; 

чизми за фудбал; чевли за фудбал; чевли за 

гимнастика; метални додатоци за чевли и 

чизми; чевли за тркање; чизми за планинарење; 

чизми за спортување; чорапи; трикотажа; 

хулахопки; капи; марами; капи; беретки; 

шалови; ракавици; ракавици со еден прст; 

појаси (како делови од облека); кошули; маици; 

поло маици; спортски кошули; панталони; 
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фармерки; шорцеви, спортски шорцеви; облека 

за капење; шорцеви за капење; костими за 

капење; бикини; долна облека; нежна долна 

облека; бањарки; тренерки; додатоци за 

носење надвор; палта; јакни; ветровки; јакни за 

скијање; јакни и палта кои се водоотпорни и 

отпорни на лоши временски услови; скијачка 

облека; облека за на плажа; костуми; џемпери и 

џемпери со копчиња; плетенини; хеланки; 

вратоврски; пижами; елеци; траки за глава и 

траки за зглобовите на рацете; машка облека; 

женска облека; детска облека; долна облека; 

облека за мажи, жени, деца и доенчиња; 

панталони; здолништа; наметки; дресови; 

блузи; фустани; фустанчиња; тоалети; облека 

за спиење; роби; горни тренерки; лигавки; 

чорапи; топлинки за уши; вратоврски; смокинзи; 

елеци; килтови; шалови; блејзери; комбинезони; 

маски за  спиење; појаси со торбички за пари; 

престилки; венчаници; свадбени тоалети; 

фустани за деверуши; тоалети за деверуши; 

манжетни; шалови во округла долгнавеста 

форма; наметки од крзно; зимска спортска 

облека; облека за трчање, пешачење, 

планинарење, кампување и велосипедизам; 

капи; шарени марамчиња  

кл. 35  малопродажни услуги поврзани со 

продажбата на парфеми, парфимерија, 

тоалетни води, тоалетни сапуни, кремови, 

млека, лосиони, гелови и прашоци за лице, 

тело и раце, млекa за сончање, гелови и масла 

и препарати (козметика) за после сончање, 

шминки, шминки во прав, препарати за 

отстранување на шминка, шампони, балсами и 

лосиони за коса, гелови, пени, балсами и 

препарати во форма на спреј за нега и 

обликување на коса, лакови за коса, препарати 

за боење и обезбојување на коса, препарати за 

трајно бранување и виткање на коса, 

есенцијални масла, не-медикаментозни 

препарати за употреба, третирање и нега на 

коса,  скалп, кожа и нокти, сапуни, колонски 

води, тоалетни води, есенцијални и билни 

масла, козметика, козметички прибори, 

козметички моливи, моливи за веѓи, козметички 

препарати за капење, козметички препарати за 

слабеење, не-медикаментозни тоалетни 

препарати, спрејови за коса, препарати за 

употреба при капење или туширање,  масла, 

гелови, креми, лосиони и пени за капење или 

туширање, маски за лице и тело, пилинг за 

лице и тело, препарати за миење на лице, 

млеко за чистење на лице, препарати за 

чистење и хидратација на кожа, тоници за кожа, 

препарати за навлажнување на кожа, креми и 

гелови против дамки, дезодоранси, лакови за 

нокти, кармин, моливи за очи, препарати за 

употреба пред и после бричење, сапуни за 

бричење, креми за бричење, гелови за 

бричење, препарати за после бричење, 

течности за после бричење, лосиони за после 

бричење, препарати за пред бричење, талк 

пудри, прибори за лична хигиена, средства за 

заби, пасти за заби, препарати за перење, 

препарати за миење, препарати за чистење, 

креми за кожа, препарати за стругање, потпури 

(мириси), козметика за домашни миленици, 

шампони и балсами за домашни миленици, 

очила и диоптерски очила, очила за сонце, 

корективни очила и диоптерски очила, заштитни 

очила и диоптерски очила, контактни леќи, леќи 

за очила и диоптерски очила, рамки за очила и 

диоптерски очила, корективни рамки, кутии за 

очила, очила за сонце и диоптерски очила, 

врвци, ленти, синџири, и направи за држење на 

место на очила, очила за сонце и диоптерски 

очила, очила за сонце сo штипка, кутии за 

очила, бинокли, кутии за бинокли, синџири за 

бинокли, врвци за бинокли, синџири за очила, 

рамки за очила, врвци за очила, очила, врвци 

за очила за сонце, рамки за очила за сонце, 

синџири за очила за сонце, двогледи, очила, 

заштитни очила, спортски заштитни очила, 

делови и опрема за сите гореспоменати 

производи, софтверски апликации за 

компјутери достапни за превземање, 

софтверски апликации за рачни електронски 

уреди достапни за превземање, персонални 

дигитални асистенти, мобилни телефони, MP3 

плеери, и лаптоп компјутери, кутии за носење, 

футроли, контејнери и заштитни прекривки за 

рачни електронски уреди, персонални 

дигитални асистенти, мобилни телефони, MP3 

плеери, и лап-топ компјутери, ленти за околу 
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врат за мобилни телефони, држачи за мобилни 

телефони, телефони, мобилни телефони, 

персонални дигитални асистенти, компјутери, 

MP3 плеери, софтвер за електронски 

компјутерски игри, компјутерски софтвер, 

компјутерски програми, електронски 

телекомуникациски апарати и инструменти за 

пренос, прикажување, примање, чување, 

превземање и снимање на електронски 

информации и/или медиумски содржини, 

вклучувајќи видеа и филмови, телевизиски 

програми, компјутерски игри, музика, слики 

и/или ринг тонови, благородни метали и 

нивните легури и производи изработени од 

благородни метали или обложени со истите, 

полу-скапоцени и скапоцени камења, 

хорологиски и други хронометриски 

инструменти, рачни часовници, часовници, 

накит и имитација на накит, делови и опрема за 

гореспоменатите производи, будилници, 

нараквици, брошеви, огрлици, обетки, 

синџирчиња, штипки за вратоврски, игли за 

вратоврски, амајлии, копчиња за манжетни, 

дијаманти, дијамантски накит, бисери, накит од 

бисери, скапоцени камења, накит изработен од 

скапоцени камења, орнаменти од благородни 

метали, украсни иглички, кутии и вреќички за 

накит и часовници, приврзоци за клучеви, 

медали, ремени за рачни часовници, синџири 

за часовници, кожа и имитација на кожа и 

производи израбoтени од овие материјали кои 

не се вклучени во другите класи, чанти, куфери 

за патување, багаж, рачни торби, ранци, 

училишни чанти, торби за плажа, патни торби, 

куфери, ковчези, ранци, торби за кампување, 

крзна, крзно-кожи, ремени за животни, 

прекривки за животни, кутии од кожа или кожни 

панели, актовки, паричници, училишни чанти и 

торби, футроли за клучеви, торби за документи, 

бастуни, футроли за картички, кожни торби за 

на рамо, чадори за сонце, чантички, торбички, 

торби за на грб, торби за преку рамо, торби за 

пазарењe, платенени торби за пазарање, 

сандуци за патување, патнички куфери, 

несесери, чадори, прекривки за чадори, 

бастуни, рачки за бастуни, седишта за бастуни, 

камшици, узди и седла, несесери за прибор за 

лична хигиена, ранци, торбички за околу појас, 

спортски торби, секојдневни чанти, музички 

кутии, чанти, несесери за прибори за убавина, 

носачи за куфери, за кошули и за фустани, 

футроли за вратоврски, футроли и држачи за 

кредитни картички, кожени каиши, кожени кутии 

за носење, футроли, контејнери и заштитни 

прекривки за рачни електронски уреди, 

персонални дигитални асистенти, мобилни 

телефони, МП3 плеери, и лаптопи, кожени 

ремени за околу врат за мобилни телефони и 

МП3 плеери, кожни писма, кожни траки, облека 

за домашни миленици, кожни ремени, кожни 

каиши, кожни прекривки за мебел, кожни кутии 

за капи, Облека, обувки, капи, чизми, 

конфекција, чизми со врвци, чевли, чевли со 

високи потпетици, влечки, влечки за во бања, 

сандали, патики, чевли за на плажа, чизми за 

скијање, чизми за фудбал, чевли за фудбал, 

чевли за гимнастика, метални додатоци за 

чевли и чизми, чевли за тркање, чизми за 

планинарење, чизми за спортување, чорапи, 

трикотажа, хулахопки, капи, марами, капи, 

беретки, шалови, ракавици, ракавици со еден 

прст, појаси (како делови од облека), кошули, 

маици, поло маици, спортски кошули, 

панталони, фармерки, шорцеви, спортски 

шорцеви, облека за капење, шорцеви за 

капење, костими за капење, бикини, долна 

облека, нежна долна облека, бањарки, 

тренерки, додатоци за носење надвор, палта, 

јакни, ветровки, јакни за скијање, јакни и палта 

кои се водоотпорни и отпорни на лоши 

временски услови, скијачка облека, облека за 

на плажа, костуми, џемпери и џемпери со 

копчиња, плетенини, хеланки, вратоврски, 

пижами, елеци, траки за глава и траки за 

зглобовите на рацете, машка облека, женска 

облека, детска облека, долна облека, облека за 

мажи, жени, деца и доенчиња, панталони, 

здолништа, наметки, дресови, блузи, фустани, 

фустанчиња, тоалети, облека за спиење, роби, 

горни тренерки, лигавки, чорапи, топлинки за 

уши, вратоврски, смокинзи, елеци, килтови, 

шалови, блејзери, комбинезони, маски за  

спиење, појаси со торбички за пари, престилки, 

венчаници, свадбени тоалети, фустани за 
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деверуши, тоалети за деверуши, манжетни, 

шалови во округла долгнавеста форма, наметки 

од крзно, зимска спортска облека, облека за 

трчање, пешачење, планинарење, кампување и 

велосипедизам, капи, шарени марамчиња, 

овозможувајќи им на потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки од 

генерално претставништво за малопродажба 

или од генерално претставништво за продажба 

преку интернет веб страна или од генерално 

претставништво за каталошка продажба со 

нарачки по пошта или преку телекомуникациски 

средства, услуги за рекламирање, промотивни 

услуги, информативни и советодавни услуги 

сите поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(210) TM  2012/155  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, црвена, светло портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патување  

 

(210) TM  2012/156  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

MAK SAN (во изглед) 

(591) зелена, црвена, светло портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/157  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 
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(540)  

 

 
 

(591) темно зелена, светло зелена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/158  (220) 17/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) темно зелена, светло и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/159  (220) 20/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 

Avenida Republica do Chile, 65, Centro -CEP 

20.031-912, Rio de Janeiro, RJ, BR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

PETROBRAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи што се користат во 

индустријата, имено, моторно масло и адитиви 

за бензин, вештачки ѓубрива за употреба во 

земјоделството и домаќинството, хемиски 

производи за употреба во производството на 

премази и смоли што се користат во 

производството на инженерска пластика  

кл. 4  бутани, ароматичен петролејски екстракт 

од масло за индустриска употреба; природен 

гас; бензин; рафинериски резидуални 

(остаточни) гасни горива, имено, метан, етан, 

етилен, пропани и комбинации од нив; горивно 

масло, дизел масло; авионски горива; мазут; 

емулзионо гориво за индустриска машинерија, 

не-хемиски адитиви од природата на 

синтетички базен лубрикант за употреба во 

производство на лубриканти за секаква намена; 

лубриканти; индустриски масла, имено, 

мешавини од јаглено масло, базни масла, 
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масла за цилиндри на дизел мотори, масло за 

осовини, масло за гасна турбина, масло за 

употреба во електриката и масло од шкрилци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

агенциски услуги за увоз и извоз во областа на 

нафтени производи, производи од нафтени 

рафинерии и дополнително обработени 

рафинерски производи од нафтени рафинерии; 

услуги за малопродажба за нафтени производи, 

производи од нафтени рафинерии и 

дополнително обработени производи од 

нафтени рафинерии  

кл. 37  услуги на сервисна станица; услуги на 

сервисирање возила, вклучително полнење 

гориво; миење и чистење возила; 

подмачкување возила; одржување возила и 

одржување и поправка на автомобили  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање на 

стоки; организирање патувања; транспорт на 

производи со камион и брод; складирање 

нафта и гас; пренос на нафта и гас низ 

цевководи  

кл. 40  обработка на материјали, имено, 

обработка на сурово минерално масло во 

рафинерии; производство на општи производни 

линии во полето на минерални масла по 

нарачка и спецификации од други; и 

рафинирање нафта и масло, имено, 

обработката на карпи што содржат петролеј, 

имено, шкрилци  

кл. 42  услуги на истражување нафтени полиња; 

услуги за експлоатирање нафта, имено, услуги 

на копање бунари и тестирање во врска со 

нафта и нафта од шкрилци  

 

(210) TM  2012/160  (220) 21/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Еуро-Турист 

ул.„Илинденска" бр.64, Тетово, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, сина и златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања резервации за патување, крстарења и 

посредување превоз  

кл. 41  забава спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за привремено сместување  

 

(210) TM  2012/161  (220) 21/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за издаваштво РЕФЛЕКС КОМ 

ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

ул.Народен фронт бр.19А/3 кат лок.21, 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  огласување  

 

(210) TM  2012/164  (220) 22/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Петровски Васил 

ул.Јуриј Гагарин бр.21/1-6, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, жолта, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски 

прибори(освен мебелолт), материјали за обува 

и настава (освен апарати), пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени во 

другите класи, печатарски букви,клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(210) TM  2012/165  (220) 22/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за превоз, производство, 

трговија и услуги ВИРГО КОМПАНИ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Булевар Илинден бр.42/1-1, 1000 Скопје, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитет, апарати за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираатсо монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

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  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги давааттрети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/167  (220) 23/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ЕМИЛУ дооел 

ул. Преспанска бр.3, Тетово, MK 

(740) Мухамед Реџепи  

ул. Преспанска бр.3, Тетово 

(540)  

EMILY 

(551) индивидуална 



 

322 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2012/168  (220) 23/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ABBOTT BIOLOGICALS C.J. 

van Houtenlaan 36, NI-1381 CP Weesp, NL 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

ИНФЛУВАК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/169  (220) 23/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85413437  01/09/2011  US 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MIXR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки за на глава; слушалки за во 

уши; звучници, и силни звучници  

 

(210) TM  2012/171  (220) 23/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED 

ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER, 

NEW YORK 14604, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RENU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  офталмолошки фармацевтски препарати 

и супстанции; раствори за контактни леќи  

 

(210) TM  2012/172  (220) 24/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво ФАСХИОН СНЛ 59 

ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје, 

MK 

(740) Александра Трајчовска, адвокат  

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

(540)  

ORIJEANALS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, рекламирање, водење на 

работење, управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2012/173  (220) 24/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85413426  01/09/2011  US 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за 

клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands 

free) мобилни и целуларни телефони и нивни 

делови  

кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 

автомобили, имено внатрешен тапацир, 

волани, појаси за врзување, хромирани 

додатоци, рачки и кваки за менувачи, тркала и 

нивни компоненти, раткапни, прагови, 

багажници за на кров, кочници, амортизери, 

амортизациони федери, стабилизатор за 

суспензија, држачи за подобрување на 

суспензија, надворешни метални декоративни и 

заштитни лајсни, надворешни декоративни и 

заштитни лајсни од екструдирана пластика, 

диференцијали, менувачи на брзини, хауби, 

контролни табли, волани, лајсни за седишта, 

рачни кочници, тркала, дискови за кочници, 

клипови за кочници, плочки за кочници, мотори, 

инструмент табли, надворешни беџови за 

означување, автомобилски заштитници од 

сонце за ветробранско стакло, заштитници од 

бубачки, калници, капаци за куки за приколки, 

рамки за таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за 

автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(210) TM  2012/174  (220) 24/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300) 85413430  01/09/2011  US 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEATS BY DR. DRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за 

клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands 

free) мобилни и целуларни телефони и нивни 

делови  

кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 

автомобили, имено внатрешен тапацир, 

волани, појаси за врзување, хромирани 

додатоци, рачки и кваки за менувачи, тркала и 

нивни компоненти, раткапни, прагови, 

багажници за на кров, кочници, амортизери, 

амортизациони федери, стабилизатор за 

суспензија, држачи за подобрување на 

суспензија, надворешни метални декоративни и 

заштитни лајсни, надворешни декоративни и 

заштитни лајсни од екструдирана пластика, 

диференцијали, менувачи на брзини, хауби, 

контролни табли, волани, лајсни за седишта, 

рачни кочници, тркала, дискови за кочници, 

клипови за кочници, плочки за кочници, мотори, 
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инструмент табли, надворешни беџови за 

означување, автомобилски заштитници од 

сонце за ветробранско стакло, заштитници од 

бубачки, калници, капаци за куки за приколки, 

рамки за таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за 

автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(210) TM  2012/175  (220) 24/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД Скопје 

ул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) розева, светла и темна зелена, бела, 

светла и темна сина, жолта, црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски сапун со екстракт од камилица и д 

- пантенол  

 

(210) TM  2012/176  (220) 27/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 

10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CBS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување; услуги за пренос 

преку кабел и сателит; обезбедување видео 

слики и информации за безжични мобилни 

комуникациски уреди; обезбедување безжичен 

пренос на прикачување и превземање видео 

слики, информации и новости преку глобална 

компјутерска мрежа до безжичен мобилен 

комуникациски уред; интернет услуги што треба 

да бидат разбрани да вклучуваат 

комуникациски услуги, имено пренесување 

емитуван (streamed) звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување пристап 

до информации од полето на забавата; услуги 

за аудио и видео емитување преку интернет 

или друга комуникациска мрежа, имено, 

прикачување, постирање, покажување, 

прикажување, маркирање или електронски 

пренесување информации, аудио, и видео 

клипови; обезбедување пристап до 

информации, аудио и видео преку веб страни, 

онлајн форуми, виртуелни простории за 

разговор (chat rooms), листа сервери и блогови 

преку интернет; обезбедување онлајн 

виртуелни простории за разговор (chat rooms) и 

електронски огласни табли за пренос на пораки 

помеѓу корисници во полето на општиот 

интерес  

 

(210) TM  2012/177  (220) 27/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 

10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CBS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, имено, продукција и 

дистрибуција на филмови, телевизиски серии 

од областа на комедија, музика, реалноста, 

новости и драма, документарци, и телевизиски 

серии што содржат спортски настани што се 

емитуваат преку медиумите на телевизиски, 

кабловски, сателитски, радио, телефонски и 

широкопојасни системи, и преку интернет, и 

преносливи и безжични комуникациски уреди во 

класата; обезбедување информации од 



 

Трговски Марки  325 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

областа на забавата што се емитуваат преку 

интернет и преносливи и безжични 

комуникациски уреди  

 

(210) TM  2012/178  (220) 27/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 

10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување; услуги за пренос 

преку кабел и сателит; обезбедување видео 

слики и информации за безжични мобилни 

комуникациски уреди; обезбедување безжичен 

пренос на прикачување и превземање видео 

слики, информации и новости преку глобална 

компјутерска мрежа до безжичен мобилен 

комуникациски уред; интернет услуги што треба 

да бидат разбрани да вклучуваат 

комуникациски услуги, имено пренесување 

емитуван (streamed) звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување пристап 

до информации од полето на забавата; услуги 

за аудио и видео емитување преку интернет 

или друга комуникациска мрежа, имено, 

прикачување, постирање, покажување, 

прикажување, маркирање или електронски 

пренесување информации, аудио, и видео 

клипови; обезбедување пристап до 

информации, аудио и видео преку веб стран, 

онлајн форуми, виртуелни простории за 

разговор (chat rooms), листа сервери и блогови 

преку интернет; обезбедување онлајн 

виртуелни простории за разговор (chat rooms) и 

електронски огласни табли за пренос на пораки 

помеѓу корисници во полето на општиот 

интерес  

 

(210) TM  2012/179  (220) 27/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) CBS Broadcasting Inc. a New York 

Corporation,  

51 West 52nd Street, New York, New York 

10019, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на забава, имено, продукција и 

дистрибуција на филмови, телевизиски серии 

од областа на комедија, музика, реалноста, 

новости и драма, документарци, и телевизиски 

серии 

што содржат спортски настани што се 

емитуваат преку медиумите на телевизиски, 

кабловски, сателитски, радио, телефонски и 

широкопојасни системи, и преку интернет, и 

преносливи и безжични комуникациски уреди во 

класата; обезбедување информации од 

областа на забавата што се емитуваат преку 

интернет и преносливи и безжични 

комуникациски уреди  

 

(210) TM  2012/180  (220) 28/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Катерина Колозова and Жарко 

Трајаноски 
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ул.Лука Геров, бр.46/6-12, 1060 Скопје, MK 

and ул.Првомајска 4. бр.16, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

IDENTITIES 

ИДЕНТИТЕТИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, научни списанија, публикации, 

книги  

кл. 41  текстови (пишување текстови), текстови 

(објавување текстови)  

 

(210) TM  2012/181  (220) 28/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

ADCETRIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенција на канцер  

 

(210) TM  2012/185  (220) 28/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство и 

услуги АНАГОР ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Народен Фронт бр.21, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  слики (масла за слики)  

кл. 16  сликарски платна; сликарски штафелај; 

слики  

кл. 19  стакло за прозорци, со исклучок на 

стакло за прозорци од возила  

кл. 20  рамки за слики; рамки за 

слики(потпирачи за рамки за слики); 

рамки за слики(украси за рамки за слики); 

слики(летвички за слики); слики(рамки за 

слики), стакло(посребрено стакло) [огледала]  

кл. 21  стакларија(бојосана стакларија)  

кл. 40  врамување уметнички дела  

кл. 41  изложби(организирање изложби)за 

културни или образовни цели; изнајмување 

сценски декор за приредби; опрема за 

музеи(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]  

 

(210) TM  2012/186  (220) 27/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) SUTAS SUT URUNLERI ANONIM SIRKETI 

ULUABAT KOYU, KARACABEY BURSA, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи, 

сирење, јогурт, ајран (пијалок врз база на 

јогурт), павлака, млеко во прав, пијалоци врз 

база на млеко кои содржат овошје; масла и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жито; 

леб, колачи и слатки; пудинзи, сладоледи; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; 
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сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

здружување, во корист на другите, на млеко и 

млечни производи, безалкохолни пијалаци, 

пудинзи, различни прехранбени производи 

(исклучувајќи го нивниот транспорт), 

овозможувајќи им на потрошувачите полесно да 

ги видат и набават односните производи; сите 

горенаведени успуги може да се обезбедат во 

продавници за трговија на мало и големо, по 

пат на каталози за нарачка по пошта или со 

помош на електронски медиуми, на пример, по 

пат на веб страни или програми за купување по 

пат на телевизија.  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/187  (220) 29/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Мега Трејд ДОО Гостивар 

ул.Гоце Делчев бр.86, 1230 Гостивар, MK 

(540)  

MEGALUX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на бела техника-кујнски аспиратори, вградени 

рерни и плочи, вградени и самостојни 

фрижидери и машини за садови, замрзнувачи 

вертикални и хоризонтални, стандардни и мини 

електрични и плински шпорети, електрични и 

плински решоа, машини за перење алишта, 

бојлери, микро печки, тостери, правосмукалки, 

мали апарати  

 

(210) TM  2012/188  (220) 29/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство промет и 

услуги ВЕКТОР ПРО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.101 бр.30, 1.060 с.Волково, Ѓорче Петров, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) окер, златна, жолта, црна, сива, бела 

(531) 26.02.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, каси (сигурносни каси за 

пари), обвивки од метал за конструирање и 

градење, каси за врати од метал, арматури за 

врати од метал, механизми за отворање врати 

(неелектрични), порти од метал, легура никел 

цинк и бакар, стаклени бавчи од метал, 

метални панел плочи за врата, врати од метал, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

ролетни од челик, шини од метал за лизгачки 

врати, ролетни од метал, бел метал, резиња за 

прозорски каси, рамки од метал за прозорци, 

прозорци од метал, тенка мрежа, цинк. Никел  

кл. 19  неметални градежни материјали, штици 

(подни штици), конструкции за градби што не се 

од метал, градежно стакло, градежни табли што 

не се од метал, прозорски крила што не се од 

метал, каси за врати што не се од метал, врати 

што не се од метал, подни плочки што не се од 

метал, паркет материјали за прекривање под, 

паркет подни штици, порти што не се од метал, 

рамови за стакленици што не се од метал, 

декоративни елементи шшто не се од метал за 

градба, светлечки плочници, мрежи што не се 

од метал за заштита од инсекти, дрвена граѓа, 

прозорци со обоено стакло, скалишта што не се 

од метал, ролетни што не се од метал, ѕидни 

плочки што не се од метал, стакло за прозорци 

(со исклучок на стакло за прозорци на возила)  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, монтирање врати и 

прозорци, брави, изградба, изолирање градби  

 

(210) TM  2012/189  (220) 29/02/2012 
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(442) 28/02/2013 

(300) 85413432  01/09/2011  US 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEATS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  синџири за клучеви и приврзоци за 

клучеви  

кл. 9  телефонски апарати и телекомуникациски 

направи во возила, имено хендс фри (hands 

free) мобилни и целуларни телефони и нивни 

делови  

кл. 11  авто светла за возила, имено, предни 

светла, задни светла, магленки, светла за 

тркање, светла за надвор од пат, внатрешни 

светла и авто светла кои се користат за 

декоративни цели  

кл. 12  автомобили и нивни структурни делови; 

опциони пакети за автомобили; решеткасти 

маски за автомобили; делови за возила за 

автомобили, имено внатрешен тапацир, 

волани, појаси за врзување, хромирани 

додатоци, рачки и кваки за менувачи, тркала и 

нивни компоненти, раткапни, прагови, 

багажници за на кров, кочници, амортизери, 

амортизациони федери, стабилизатор за 

суспензија, држачи за подобрување на 

суспензија, надворешни метални декоративни и 

заштитни лајсни, надворешни декоративни и 

заштитни лајсни од екструдирана пластика, 

диференцијали, менувачи на брзини, хауби, 

контролни табли, волани, лајсни за седишта, 

рачни кочници, тркала, дискови за кочници, 

клипови за кочници, плочки за кочници, мотори, 

инструмент табли, надворешни беџови за 

означување, автомобилски заштитници од 

сонце за ветробранско стакло, заштитници од 

бубачки, калници, капаци за куки за приколки, 

рамки за таблички сите за автомобили  

кл. 27  подни прекривки и килими за 

автомобили  

кл. 28  играчки реплики на возила  

 

(210) TM  2012/190  (220) 01/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 852209  10/11/2011  NZ 

(731) Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенирање на канцер  

 

(210) TM  2012/191  (220) 01/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 852208  10/11/2011  NZ 

(731) Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of 

Inc. Delaware 

40 Landsdowne Street Cambridge, 

Massachusetts, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

Трговски Марки  329 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

кл. 5  фармацевтски препарати за употреба кај 

луѓе; фармацевтски препарати за третирање и 

превенирање на канцер  

 

(210) TM  2012/192  (220) 01/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

NIFURAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/193  (220) 01/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

AVADIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/194  (220) 29/02/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300) 302011047698.5  31/08/2011  DE 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VIDEOMEET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за употреба во организација, пренос, 

манипулирање и прегледување на текст, 

податоци и аудио датотеки на електронски 

уреди; комуникациски софтвер; комуникациски 

софтвер за создавање и пренос на аудио и 

видео содржина преку интернет; комуникациски 

софтвер за сместување и одржување на 

интернет страници (hosting), здружување, 

управување и струење (streaming) на 

конференциски повици на компјутерски мрежи, 

видео конференциски повици и инстант 

праќање и прием на пораки преку интернет  

кл. 38  електронски пренос на податоци и 

документи преку компјутерски терминали и 

интернет мрежи; комуникациски услуги, имено 

пренос на вести во живо или на претходно 

снимени вести, слики, аудио и аудио-визуелни 

содржини преку интернет; услуги на видео 

праќања и прием на пораки; инстант праќање и 

прием на пораки и услуги на видео 

конференција; струење (streaming) аудио-

визуелен материјал на интернет  

кл. 41  услуги на снимање пораки во живо или 

на претходно снимени пораки, слики, звук и 

аудио-визуелни содржини преку интернет  

кл. 42  услуги на дизајнирање компјутерски 

софтвер и хардвер за употреба во 

телекомуникации и пренос на аудио и видео 

податоци преку интернет; компјутерски услуги 

во врска со електронско складирање податоци 

и дизајнирање на компјутерски софтвер, 

односно за употреба во телекомуникации, 

пренос на податоци и аудио пренос; давање 

употреба на компјутерски софтвер он-лајн; 

давање он-лајн софтвер за симнување  

 

(210) TM  2012/196  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Приватна здравствена установа - 

специјалистичка ординација по педијатрија 

со дијагностичка биохемиска лабораторија 

ХЕМОЛАБ Скопје 

ул.Мајаковски бр.3 и 5, 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) зелена, црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, хируршки материјали за шиење  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2012/198  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Drustvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda PHARMANOVA DOO  

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

LOFOCIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медцината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства 

за дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/199  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 

14-18, TAKATSUJI-CHO, Mizuho-ku, Nagoya 

City, 467-8525, JP 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  апарати за стартување и нивна опрема 

како дел од мотори со внатрешно согорување 

од сите видови, имено свеќички, свеќички за 

палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички и 

свеќички за бомбини  

кл. 9  делови и составни делови за електронски 

апарати, како пакети на интегрални кола, 

супстрати на интегрални кола, резервоари на 

силиконски исправувачи, вакуумски 

прекинувачи, запечатени терминални плочи, 

терминали на извлекување, носачи на фото 

диоди, керамички грејачи, керамички озонери; 

пиезоелектричен керамички уред, како 

керамички филтри, звучни аларми, дијафрагми, 

звучници, ултрасонични сензори, ултрасонични 

трансформатори, ултрасоничен генератори, 

ултрасонични метра, единица за искрење, гас 

за палење, активатори, пиезо-системи, 

биморфни конзоли, оптички скенери, 

композитни материјали, имено пиезоелектрични 

гумени ленти и пиезоелектрични жици; 

микробранови диелектрични материјали; 

апарати за мерење на концентрација на 

испарување на гориво, кислород, азот, 

јаглеводород, метан, алкохол и водород во 

воздух или гас; апарати за мерење на 

концентрација на испарување на гориво, 

кислород, азотен оксид, јаглеводород, метан, 

алкохол и водород и контролирање на односот 

воздух / гориво во испуштените гасови од 
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моторите со внатрешно согорување, бојлери, 

печки за палење ѓубре, гас турбини, генератори 

и електрични ќелии; сензори за удари; сензори 

за притисок; сензори за температура; сензори 

за надворешен воздух за мерење на квалитет 

на воздух; сензори за напон; сензори за 

откривање на водородни протекувања; уреа 

сензор; батерии и додатоци за батерии како 

кутии за батерии, полначи за батерии и 

адаптери; научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализацирање, проверка, 

(контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и 

инстрименти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на електричната 

енергија; апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД-а и други дигитални 

медиуми за снимање; механизми за апаратите 

што се активираат со жетони; регистарски каси; 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење на пожар  

 

(210) TM  2012/200  (220) 05/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

JUVICOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2012/202  (220) 05/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, жолта, светла и темна 

зелана, бела, кафена и црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со пијалоци од овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2012/203  (220) 05/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) портокалова, жолта, црна, кафена, бела, 

зелена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со пијалоци од овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2012/206  (220) 05/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

VIVA 

(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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови(како мирудии); 

мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни(живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/207  (220) 05/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

VIVA FRESH 

(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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови(како мирудии); 

мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни(живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/210  (220) 06/03/2012 

(442) 28/02/2013 
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(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр.16-7 Кочани, 2.300 

Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди 

за сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни 

за депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), 

носачи на податоци (оптички носачи на 

податоци), апарати за обработка на податоци, 

детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, 

електро-динамички апарати за далечинско 

управување со знаци, дискови (компакт дискови 

аудио и видео), дискови (меморија само за 

читање), оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, елекгрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за 

емитување звук, телефонски апарати, 

телевизиски апарати, кертриџи со видео игри, 

видео екрани, видео телефони, компјутери за 

обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизнис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни 

за депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), 

носачи на податоци (оптички носачи на 

податоци), апарати за обработка на податоци, 

детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, 

електро-динамички апарати за далечинско 

управување со знаци, дискови (компакт дискови 

аудио и видео), дискови (меморија само за 

читање), оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 
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употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за 

емитување звук, телефонски апарати, 

телевизиски апарати, кертриџи со видео игри, 

видео екрани, видео телефони, компјутери за 

обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(210) TM  2012/211  (220) 06/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МЕБИУС ДОО Кочани 

ул.Маршал Тито бр.16-7 Кочани, 2.300 

Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

MEBIUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, сметалки, уреди 

за сметководство, телефонски секретарки, 

аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни 

за депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 

(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), 

носачи на податоци (оптички носачи на 

податоци), апарати за обработка на податоци, 

детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, 

електро-динамички апарати за далечинско 

управување со знаци, дискови (компакт дискови 

аудио и видео), дискови (меморија само за 

читање), оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, елекгрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за 

емитување звук, телефонски апарати, 

телевизиски апарати, кертриџи со видео игри, 

видео екрани, видео телефони, компјутери за 

обработка на текст  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

книговодство, администрација, бизнис 

истражување, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите, комуникациски 

медиуми, раководење со датотеки, трговија на 

мало и на големо со: апарати и инструменти, 

сметалки, уреди за сметководство, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, автоматски благајни 

за депонирање повлекување или трансфер на 

парични средства, читачи на бар кодови, кабли 

коаксијални, кабли електрични, кабли оптички, 

видеокамери, фотоапарати, централни 

процесорски единици, полначи за електрични 

батерии, чипови (ДНА чипови), чипови 
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(интегрирани струјни кола), блокади против 

промени на струја (импеданца), апарати што се 

вклучуваат со паричка, компакт диск плеери, 

компјутерски програми за играње, компјутерски 

тастатури, компјутерски мемории, компјутерски 

оперативни програми снимени, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми 

(софтвер кој може да се префрла), компјутери, 

кондензатори, електрични конектори, носачи на 

податоци (магнетни носачи на податоци), 

носачи на податоци (оптички носачи на 

податоци), апарати за обработка на податоци, 

детектори, мембрани (акустика), ДВД плеери, 

електро-динамички апарати за далечинско 

управување со знаци, дискови (компакт дискови 

аудио и видео), дискови (меморија само за 

читање), оптички дискови, дискетни единици за 

компјутери, магнетни дискови, блиц сијалички 

(фотографија), флопи дискетна единица, игри 

(апарати за играње игри приспособени за 

употреба со надворешен екран или монитор), 

слушалки, високотонци за звучници, џубоксови 

за компјутери, музички џубоксови, звучници, 

микропроцесори, модеми, електрични апарати 

за надгледување, монитори, глувче, подлоги за 

компјутерски глувчиња, фотокопири, 

фототелеграфни апарати, електронски цртачи, 

џебни калкулатори, печатачи за употреба со 

компјутери, апарати за проекција, екрани за 

проекција, апарати за далечинско управување, 

апарати за снимање звук, апарати за 

емитување звук, телефонски апарати, 

телевизиски апарати, кертриџи со видео игри, 

видео екрани, видео телефони, компјутери за 

обработка на текст  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање 

одржување и поправање на компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема  

 

(210) TM  2012/212  (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, светло и темно црвена, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли; средства 

за дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/213  (220) 07/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 2012703207  09/02/2012  RU 

(731) Japan Tobacco Inc. 

2-2-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

WINSTON FREE 

XSTYLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 
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цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит.  

 

(210) TM  2012/220  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740) Словин Билјана, ДООЕЛ  

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, црвена, зелена, бела, 

кафена, сина, жолта, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/221  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740) Словин Билјана, ДООЕЛ  

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, црвена, зелена, бела, црна, 

сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/222  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740) Словин Билјана, ДООЕЛ  

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, зелена, бела, црна, темно сина 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  
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(210) TM  2012/223  (220) 02/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(740) Словин Билјана, ДООЕЛ  

ул. Железничка бб, 6000 Охрид 

(540)  

 

 
 

(591) светло сина, темно сина, црвена, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/227  (220) 08/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Pfizer Health AB, 

Vetenskapsvagen 10, S-191 90 Sollentuna, SE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GENOTROPIN 

GOQUICK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено човечки 

хормони за раст  

кл. 10  медицински помагала (уреди)за 

вбризгување фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/228  (220) 09/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/489629  07/12/2011  US 

(731) McConway & Torley, LLC 

2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

F51BEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални спојни зглобови за железници  

 

(210) TM  2012/229  (220) 09/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(300) 85/489,690  07/12/2011  US 

(731) McConway & Torley, LLC 

2525 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

F51BEXL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални спојни зглобови за железници  

 

(210) TM  2012/232  (220) 09/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА 

ДОО 

с.Трубарево - Скопје, MK 

(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ 

ДОО СКОПЈЕ  

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје 

(540)  

VARDARGRADBA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

наметални цевки за градба; асфалт, катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал  
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кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/233  (220) 12/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за производство, трговија на 

големо и мало САМАНТА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички пат бр.ББ, Визбегово, MK 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со козметички и тоалетни препарати  

 

(210) TM  2012/237  (220) 13/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, зелена, црна, сина, 

кафеава 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на гплемо и мало 

со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/238  (220) 13/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 
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информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги 

на телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци; услуги на пренос 

на пакет од електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни пораки; 

услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/239  (220) 13/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги 

на телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци; услуги на пренос 

на пакет од електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни пораки; 

услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на 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 
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комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/240  (220) 13/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка 

(изработка на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги 

на телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија 

и глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на рамка 

заради пренос на податоци; услуги на пренос 

на пакет од електронски податоци; услуги на 

комутација на гласот, податоци, видео и 

мултимедиа; овозможување телекомуникациско 

поврзување на интернет и на други 

компјутеризирани комуникации, податоци и 

безжична мрежа; обезбедување 
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мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање на 

електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет 

сообраќајот; услуги на говорна пошта; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите за 

пораки во вид на телефонски говорни пораки; 

услуги на видео и аудио конференции и 

конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, 

безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот; услуги на 

електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/282  (220) 26/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ  

с.Палчиште, Тетово, MK 

(540)  

LEO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  прашок за перење, средства за белење и 

други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање и 

сапуни  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци 

од овошје и овошни сокови, сирупи и други 

прапарти за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало со 

прашок за перење, средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за чистење, 

полирање, сапуни, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

прапарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2012/283  (220) 26/03/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ  

с.Палчиште, Тетово, MK 

(540)  

DRITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  прашок за перење, средства за белење и 

други супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање и сапуни  

кл. 35  услуги за продажба, на големо и мало со 

прашок за перење, средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за чистење, 

полирање и сапуни  

 

(210) TM  2012/552  (220) 25/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Connaught Technology Corporation 

3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville,  DE 

19807, US 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

MENACTRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; вакцини  

 

(210) TM  2012/562  (220) 29/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ  

увоз-извоз 

ул.34 бб населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена, светло и темно кафеава, 

златно жолта, зелена, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2012/563  (220) 29/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) FremantleMedia Limited and Simco 

Limited 

1 Stephen Street London W1T 1AL, UK and 

Derry Streer London W8 5HY, UK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

X FACTOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кинематографски филмови; цртани 

филмови; дијафилмови; филмови; магнетни 

записи; оптички записи; магнетно-оптички 

записи; записи на цврсти подлоги; аудио-

визуелтг апарати за настава; апарати за забава 

адаптирани за употреба со телевизор; 

електронски книги и публикации; електронски 

игри; интерактивни игри адаптирани за 

употреба со телевизори; електрични и видео 

апарати и инструменти за забава; 

мултимедијални дискови и публикации; 

мултимедијални записи и публикации; ласерски 

читливи дискови; видео дискови и публикации; 

компјутерски софтвер; компјутерски програми; 

компјутерски игри; софтвери за интерактивни 

игри за компјутери, мобилни телефони и уреди 

со кои се ракува мануелно; дигитални записи; 

медиуми за чување или снимање на звук и/или 

видео записи и/или податоци и/или 

информации; апарати и инструменти за 

снимање и/или репродукција на звук и/или 

видео записи и/или информации; холограми; 

флопи дискови; звучни записи; преснимени 

дискови; снимени дискови; компакт дискови; 

грамофонски плочи; аудио касети; касети; 

видео касети; ласерски дискови; компакт 

дискови - интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални 

видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за 

комуникација; телефони; мобилни телефони; 

полначи; полначи за мобилни телефони; 

"hands-free" апарати за мобилни телефони; игри 

за мобилни телефони; караоке уреди; делови и 

опрема за сета погоренаведена стока; 

дигитални игри, игри за мобилни телефони; 

ДВД игри  

кл. 38  емитување; емитување на телевизиска 

програма; емитување на радио програма; 

емитување на програма на сателитска 

телевизија; емитување на програма на кабелска 

телевизија; телефонски комуникации; 

интерактивни телефонски услуги; услуги на 

телефонски пораки; комуникациски услуги преку 

радиобранови, телефони, интернет, светскиот 
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пребарувач, преку кабел, преку сателит, 

микробранови и електрични мрежи; телефонија  

кл. 41  услуги на образование и разонода во 

форма на телевизиски програми, радио 

програми, кабловски, сателитски и интернет 

програми; продукција и презентација на радио и 

телевизиска програма, кинематографски 

филмови, претстави. видео програми, ДВД 

програми, кабловски програми, сателитски 

програми и/или Интернет програми; услуги на 

организирање претстави; изнајмување на 

звучни записи и претходно снимени претстави, 

филмови, радио и телевизиски перформанси; 

продукција на видео касети и видео дискови; 

услуги на забава преку радио; услуги на забава 

преку телевизија; услуги на забава преку кино; 

услуги на забава преку театри; забавни емисии 

кои вклучуваат игра (натпревар); услуги на 

разонода преку телевизија кои вклучуваат и 

учествување на гледачи преку телефон; 

интерактивна разонода со употреба на мобилен 

телефон; услуги на овозможување играње игри 

преку интернет (он-лајн); услуги на 

организирање лото и игри на среќа; услуги на 

давање забава преку игри; услуги на игра; 

услуги на обложување; услуги на облози; услуги 

на казина; улуги на организирање игри со карти 

и казино турнири, натпревари, надигрувања, 

игри и/или настани; лотарија; овозможување на 

кои било од погоренаведените услуги на 

мобилен телефон преку мрежа на мобилна 

телефонија, сателитска комуникација, 

микробранови или други електронски, 

дигитални и аналогни медиуми, во живо, 

електронски, преку компјутерска мрежа, преку 

интернет, он-лајн или преку телевизиски медиј; 

организирање, продукција и презентација на 

настани за образовни, културни или забавни 

цели; организирање, продукција, управување и 

презентација на натпревари, надигрувања, 

игри, претстави кои вклучуваат игра, квизови, 

денови на забава, изложби, претстави, паради 

на тркала (roadshows); претстави на подиуми, 

рејв забави, театарски перформанси, концерти, 

перформанси во живо и настани во кои може да 

се учествува; услуги на обезбедување 

организирање видео клипови преку мобилна 

телефонија или компјутерска мрежа за забава 

и/или во образовни цели  

 

(210) TM  2012/564  (220) 29/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Наташа Тосева 

ул.Марко Крале бр.14а, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

К’СМЕТЧИЊА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал; материјали за обука и 

настава (освен апарати)-печатарски букви, 

клишиња, печатени материјали, проспекти, 

каталози, календари, постери, албуми, карти; 

весници, периодични списанија, книги, карти за 

играње; постери; печатени материјали; 

печатени планови; печатени публикации за 

рекламирање; печатени публикации; печатени 

билети, купони и ваучери; печатени распореди; 

проспекти; билтени; магазини; информативни 

листови; инструктивни материјали и материјали 

за настава; ленти и картички, што се однесува 

на снимање на компјутерски програми и 

податоци, материјали за учење, календари што 

се кинат; распореди; реквизити за во 

канцеларии и за машини за пишување (освен 

мебел); веб страници симнати од интернет во 

форма на печатен материјал; материјал за 

завиткување и пакување; брошури и летоци со 

известувања кои ја опишуваат електронската 

база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни 

и материјали за промоција; алманаси; картички 

за објавување; брошури, каталози, 

информативни флаери, списанија, весници, 

панфлети, периодични списанија, проспекти, 

летоци, печатен материјал, печатени 

публикации и печатен наставен материјал 
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поврзан со комуникации, рачни компјутери, 

персонални компјутери, ПДА, компјутерски 

софтвер, музика и филмови  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), претплата на весници (услуги за 

претплата на весници за трето лице), 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, размножување на 

документи, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутеризирана работа со 

датотеки, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, објавување 

на текстови  

кл. 38  телекомуникации, собирање и 

прибавување податоци, особено пренос на 

податоци во комуникација, податоци и 

компјутерски мрежи; прибавување пристап на 

податоци во комуникација и компјутерски мрежи  

кл. 41  забава, спортски и културни активности; 

елекгронско компјутерско издателство; 

издавање книги и печатени медиуми, особено 

весници и периодични списанија образование; 

информации за образовни и забавни настани; 

услуги врзани за исполнување на слободното 

време; книги (објавување книги); библиотеки за 

изнајмување книги; радио и телевизиски 

емисии; изложби (организирање изложби) за 

културни и образовни цели, услуги на кампови 

за летување [забава] , организирање и водење 

работилници [обука], книги (објавување книги), 

фотографски репортажи, продукција на радио и 

телевизиски програми, продукција на шоу 

програми, објавување на текстови  

 

(210) TM  2012/565  (220) 25/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

KINEPTIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/566  (220) 22/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ACIPAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/567  (220) 30/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада  

 

(210) TM  2012/568  (220) 30/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

Diebrocker Strasse 17, 32051 Herford, DE 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада  

 

(210) TM  2012/569  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за транспорт промет и услуги 

Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје 

ул.Спиро Гулапчев бр.5, Скопје, ZB 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова и графитна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(210) TM  2012/570  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Grinnell LLC 

1501 Yamato Road Boca Raton, FL 33431, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

GRINNELL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метална цевка; спојки и зглобови за 

метални цевки; метална опрема што е 

пресувана за вклопување; метални 

вшмукувачки дифузори; метални нажлебени 

цедилки; метални прирабни адаптери; метални 

вентили; метални капачиња; метални дихтунзи; 

метална опрема, имено, колена, разделници, 

ремени и редуктори; метални држачи за цевки, 

ремени за цевки и закачалки за цевки; градење 

ѕидни врамувања направени првенствено од 

метал, метални конзолни носачи; метални 

носачи, метални стеги за цевки  

кл. 11  системи на прскалки за противпожарни 

цели и глави за прскање за истите; прскалки, 

цевки и опрема за цевки; млазници од метал; 

вентили од метал различни од делови од 

машини; топчести вентили од метал; проточни 

вентили од метал, потопни вентили од метал, 

контролни вентили од метал, потисни 

резервоари, славини или вентили и 

акцелератори и издувувачи што се додатоци за 

употреба со вентили, сите за употреба со или 

што се делови од инсталации на прскалки  

кл. 17  не-метална цевка; не-метални спојки и 

зглобови; не-метални закачалки за цевки; не-

метални нажлебени цедилки; не-метални 

прирабни адаптери; не-метални вентили; не-

метални капачиња, дихтунзи, нажлебена и не-

нажлебена опрема, имено, колена, рачви, 

ремени и редуктори; пластични стеги со 

зграпчување за цевки; не-метални прскалки; не-

метални млазници  

кл. 42  консултирање во областа на 

инженерингот и архитектурата; планирање и 

дизајн на згради, градежни инфраструктурни 

системи, и системи за заштита од пожари за 

комерцијални, индустриски, институциски, 

рударски и владини места; технички 

консултации во областа на механички градежни 

конструкции и системи за заштита од пожар, 

имено, тестирање и процена на цевни склопови 

за подобрување на преформансите и 

ефикасноста  

 

(210) TM  2012/571  (220) 31/05/2012 
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(442) 28/02/2013 

(731) Димевски Тони 

ул.Зенден Џемаил бр.36, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

PILKO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, живина, месни преработки, јајца  

кл. 31  животни (живи), храна за животни, 

живина за одгледување, живина, жива  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

размножување на документи, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

објавување рекламни текстови; изнајмување 

рекламен простор; односи со јавност; 

информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, услуги при 

продажба на големо и мало со: месо, живина, 

месни преработки, јајца, животни (живи), храна 

за животни, услуги при увоз и извоз на месо, 

живина, месни преработки, јајца, животни 

(живи), храна за животни  

кл. 40  колење животни, чадење на храна, 

замрзнување храна  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци  

 

(210) TM  2012/572  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Shanghai Feixun Communication Co., 

Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  антени; модеми; видео телефони, 

предаватели на електронски сигнали; влакна за 

оптички кабли; апарати за обработка на 

податоци; телефонски апарати, компјутерски 

мемориски уреди; преносни телефони; воки-

токи  

 

(210) TM  2012/573  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Shanghai Feixun Communication Co., 

Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  комуникации со помош на компјутерски 

терминали; пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; информации од областа 

на телекомуникациите; изнајмување на 

телефакс апарати; комуникации со помош на 

мрежи со оптички влакна; обезбедување на 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок; 

обезбедување на кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; комуникација 

со мобилни телефони  

 

(210) TM  2012/574  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 
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(731) Shanghai Feixun Communication Co., 

Ltd. 

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 

Guangfulin Road, Songjiang District, Shanghai, 

CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање, дизајн на 

компјутерски софтвер; услуги за заштита на 

компјутери од вируси; креирање и одржување 

на веб [интернет] страни за други; анализа на 

компјутерски системи; советување на полето на 

компјутерски софтвер; инженерство; 

изнајмување веб [интернет] сервери; дизајн на 

компјутерски систем; истражување и развој за 

други  

 

(210) TM  2012/576  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) ANTROPOLI Carmine Via IV Novembre 

11 I-81020 S.ANGELO IN FORMIS-(CE), IT 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

ANTROLIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/577  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за управување со пакување и 

отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, портокалова, црна, бела и сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  отпад и ѓубре (рециклирање на отпад и 

ѓубре); отпад и ѓубре (уништување на отпад и 

ѓубре); преработување на отпад; рециклирање 

на отпад и ѓубре; собирање на отпад и 

материјал за рециклирање  

 

(210) TM  2012/578  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за управување со пакување и 

отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, зелена, црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  отпад и ѓубре (рециклирање на отпад и 

ѓубре); отпад и ѓубре (уништување на отпад и 

ѓубре); преработување на отпад; рециклирање 

на отпад и ѓубре; собирање на отпад и 

материјал за рециклирање  

 

(210) TM  2012/581  (220) 04/06/2012 
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(442) 28/02/2013 

(731) Акционерско друштво за производство, 

трговија увоз извоз НЕВА во Република 

Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М. 

ул.Качанички пат бр.99 Визбегово, 1000 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

NEVA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

вештачки смоли, сурови пластични материи, 

вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за штавење, 

адхезиви (лепливи материи) наменети за 

индустријата  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња. материјали за 

обука и настава (освен апарати)-печатарски 

букви, клишиња, печатени материјали, 

проспекти, каталози, календари, постери, 

албуми, карти; весници, периодични списанија, 

книги, постери; печатени материјали; печатени 

планови; печатени публикации за рекламирање; 

печатени публикации; печатени билети, купони 

и ваучери; печатени распореди; проспекти; 

билтени; магазини; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; ленти и картички, што се однесува на 

снимање на компјутерски програми и податоци, 

материјали за учење, веб страници симнати од 

интернет во форма на печатен материјал; 

брошури и летоци со известувања кои ја 

опишуваат електронската база на податоци и 

нејзината употреба во електронска пошта (E-

mail); реклами; рекламни и материјали за 

промоција; картички за објавување; каталози, 

информативни флаери, списанија, весници, 

панфлети, периодични списанија, летоци, 

печатен материјал, печатени публикации и 

печатен наставен материјал поврзан со 

комуникации, рачни компјутери, персонални 

компјутери, ПДА, компјутерски софтвер  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, 

камшици и сарачки производи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

размножување на документи, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, услуги при 

продажба на големо и мало со: хемиски 

производи за индустријата, науката, 

фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

вештачки смоли, сурови пластични материи, 

вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за штавење, 

адхезиви (лепливи материи) наменети за 

индустријата, хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 
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печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, лепила 

за канцелариска и куќна употреба; материјали 

кои ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња, материјали за 

обука и настава (освен апарати) - печатарски 

букви, клишиња, печатени материјали, 

проспекти, каталози, календари, постери, 

албуми, карти; 

весници, периодични списанија, книги, постери; 

печатени материјали; печатени планови; 

печатени публикации за рекламирање; 

печатени публикации; печатени 

билети, купони и ваучери; печатени распореди; 

билтени; магазини; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; ленти и картички, што се однесува на 

снимање на компјутерски програми и податоци, 

материјали за 

учење, веб страници симнати од интернет во 

форма на печатен материјал; брошури и летоци 

со известувања кои ја опишуваат електронската 

база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (E-mail); реклами; рекламни 

и материјали за промоција; картички за 

објавување; каталози, информативни 

флаери, списанија, весници, панфлети, 

периодични списанија, летоци, печатен 

материјал, печатени публикации и печатен 

наставен материјал поврзан со комуникации, 

рачни компјутери, персонални компјутери, ПДА, 

компјутерски софтвер, кожа и имитација на 

кожа и производите од нив кои не се опфатени 

со 

другите класи, кожа од животни, куфери и патни 

торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за 

одење, камшици и сарачки производи, 

градежни материјали, инсталациски 

материјали; услуги при увоз и извоз на хемиски 

производи за индустријата, науката, 

фотографиите, како и за земјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

вештачки смоли, сурови пластични материи, 

вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата, хартија, картон и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали 

за обука и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени во 

другите класи; печатарски букви, клишиња, 

материјали за обука и настава (освен апарати)-

печатарски букви, клишиња, печатени 

материјали, 

проспекти, каталози, календари, постери, 

албуми, карти; весници, периодични списанија, 

книги, постери; печатени материјали; печатени 

планови; печатени публикации за рекламирање; 

печатени публикации; печатени билети, купони 

и 

ваучери; печатени распореди; проспекти; 

билтени; магазини; информативни листови; 

инструктивни материјали и материјали за 

настава; ленти и картички, што се однесува на 

снимање на компјутерски програми и податоци, 

материјали за учење, веб страници симнати од 

интернет во форма на печатен материјал; 

брошури и летоци со известувања кои ја 

опишуваат електронската база на податоци и 

нејзината употреба во електронска пошта (E-

mail); реклами; рекламни 

и материјали за промоција; картички за 

објавување; каталози, информативни флаери, 

списанија, весници, панфлети, периодични 

списанија, летоци, печатен материјал, печатени 

публикации и печатен наставен материјал 

поврзан со 

комуникации, рачни компјутери, персонални 

компјутери, ПДА, компјутерски софтвер, кожа и 

имитација на кожа и производите од нив кои не 

се опфатени со другите класи, кожа од животни, 
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куфери и патни торби, чадори за дожд и за 

сонце и стапови за одење, камшици и сарачки 

производи, градежни материјали, 

инсталациски материјали  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/583  (220) 04/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО 

бул. "Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

BELIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

 

(210) TM  2012/585  (220) 05/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Трговско друштво за производство 

промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Киро Крстевски бр. 15/3 Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, црвена, бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, сандали за капење, влечки за 

капење, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, 

чевли, дрвени чевли (налани)  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

обувки, сандали за капење, влечки за капење, 

чизми, спортски обувки, скијачки чизми, 

копачки, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, 

чевли, дрвени чевли (налани)  

 

(210) TM  2012/586  (220) 31/05/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2012/588  (220) 05/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(230) (300)  

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as NISSAN MOTOR  CO., LTD)  

No2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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NISSAN. INNOVATION 

THAT EXCITES. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и опрема за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, каравани, 

теретни возила, комбиња, теренски возила 

(копнени возила), автобуси, рекреативни возила 

(РВ), спортски автомобили, тркачки 

автомобили, камиони, вилушкари, и трактори за 

влечење (трактори), и структурни делови и 

опрема за истите; моторни возила на две 

тркала, велосипеди и делови и опрема за 

истите; колица; авто-кипери; авто-гурачи; 

апарат за влечење на автомобили; трактори 

(машини за влечење); мотори и машини за 

копнени возила; осовини за возила; преносници 

на сила и запчаници за машини; амортизери; 

кочници; мотори на наизменична 

струја/едносмерна струја, за копнени возила; 

аларми против кражби за возила; самолепливи 

гумени закрпи за поправка на внатрешни и 

надворешни гуми; се вклучено во 

меѓународната класа 12  

кл. 35  услуги на мало продажба или на големо 

продажба за различна стока, имено, 

автомобили, нивни делови и прибор 

(исклучувајќи нивен превоз); рекламни и 

пропагандни услуги за автомобили; 

промовирање на електрични моторни возила во 

јавност и промена во начинот на живот кои тие 

го произведуваат; обезбедување на веб сајтови 

кои содржат информации за производите за 

потрошувачка во врска со електричните 

автомобили и информации кои се однесуваат 

на купување на такви автомобили; 

застапништва во област на моторни возила; 

давање на информации за електрични возила, 

имено, информации за производите за 

потрошувачка и информации за споредување 

на цени; промовирање на стоки и услиги за 

други низ програми на поттикнувачки награди 

кои вклучуваат дистрибуција на ЕВ (електрични 

возила) низ возење на кредит; информациони 

услуги, имено, давање на информации за 

споредување на цени во областа на бензинот  

кл. 37  поправање или одржување на 

автомобили, електрични возила вклучувајќи 

електрични автомобили, каравани, теретни 

возила, комбиња, теренски возила (копнени 

возила), автобуси, рекреативни возила (РВ), 

спортски автомобили, тркачки автомобили, 

камиони, вилушкари, и трактори за влечење 

(трактори), и структурни делови и опрема за 

истите; давање на информации за поправање 

или одржување на автомобили, електрични 

возила вкпучувајќи електрични автомобили, 

каравани, теретни возила, комбиња, теренски 

возила (копнени возила), автобуси, рекреативни 

возила (РВ), спортски автомобили, тркачки 

автомобили, камиони, вилушкари, и трактори за 

влечење (трактори), и структурни делови и 

опрема за истите; поправање или одржување 

на машини и инструменти за мерење или 

тестирање; поправање или одржување на 

машини или апарати за дистрибуција или 

контрола на електрична енергија; поправање 

или одржување на ротациони конвертори; 

поправање или одржување на модификатори 

на фази; поправање или одржување на 

полначи; поправање или одржување на 

акумулатори и ќелии; поправање или 

одржување на мотори со внатрешно 

согорување; поправање или одржување на 

делови на мотори со внатрешно согорување; 

поправање или одржување на стартери за 

мотори, а не за сувоземни возила; поправки или 

одржување на делови за мотори на 

наизменична струја (АЦ мотори) и едносмерна 

струја (ДЦ мотори); поправки или одржување на 

генератори на наизменична струја (АЦ 

генератори) и едносмерна струја (ДЦ 

генератори) ; поправки или одржување на 

агрегати; поправки или одржување на 

електрични жици или кабли; поправки или 

одржување на телекомуникациони уреди и 

апарати; поправки или одржување на 

телефонски апарати; поправка или одржување 

на делови и опрема за телекомуникациски 

машини и апарати ; поправка или одржување на 

телематски апарати за возила; поправка или 
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одржување на апарати за автоматско 

известување за завршеток на полнење; 

поправка или одржување на навигационен 

систем на возила; поправка или одржување на 

електронски машини, апарати и нивни делови; 

поправка или одржување на системи за 

далечинска контрола; поправка или одржување 

на електроди; поправка или одржување од 

магнетни јадра; поправка или одржување на 

отпорни жици; услуги помош на пат; посебно 

одговарање на повици за помош на пат, 

менување на гуми, итно снабдување со гориво, 

батерии за брзо палење и снабдување со 

батерии за итни случаи; давање на 

информации за состојбата на автомобилот, 

имено, статус на полнење, за потребното време 

за потполно полнење, статус за исклучување, 

за полнење до крај; давање на информации за 

состојбата на автомобилот, имено, за 

потсетување на возачот да уклучи нечие возило 

за полнење на батерии, услуги на одржување 

на возила, имено, давање на електронски 

известувања по пат на интернет известувајќи ги 

сопствениците на возилата за времето за 

одржување на возила  

 

(210) TM  2012/590  (220) 06/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

NEBINORM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/591  (220) 06/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Јавно трговско друштво за 

производство и трговија МИКОМ-98 

Кузманов Димитар и др. ЈТД Кочани 

ул.Илинденска бр.80, Кочани, MK 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  1. ТЕЧНИПУДРИ 

2. ПУДРИПУМПА 

3. КАМЕНИПУДРИ 

4. РУЖОВИЗАЛИЦЕ 

5. ОСТРИЛКИ 

6. КОРЕКТОРИ 3 А ЛИЦЕ 

7. СЈАЕВИЗАУСТА 

8. СЕНКИЗАОЧИ 

9. ЛАКОВИ ЗА НОКТИ 

10. КАРМИНИ 3А УСТА 

11. МАСКАРИ ЗА ОЧИ 

12. КОЗМЕТИЧИ МОЛИВИ ЗА УСТА И ОЧИ 

13. ТУШЕВИ ЗА ОЧИ 

14. ЧЕТКИ 3А НАНЕСУВАЊЕ НА ЛИЦЕ 

15. ЗАЦВРСТУВАЧИ ЗА НОКТИ 

16. АЦЕТОНИ (СРЕДСТВО ЗА 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЛАК ЗА НОКТИ) 

17. ВЛАЖНИ ШАМИЧИЊА  

 

(210) TM  2012/592  (220) 06/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

KOSILI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белеење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, масла за козметичка употреба, 

козметички производи, козметички креми, креми 

за кожа, козметички препарати за капење, 
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лосиони за козметичка употреба, лосиони за 

коса, препарати за нега на забите  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз-извоз  

 

(210) TM  2012/593  (220) 06/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Berlitz Investment Corporation 

300 Delaware Avenue, Suite 1269 Wilmington, 

DE 19801-1622, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TOTAL IMMERSION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и други странски 

јазици како и информации за меѓународните 

култури, обичаи, и бизнис (деловни) практики; 

аудиовизуелни записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и информации за 

културите, обичаите, и бизнис (деловните) 

практики во англиските говорни подрачја  

кл. 16  подучувачки, наставни, и образовни 

материјали што се користат поврзани со јазична 

настава, имено, печатени материјали за курс во 

областа на јазината настава, работни книги 

(тетратки) насочени кон јазичната настава, 

книги (тетратки) за вежбање, граматички 

водичи, речници, референтни материјали од 

областа на јазичната настава, и книги/речници 

на изрази; книги и други печатени материјали 

поврзани со патување, имено, книги водичи, 

референтни книги (прирачници) поврзани со 

патување, книги/речници на изрази  

кл. 41  образовни услуги во училишна настава 

на странски јазици  

 

(210) TM  2012/596  (220) 07/06/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) МАСТРАФ МИЛАН ДООЕЛ Скопје 

ул.11 Октомври 23/1, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

ZEOHUMAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  минерали за човечка употреба, 

минерални додатоци на храната  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со минерали за човечка употреба и минерални 

додатоци на храната  

 

(210) TM  2012/697  (220) 02/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена, златна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; туту; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги при 

продажба на големо врзани за цигари; тутун; 

тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за 

пушачи  

 

(210) TM  2012/734  (220) 10/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 
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„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена, златна, портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; туту; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги при 

продажба на големо врзани за цигари; тутун; 

тутунски производи; запалки; кибрит; артикли за 

пушачи  

 

(210) TM  2012/796  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сите нијанси на златна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/797  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, златна, сите нијанси на сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  
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кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/798  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, сина, златна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/799  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена, златна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/807  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сите нијансси на златна, сите 

нијанси на маслинесто зелена 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/808  (220) 27/07/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сите нијанси на сива, златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутнски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки; кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/896  (220) 29/08/2012 

(442) 28/02/2013 

(731) Зоран Богатиновски 

„3-та македонска ударна бригада" бр.106/1-

12, Куманово, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, сите нијанси на златна, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопрпдажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи, услуги на продажба 

на големо врзани за цигари; тутун; тутунски 

производи; запалки, кибрит; артикли за пушачи  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

 

(510) (210) 

Кл.1 TM 2012/0003 

 TM 2012/0004 

 TM 2012/0005 

 TM 2012/0010 

 TM 2012/0136 

 TM 2012/0141 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0581 

Кл.2 TM 2012/0136 

 TM 2012/0141 

Кл.3 TM 2009/1188 

 TM 2010/0932 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0065 

 TM 2012/0066 

 TM 2012/0067 

 TM 2012/0086 

 TM 2012/0094 

 TM 2012/0095 

 TM 2012/0121 

 TM 2012/0136 

 TM 2012/0141 

 TM 2012/0154 

 TM 2012/0167 

 TM 2012/0175 

 TM 2012/0212 

 TM 2012/0282 

 TM 2012/0283 

 TM 2012/0583 

 TM 2012/0591 

 TM 2012/0592 

Кл.4 TM 2010/0932 

 TM 2012/0010 

 TM 2012/0136 

 TM 2012/0141 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0185 

Кл.5 TM 2006/0781 

 TM 2010/0069 

 TM 2010/0932 

 TM 2011/0376 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/1115 

 TM 2011/1327 

 TM 2011/1328 

 TM 2012/0001 

 TM 2012/0002 

 TM 2012/0043 

 TM 2012/0066 

 TM 2012/0074 

 TM 2012/0087 

 TM 2012/0089 

 TM 2012/0090 

 TM 2012/0110 

 TM 2012/0121 

 TM 2012/0133 

 TM 2012/0134 

 TM 2012/0136 

 TM 2012/0141 

 TM 2012/0153 

 TM 2012/0155 

 TM 2012/0156 

 TM 2012/0157 

 TM 2012/0158 

 TM 2012/0168 

 TM 2012/0171 

 TM 2012/0181 

 TM 2012/0190 

 TM 2012/0191 

 TM 2012/0192 

 TM 2012/0193 

 TM 2012/0196 

 TM 2012/0198 

 TM 2012/0200 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

 TM 2012/0212 

 TM 2012/0227 

 TM 2012/0552 

 TM 2012/0565 

 TM 2012/0566 

 TM 2012/0576 

 TM 2012/0590 

 TM 2012/0596 

Кл.6 TM 2012/0044 

 TM 2012/0128 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0147 

 TM 2012/0148 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0188 

 TM 2012/0189 

 TM 2012/0228 

 TM 2012/0229 

 TM 2012/0570 

Кл.7 TM 2012/0015 

 TM 2012/0032 

 TM 2012/0140 

 TM 2012/0145 

 TM 2012/0199 

Кл.8 TM 2012/0121 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

Кл.9 TM 2010/0934 

 TM 2011/0361 

 TM 2011/0371 

 TM 2011/0507 
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 TM 2012/0008 

 TM 2012/0018 

 TM 2012/0019 

 TM 2012/0020 

 TM 2012/0025 

 TM 2012/0026 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0069 

 TM 2012/0071 

 TM 2012/0075 

 TM 2012/0077 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0126 

 TM 2012/0127 

 TM 2012/0154 

 TM 2012/0165 

 TM 2012/0169 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0189 

 TM 2012/0194 

 TM 2012/0199 

 TM 2012/0210 

 TM 2012/0211 

 TM 2012/0563 

 TM 2012/0572 

 TM 2012/0593 

Кл.10 TM 2012/0016 

 TM 2012/0033 

 TM 2012/0096 

 TM 2012/0103 

 TM 2012/0196 

 TM 2012/0227 

Кл.11 TM 2010/0932 

 TM 2011/0361 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0189 

 TM 2012/0570 

Кл.12 TM 2011/0020 

 TM 2011/0021 

 TM 2012/0009 

 TM 2012/0010 

 TM 2012/0011 

 TM 2012/0015 

 TM 2012/0020 

 TM 2012/0037 

 TM 2012/0039 

 TM 2012/0051 

 TM 2012/0092 

 TM 2012/0101 

 TM 2012/0135 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0189 

 TM 2012/0586 

 TM 2012/0588 

Кл.14 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0154 

Кл.16 TM 2011/0136 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0004 

 TM 2012/0005 

 TM 2012/0010 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0066 

 TM 2012/0126 

 TM 2012/0127 

 TM 2012/0131 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0161 

 TM 2012/0164 

 TM 2012/0180 

 TM 2012/0185 

 TM 2012/0564 

 TM 2012/0581 

 TM 2012/0593 

Кл.17 TM 2012/0003 

 TM 2012/0010 

 TM 2012/0011 

 TM 2012/0570 

Кл.18 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/1370 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0048 

 TM 2012/0049 

 TM 2012/0122 

 TM 2012/0123 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0154 

 TM 2012/0581 

Кл.19 TM 2012/0185 

 TM 2012/0188 

 TM 2012/0232 

Кл.20 TM 2011/0885 

 TM 2011/1304 

 TM 2012/0022 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0185 

Кл.21 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0185 

Кл.24 TM 2011/1304 

 TM 2012/0070 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0172 

Кл.25 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/1248 

 TM 2011/1370 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0048 

 TM 2012/0049 

 TM 2012/0070 

 TM 2012/0122 

 TM 2012/0123 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0154 
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 TM 2012/0172 

 TM 2012/0585 

Кл.26 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

Кл.27 TM 2012/0038 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0189 

Кл.28 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0045 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0173 

 TM 2012/0174 

 TM 2012/0189 

Кл.29 TM 2006/0781 

 TM 2011/0280 

 TM 2011/0373 

 TM 2011/0749 

 TM 2011/0908 

 TM 2011/0971 

 TM 2011/0972 

 TM 2012/0186 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

 TM 2012/0571 

Кл.30 TM 2006/0781 

 TM 2010/0069 

 TM 2010/0967 

 TM 2010/0969 

 TM 2010/0970 

 TM 2011/0280 

 TM 2011/0370 

 TM 2011/0373 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/0749 

 TM 2011/0905 

 TM 2011/0908 

 TM 2011/1090 

 TM 2011/1091 

 TM 2011/1092 

 TM 2011/1093 

 TM 2011/1094 

 TM 2011/1095 

 TM 2011/1096 

 TM 2011/1097 

 TM 2012/0023 

 TM 2012/0030 

 TM 2012/0031 

 TM 2012/0078 

 TM 2012/0081 

 TM 2012/0082 

 TM 2012/0112 

 TM 2012/0125 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0149 

 TM 2012/0150 

 TM 2012/0155 

 TM 2012/0156 

 TM 2012/0157 

 TM 2012/0158 

 TM 2012/0186 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

 TM 2012/0562 

 TM 2012/0567 

 TM 2012/0568 

Кл.31 TM 2012/0031 

 TM 2012/0078 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

 TM 2012/0571 

Кл.32 TM 2006/0781 

 TM 2011/0280 

 TM 2011/0485 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/0908 

 TM 2011/0991 

 TM 2011/0992 

 TM 2012/0081 

 TM 2012/0082 

 TM 2012/0083 

 TM 2012/0084 

 TM 2012/0085 

 TM 2012/0116 

 TM 2012/0119 

 TM 2012/0132 

 TM 2012/0152 

 TM 2012/0186 

 TM 2012/0202 

 TM 2012/0203 

 TM 2012/0220 

 TM 2012/0221 

 TM 2012/0222 

 TM 2012/0223 

 TM 2012/0237 

 TM 2012/0282 

Кл.33 TM 2011/0485 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/1263 

 TM 2011/1264 

 TM 2011/1265 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

Кл.34 TM 2012/0055 

 TM 2012/0056 

 TM 2012/0057 

 TM 2012/0058 

 TM 2012/0059 

 TM 2012/0060 

 TM 2012/0061 

 TM 2012/0062 

 TM 2012/0063 

 TM 2012/0064 

 TM 2012/0137 

 TM 2012/0142 

 TM 2012/0151 

 TM 2012/0213 

 TM 2012/0697 

 TM 2012/0734 

 TM 2012/0796 

 TM 2012/0797 

 TM 2012/0798 

 TM 2012/0799 

 TM 2012/0807 

 TM 2012/0808 

 TM 2012/0896 
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Кл.35 TM 2006/0781 

 TM 2009/0041 

 TM 2009/1144 

 TM 2010/0069 

 TM 2010/0934 

 TM 2011/0136 

 TM 2011/0361 

 TM 2011/0370 

 TM 2011/0388 

 TM 2011/0669 

 TM 2011/0885 

 TM 2011/0905 

 TM 2011/0991 

 TM 2011/0992 

 TM 2011/1241 

 TM 2011/1242 

 TM 2011/1248 

 TM 2011/1249 

 TM 2011/1250 

 TM 2011/1304 

 TM 2011/1370 

 TM 2011/1373 

 TM 2012/0018 

 TM 2012/0019 

 TM 2012/0022 

 TM 2012/0029 

 TM 2012/0047 

 TM 2012/0048 

 TM 2012/0049 

 TM 2012/0069 

 TM 2012/0076 

 TM 2012/0078 

 TM 2012/0080 

 TM 2012/0088 

 TM 2012/0091 

 TM 2012/0100 

 TM 2012/0116 

 TM 2012/0119 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0131 

 TM 2012/0132 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0152 

 TM 2012/0153 

 TM 2012/0154 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0161 

 TM 2012/0164 

 TM 2012/0165 

 TM 2012/0172 

 TM 2012/0186 

 TM 2012/0187 

 TM 2012/0202 

 TM 2012/0203 

 TM 2012/0210 

 TM 2012/0211 

 TM 2012/0220 

 TM 2012/0221 

 TM 2012/0222 

 TM 2012/0223 

 TM 2012/0233 

 TM 2012/0237 

 TM 2012/0238 

 TM 2012/0239 

 TM 2012/0240 

 TM 2012/0282 

 TM 2012/0283 

 TM 2012/0564 

 TM 2012/0571 

 TM 2012/0581 

 TM 2012/0585 

 TM 2012/0588 

 TM 2012/0592 

 TM 2012/0596 

 TM 2012/0697 

 TM 2012/0734 

 TM 2012/0796 

 TM 2012/0797 

 TM 2012/0798 

 TM 2012/0799 

 TM 2012/0807 

 TM 2012/0808 

 TM 2012/0896 

Кл.36 TM 2009/0041 

 TM 2011/1027 

 TM 2011/1028 

 TM 2011/1029 

 TM 2011/1126 

 TM 2012/0139 

 TM 2012/0144 

Кл.37 TM 2010/0934 

 TM 2011/0361 

 TM 2012/0022 

 TM 2012/0135 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0165 

 TM 2012/0188 

 TM 2012/0210 

 TM 2012/0211 

 TM 2012/0232 

 TM 2012/0581 

 TM 2012/0588 

Кл.38 TM 2011/0361 

 TM 2012/0040 

 TM 2012/0069 

 TM 2012/0075 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0165 

 TM 2012/0176 

 TM 2012/0178 

 TM 2012/0194 

 TM 2012/0238 

 TM 2012/0239 

 TM 2012/0240 

 TM 2012/0563 

 TM 2012/0564 

 TM 2012/0573 

Кл.39 TM 2009/1188 

 TM 2011/0905 

 TM 2011/0971 

 TM 2011/0972 

 TM 2011/1361 

 TM 2011/1373 

 TM 2012/0075 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0155 

 TM 2012/0156 

 TM 2012/0157 

 TM 2012/0158 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0160 

 TM 2012/0164 
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 TM 2012/0569 

Кл.40 TM 2011/0388 

 TM 2012/0075 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0185 

 TM 2012/0571 

 TM 2012/0577 

 TM 2012/0578 

Кл.41 TM 2006/0781 

 TM 2009/0041 

 TM 2011/0136 

 TM 2011/1027 

 TM 2011/1028 

 TM 2011/1029 

 TM 2011/1249 

 TM 2011/1250 

 TM 2012/0017 

 TM 2012/0034 

 TM 2012/0035 

 TM 2012/0053 

 TM 2012/0054 

 TM 2012/0075 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0126 

 TM 2012/0127 

 TM 2012/0128 

 TM 2012/0131 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0160 

 TM 2012/0164 

 TM 2012/0177 

 TM 2012/0179 

 TM 2012/0180 

 TM 2012/0185 

 TM 2012/0194 

 TM 2012/0563 

 TM 2012/0564 

 TM 2012/0593 

Кл.42 TM 2011/0361 

 TM 2011/1027 

 TM 2011/1028 

 TM 2011/1029 

 TM 2011/1241 

 TM 2011/1242 

 TM 2012/0018 

 TM 2012/0019 

 TM 2012/0069 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0128 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0159 

 TM 2012/0165 

 TM 2012/0194 

 TM 2012/0238 

 TM 2012/0239 

 TM 2012/0240 

 TM 2012/0570 

 TM 2012/0574 

Кл.43 TM 2006/0781 

 TM 2011/0370 

 TM 2011/0485 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/0973 

 TM 2011/1188 

 TM 2011/1361 

 TM 2012/0052 

 TM 2012/0053 

 TM 2012/0054 

 TM 2012/0078 

 TM 2012/0080 

 TM 2012/0088 

 TM 2012/0116 

 TM 2012/0118 

 TM 2012/0119 

 TM 2012/0120 

 TM 2012/0132 

 TM 2012/0152 

 TM 2012/0160 

 TM 2012/0164 

 TM 2012/0186 

 TM 2012/0206 

 TM 2012/0207 

 TM 2012/0220 

 TM 2012/0221 

 TM 2012/0222 

 TM 2012/0223 

 TM 2012/0237 

 TM 2012/0571 

Кл.44 TM 2006/0781 

 TM 2011/0495 

 TM 2011/0552 

 TM 2011/0970 

 TM 2012/0080 

 TM 2012/0103 

 TM 2012/0196 

Кл.45 TM 2011/1249 

 TM 2011/1250 

 TM 2012/0138 

 TM 2012/0143 

 TM 2012/0165 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

(731) босител на правото на трговски марка 
(210)  број на трговската марка 
 

(731) (210) 

ABBOTT BIOLOGICALS C.J. MK/T/ 2012/168 

Abbott Medical Optics Inc. 
MK/T/ 2012/33 

MK/T/ 2012/96 

ALSORAYAI TRADING INDUSTRIAL GROUP MK/T/ 2012/38 

Anson's Herrenhaus KG MK/T/ 2011/1370 

ANTROPOLI Carmine Via IV Novembre MK/T/ 2012/576 

Arcor S.A.I.C. 

MK/T/ 2010/967 

MK/T/ 2010/969 

MK/T/ 2010/970 

Autumnpaper Limited MK/T/ 2012/154 

Avocent Huntsville Corp. MK/T/ 2011/361 

BAUSCH & LOMB INCORPORATED MK/T/ 2012/171 

Bayer Aktiengesellschaft MK/T/ 2012/121 

Beats Electronics, LLC  

MK/T/ 2012/71 

MK/T/ 2012/169 

MK/T/ 2012/173 

MK/T/ 2012/174 

MK/T/ 2012/189 

BEOHEMIJA - INHEM d.o.o. MK/T/ 2012/86 

BEOHEMIJA d.o.o.  

MK/T/ 2012/65 

MK/T/ 2012/66 

MK/T/ 2012/67 

Berlitz Investment Corporation MK/T/ 2012/593 

Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. MK/T/ 2012/133 

CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation,  

MK/T/ 2012/176 

MK/T/ 2012/177 

MK/T/ 2012/178 

MK/T/ 2012/179 

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. MK/T/ 2011/749 

CINEPLEXX International GmbH 
MK/T/ 2012/53 

MK/T/ 2012/54 

Connaught Technology Corporation MK/T/ 2012/552 
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DC Comics, a New York Partnership 
MK/T/ 2012/34 

MK/T/ 2012/35 

Deutsche Telekom AG 
MK/T/ 2012/69 

MK/T/ 2012/194 

Drustvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda PHARMANOVA DOO  MK/T/ 2012/198 

Everest S.A. MK/T/ 2012/88 

Ford Motor Company Incorporated in United States of America, Delaware 
MK/T/ 2012/91 

MK/T/ 2012/92 

FremantleMedia Limited and Simco Limited MK/T/ 2012/563 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 
MK/T/ 2011/21 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 
MK/T/ 2012/101 

Giga-Byte Technology Co., Ltd. MK/T/ 2010/934 

Gilead Sciences Limited MK/T/ 2012/134 

Grinnell LLC MK/T/ 2012/570 

Hearst Communications, Inc. A corporation of the State of Delaware 
MK/T/ 2012/126 

MK/T/ 2012/127 

HONDA MOTOR CO., LTD. MK/T/ 2012/15 

Intel Corporation, MK/T/ 2011/371 

Janssen R&D Ireland MK/T/ 2011/1115 

Japan Tobacco Inc. MK/T/ 2012/213 

JT International S.A. 

MK/T/ 2012/55 

MK/T/ 2012/56 

MK/T/ 2012/57 

MK/T/ 2012/58 

MK/T/ 2012/59 

MK/T/ 2012/60 

MK/T/ 2012/61 

MK/T/ 2012/62 

MK/T/ 2012/63 

MK/T/ 2012/64 

Kraft Foods Schweiz Holding GMBH MK/T/ 2012/30 

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CО., LTD. A CORPORATION DULY ORGANIZED 

UNDER THE LAWS OF JAPAN 
MK/T/ 2011/376 

LA PASTERIA S.A. MK/T/ 2012/118 

LG Life Sciences, Ltd. MK/T/ 2012/1 

Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG MK/T/ 2012/567 

Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG MK/T/ 2012/568 
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Marpal SA Administracao e Participacoes 

 

MK/T/ 2012/10 

MK/T/ 2012/11 

Mars, Incorporated MK/T/ 2011/373 

McConway & Torley, LLC 

MK/T/ 2012/44 

MK/T/ 2012/228 

MK/T/ 2012/229 

Merck Sharp & Dohme Corp. 

MK/T/ 2011/1327 

MK/T/ 2011/1328 

MK/T/ 2012/200 

MIKASA CORPORATION MK/T/ 2012/45 

Millenium Pharmaceuticals, Inc. State of Inc. Delaware 

MK/T/ 2012/190 

MK/T/ 2012/191 

MK/T/ 2012/181 

NGK SPARK PLUG CO., LTD. 
MK/T/ 2012/32 

MK/T/ 2012/199 

NIKON CORPORATION MK/T/ 2012/77 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR  CO., LTD)  

MK/T/ 2012/588 

MK/T/ 2012/135 

MK/T/ 2012/136 

MK/T/ 2012/137 

MK/T/ 2012/138 

MK/T/ 2012/139 

MK/T/ 2012/140 

MK/T/ 2012/141 

MK/T/ 2012/142 

MK/T/ 2012/143 

MK/T/ 2012/144 

MK/T/ 2012/145 

Novartis AG 

MK/T/ 2012/2 

MK/T/ 2012/565 

MK/T/ 2012/566 

MK/T/ 2012/590 

Nufarm Australia Limited MK/T/ 2012/90 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS MK/T/ 2012/159 

Pfizer Health AB, MK/T/ 2012/227 

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. 
MK/T/ 2012/149 

MK/T/ 2012/150 

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG MK/T/ 2010/932 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2012/151 
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Rodrigo Minguell Font MK/T/ 2012/37 

Sanofi Pasteur MK/T/ 2012/110 

Sanovel IIac San. ve Ticaret A.S. MK/T/ 2012/89 

Shanghai Feixun Communication Co., Ltd. 

MK/T/ 2012/572 

MK/T/ 2012/573 

MK/T/ 2012/574 

Shenzhen YONGNUO Photographic Equipment Co, Ltd., MK/T/ 2012/8 

SHIMANO INC. 

MK/T/ 2012/20 

MK/T/ 2012/39 

MK/T/ 2012/51 

SIDELA SA 

MK/T/ 2012/3 

MK/T/ 2012/4 

MK/T/ 2012/5 

Societe des Produits NESTLE S.A.  MK/T/ 2011/280 

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company MK/T/ 2011/370 

STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A MK/T/ 2012/112 

SUTAS SUT URUNLERI ANONIM SIRKETI MK/T/ 2012/186 

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza MK/T/ 2006/781 

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY MK/T/ 2012/9 

The Polo/Lauren Company, L.P. A New York Limited Partnership 
MK/T/ 2012/122 

MK/T/ 2012/123 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

MK/T/ 2011/20 

MK/T/ 2012/586 

Tyco Safety Products Canada Ltd. 
MK/T/ 2012/25 

MK/T/ 2012/26 

UNIMED PHARMA s.r.o., MK/T/ 2012/43 

Wm.WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2012/125 

Yahoo! Inc. MK/T/ 2012/75 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o 
MK/T/ 2012/192 

MK/T/ 2012/193 

Акционерско друштво за производство, трговија увоз извоз НЕВА во 

Република Турција Подружница НЕВА ГРАДБА во Р.М. 
MK/T/ 2012/581 

Александар ИВАНОВ and Драган ИВАНОВ MK/T/ 2012/103 

БОРОЛА ДОО MK/T/ 2012/153 

БРИГАДА ДИЗАЈН ДООЕЛ MK/T/ 2012/128 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/ 2011/485 

Горан Ставревски MK/T/ 2011/973 

д.п.п.г.у. Ројал Инвест д.о.о.е.л. Скопје MK/T/ 2012/47 

Димевски Тони MK/T/ 2012/571 
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ДПТУ АКРОН ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2011/1304 

ДПТУ Наутилус Трејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/29 

ДПТУ Рептил ДООЕЛ MK/T/ 2011/669 

Дрита Комерц ДООЕЛ  
MK/T/ 2012/282 

MK/T/ 2012/283 

Друштво за издаваштво РЕФЛЕКС КОМ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје MK/T/ 2012/161 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/238 

MK/T/ 2012/239 

MK/T/ 2012/240 

Друштво за консултантски услуги, проектирање и развој на 

геоинформациони системи ГЕОДИНАМИКС ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/18 

MK/T/ 2012/19 

Друштво за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје MK/T/ 2011/1126 

Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ВИРГО КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2012/165 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ  

увоз-извоз 
MK/T/ 2012/562 

Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и 

др.експорт-импорт ДОО Скопје 
MK/T/ 2009/41 

Друштво за производство промет и услуги ВЕКТОР ПРО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2012/188 

Друштво за производство трговија и услуги МЕБИУС ДОО Кочани 
MK/T/ 2012/210 

MK/T/ 2012/211 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

MK/T/ 2012/206 

MK/T/ 2012/207 

Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2010/69 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФРАНЦК МАКЕДОНИЈА" 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
MK/T/ 2011/908 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕНЗ ОИЛ ДОО Струмица MK/T/ 2012/100 

Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз and 

Друштво за производство трговија и услуги БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-

извоз  

MK/T/ 2012/48 

MK/T/ 2012/49 

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЛЕ Струмица MK/T/ 2011/1373 

Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ ЦЕНТРАЛ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 
MK/T/ 2011/1188 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕМПО ПРОФИЛИ 99 ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2012/76 

Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2012/233 
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Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги ДУНА 

КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2012/120 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво ТЕНЗОР извоз-

увоз ДООЕЛ с.Орман, Скопје 

MK/T/ 2012/147 

MK/T/ 2012/148 

Друштво за производство, услуги и трговија УНИПЕР-2 Васо ДООЕЛ експорт-

импорт Валандово 
MK/T/ 2012/31 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2012/592 

Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ 

Исмаил дооел увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2009/1188 

Друштво за транспорт промет и услуги Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/569 

Друштво за трговија и услуги УРБАН АРТИСТ дооел Скопје MK/T/ 2011/970 

Друштво за трговија и услуги ХАИРМОНИ ДОО Скопје MK/T/ 2012/80 

Друштво за трговија на големо и мало АНТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 
MK/T/ 2009/1144 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО 
MK/T/ 2012/23 

MK/T/ 2012/583 

Друштво за трговија на мало МАГНУС-ФИТ дооел Скопје 
MK/T/ 2011/1249 

MK/T/ 2011/1250 

Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК 

ДООЕЛ увоз-извоз, Гостивар 
MK/T/ 2011/905 

Друштво за туризам, трговија и услуги БИСЕР-ТРАВЕЛ ДОО Скопје  MK/T/ 2012/52 

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕУРО-ЕКОПАК 

ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2012/577 

MK/T/ 2012/578 

Друштво за услуги ХД ПРИНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/388 

ЕКС АЛЕК ТРАВЕЛ ДОО MK/T/ 2011/1361 

ЕМИЛУ дооел MK/T/ 2012/167 

Еуро-Турист MK/T/ 2012/160 

Зоран Богатиновски 

MK/T/ 2012/697 

MK/T/ 2012/734 

MK/T/ 2012/796 

MK/T/ 2012/797 

MK/T/ 2012/798 

MK/T/ 2012/799 

MK/T/ 2012/807 

MK/T/ 2012/808 

MK/T/ 2012/896 
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Зоран Милошоски 

MK/T/ 2012/119 

MK/T/ 2012/132 

MK/T/ 2012/152 

MK/T/ 2012/237 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

MK/T/ 2011/991 

MK/T/ 2011/992 

MK/T/ 2012/202 

MK/T/ 2012/203 

ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

MK/T/ 2011/1090 

MK/T/ 2011/1091 

MK/T/ 2011/1092 

MK/T/ 2011/1093 

MK/T/ 2011/1094 

MK/T/ 2011/1095 

MK/T/ 2011/1096 

MK/T/ 2011/1097 

Јавно трговско друштво за производство и трговија МИКОМ-98 Кузманов 

Димитар и др. ЈТД Кочани 
MK/T/ 2012/591 

Катерина Колозова and Жарко Трајаноски MK/T/ 2012/180 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 
MK/T/ 2012/74 

MK/T/ 2012/87 

Коктел Трејд MK/T/ 2011/495 

Коктел Трејд MK/T/ 2011/552 

Коста ДИМОВ 

MK/T/ 2012/155 

MK/T/ 2012/156 

MK/T/ 2012/157 

MK/T/ 2012/158 

Кочишки Логин and Сладиновски Сашо MK/T/ 2011/136 

МАСТРАФ МИЛАН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/596 

Мега Трејд ДОО Гостивар MK/T/ 2012/187 

Михајлоски Михајло 
MK/T/ 2011/971 

MK/T/ 2011/972 

ММЦ ПРОГРЕС MK/T/ 2012/70 

Наташа Тосева MK/T/ 2012/564 

Оптика ПАНДА ОПТИК - Манчева Панда ДООЕЛ - Скопје MK/T/ 2012/16 

ПЕТКОВСКИ ТРАЈЧЕ MK/T/ 2012/17 

Петровски Васил MK/T/ 2012/164 

Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по 

педијатрија со дијагностичка биохемиска лабораторија ХЕМОЛАБ Скопје 
MK/T/ 2012/196 
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ПРОМО МАТИК ДООЕЛ MK/T/ 2011/1248 

Серафимовски Живко MK/T/ 2012/131 

СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз 

Скопје 
MK/T/ 2012/78 

СЛОВЕН ОИЛ ДООЕЛ MK/T/ 2011/507 

СМАРТ ЛИВИНГ Доо Скопје MK/T/ 2012/22 

СОФА СТУДИО ДОО Скопје MK/T/ 2011/885 

ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје MK/T/ 2012/40 

ТОДОРОВСКИ БОГДАН 

MK/T/ 2011/1263 

MK/T/ 2011/1264 

MK/T/ 2011/1265 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и 

трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/116 

MK/T/ 2012/220 

MK/T/ 2012/221 

MK/T/ 2012/222 

MK/T/ 2012/223 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  пијалаци 

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/81 

MK/T/ 2012/82 

MK/T/ 2012/83 

MK/T/ 2012/84 

MK/T/ 2012/85 

Трговско друштво за производство и услуги АНАГОР ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/185 

Трговско друштво за производство промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2012/585 

Трговско друштво за производство, проектирање и инженеринг 

ВАРДАРГРАДБА ДОО 
MK/T/ 2012/232 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ 

Скопје 

MK/T/ 2011/1027 

MK/T/ 2011/1028 

MK/T/ 2011/1029 

Трговско друштво ФАСХИОН СНЛ 59 ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/172 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

MK/T/ 2012/94 

MK/T/ 2012/95 

MK/T/ 2012/175 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2012/212 

Фондација Метаморфозис 
MK/T/ 2011/1241 

MK/T/ 2011/1242 
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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)  19727   (151)  08/01/2013 

(210)  TM  2008/954  (220)  04/08/2008 

(181)  04/08/2018 

(450)  28/02/2013 

(732)  ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ 

ул. 50 Дивизија бр.12, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  19668   (151)  28/12/2012 

(210)  TM  2009/84  (220)  10/02/2009 

(181)  10/02/2019 

(450)  28/02/2013 

(732)  Трговско друштво во приватна 

сопственост за интелектуални услуги 

АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

ул. 11 Октомври бр. 2/5-4, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати 

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 

АКАДЕМИКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со други класи, печатени работи, 

книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кавцелариски прибор, ( 

освен мебелот ), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во други класи, 

печатарски букви, клишање  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со други класи, покривки за кревети и 

маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирања и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19648   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2009/263  (220)  23/03/2009 

(181)  23/03/2019 

(450)  28/02/2013 

(732)  Моника дооел Прилеп 

ул. Борис Кидриќ 172 Прилеп, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

облека  

 

(111)  19676   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2009/875  (220)  24/08/2009 

(181)  24/08/2019 

(450)  28/02/2013 

(732)  ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола 

Лавчански пат бб Битола, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, плава и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

(111)  19700   (151)  04/01/2013 

(210)  TM  2009/887  (220)  09/09/2009 

(181)  09/09/2019 

(450)  28/02/2013 

(230)(300)   
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(732)  КОСМОФОН Услуги на мобилна 

телефонија АД Скопје 

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

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

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички за мерење, 

сигнализација, контрола(инспекција), спасување 

и настава, апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар.  

кл. 38  телекомуникации.  

 

(111)  19678   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2009/1149  (220)  20/11/2009 

(181)  20/11/2019 

(450)  28/02/2013 

(732)  Burger King Corporation 

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

LONG CHICKEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пилешко месо; екстракти од пилешко 

месо; конзервирано, сушено и готвено овошје и 

зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жита, леб, колач и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  19679   (151)  19/12/2012 

(210)  TM  2010/61  (220)  28/01/2010 

(181)  28/01/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

БРЗО ДЕЈСТВУВАЊЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински тоалетни препарати, 

препарати за нега на 

забите, препарати за испирање на устата и 

освежувачи на здивот; препарати за орална 

нега, гелови за заби, препарати за белење, 

препарати за полирање на забите, препарати и 

акцелератори за белење на забите, препарати 

за отстранување козметички дамки  

кл. 5  медицински производи за орална нега, 

медицински препарати за полирање на забите, 

медицински препарати за белење на забите, 

медицински средства за испирање на устата, 

медицински средства за белење, медицински 

гуми за џвакање и таблетки за лижење за 

дентална хигиена  

 

(111)  19649   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2010/332  (220)  18/03/2010 

(181)  18/03/2020 
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(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за трговија производство и 

услуги АСТРА-М Митко Ицевски ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Добромир Хрс 49А, Скопје, MK 

(540)  

 

ASTRA MED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, санитарни 

препарати за медицинска употреба, фластери, 

материјали за завои  

кл. 10  хируршки, медицински апарати и 

инструменти, хируршки материјали за шиење  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

медицински потрошен материјал, медицински 

помагала  

 

(111)  19653   (151)  11/12/2012 

(210)  TM  2010/957  (220)  18/08/2010 

(181)  18/08/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  Трговско друштво за работа со 

недвижнини и услуги ТЦЦ Еуромед дооел 

експорт-импорт Скопје 

ул.Васил Главинов бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелено, бело и  црвено 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  19726   (151)  08/01/2013 

(210)  TM  2010/968  (220)  23/08/2010 

(181)  23/08/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  Arcor S.A.I.C. 

Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 

Cordoba, AR 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, светло сива и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замeна 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)  19675   (151)  21/12/2012 

(210)  TM  2010/1097  (220)  01/10/2010 

(181)  01/10/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БЛУ СИТИ ДОО експорт-импорт 

ул. "Дижонска" бр. 103, Скопје, MK 

(740)  Д.П.Т.У. "Блу Сити" ДОО 

ул. "Индустриска" бб, Неготино 

(540)  

 

(591)  сина, жолта и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија на големо и мало со санитарии, 

туш кабини, опрема за купатила, железарија, бои 

и лакови, одвод и канализација, бела техника  

 

(111)  19674   (151)  17/12/2012 

(210)  TM  2010/1221  (220)  05/11/2010 

(181)  05/11/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  БУЛБИО НЦИПД 

ул. Јанко Саказов бр. 26, Софија, BG 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

УРОСТИМ 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19655   (151)  19/12/2012 

(210)  TM  2010/1231  (220)  09/11/2010 

(181)  09/11/2020 

(450)  28/02/2013 

(732)  Трговско друштво за производство, 

услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 

ул. Народен Фронт бр. 17, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

устражувања и планирања што се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19677   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2010/1258  (220)  17/11/2010 

(181)  17/11/2020 

(450)  28/02/2013 

(230)(300)   

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје 

ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MEDICUS.NET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваатна 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19667   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/27  (220)  17/01/2011 

(181)  17/01/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA 

S.A. UNIBAN 

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

CO 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрна ( бобинки), што не се вклучени 

во другите класи; живи животни; свежо овошје и 

зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња; 

храна за животни, слад; банана и plantains (вид 

на банана)  

 

(111)  19654   (151)  28/12/2012 

(210)  TM  2011/134  (220)  21/02/2011 

(181)  21/02/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ 

ПАРКИРАЛИШТА Градски паркинг Скопје 
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Бул. Илинден бб. Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта, црвена и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  паркирање  возила на јавни 

паркиралишта на јавни површини наменети за 

паркирање, отстранување на непрописно 

паркирани возила, отстранување  хаварисани 

возила од јавни површини, отстранување  

возила од зелени површини  

 

(111)  19669   (151)  28/12/2012 

(210)  TM  2011/161  (220)  28/02/2011 

(181)  28/02/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д 

СКОПЈЕ 

Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена и сива, 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со недвижен 

имот  

 

(111)  19733   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2011/381  (220)  21/04/2011 

(181)  21/04/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Monster Energy Company 

550 Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

UNLEASH THE BEAST! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(111)  19666   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/406  (220)  28/04/2011 

(181)  28/04/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје 

ул.Октомвриска Револуција бб, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, 

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сино, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива( вклучително 

и течните горива за мотори) и материи за 

осветлување; свечи и фитили за осветлување  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  19650   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/429  (220)  04/05/2011 

(181)  04/05/2021 

(450)  28/02/2013 
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(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  посветла зелена и потемно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  19652   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/458  (220)  11/05/2011 

(181)  11/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, 

DE 

(740)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ХАЛКОПРАКС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се коирстат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење на растенија; 

препарати за регулирање на растењето 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 на бактерии, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  19673   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2011/471  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  ниско енергетски освежителен 

безалкохолен пијалак од растителни екстракти  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи; 

трговија на големо и мало со: газирана вода; 

безалкохолни пијалаци; коктекли безалкохолни; 

пенливи пијалаци; овошни екстркти, овошни 

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи 

безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода 

вода  

 

(111)  19651   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/472  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Магрони ДОО Скопје 

Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  ниско енергетски освежителен 

безалкохолен пијалак од растителни екстракти  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи; 

трговија на големо и мало со: газирана вода; 

безалкохолни пијалаци; коктекли безалкохолни; 

пенливи пијалаци; овошни екстркти, овошни 

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи 

безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода 

вода  

 

(111)  19686   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/510  (220)  18/05/2011 

(181)  18/05/2021 
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(450)  28/02/2013 

(732)  McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

MCDRIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  19680   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/514  (220)  19/05/2011 

(181)  19/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

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

зелена, жолта, кафена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко со потекло од битолскиот регион  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и увоз-

извоз на големо и мало на млеко со потекло од 

битолскиот регион  

 

(111)  19694   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/551  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ДПТУ ТУДОРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Т.Ц 

РАМСТОР, лок/г07А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси со облека, обувки и капи  

 

(111)  19665   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/565  (220)  26/05/2011 

(181)  26/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

M-M-RVAXPRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и препарати за 

вакцина на луѓето  

 

(111)  19670   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/569  (220)  27/05/2011 

(181)  27/05/2021 
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(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство промет и 

услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со чевли, влечки, колани, 

ракавици, спортски обувки и услуги при увоз и 

извоз со чевли, влечки, колани ракавици и 

спортски обувки  

 

(111)  19671   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/573  (220)  27/05/2011 

(181)  27/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство промет и 

услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно и светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со чевли, влечки, колани, 

ракавици и спортски обувки и услуги при увоз и 

извоз со чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

 

(111)  19701   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/582  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно и светло сина, бела и  црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен штирак  

 

(111)  19702   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/583  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  зелена, црвена, жолта, бела и 

портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19703   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/584  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, бела, црна, портокалова и 

зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19704   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/585  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, бела, црна, портокалова и 

зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19705   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/586  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно и светло зелена, жолта, 

црвена и бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19706   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/587  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 
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(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, темно и светло портокалова, бела, 

црна и зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19707   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/588  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно и светло зелена, жолта, 

црвена и бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19708   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/589  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна, зелена и жолта 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19709   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/591  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темно кафена, црвена, зелена и 

бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за рачно и машинско 

перење текстилни подови и мебел ткаенини  
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(111)  19710   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/592  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, црвена, бела, црна и 

кафена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразив  

 

(111)  19711   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/593  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, зелена, црвена, жолта, бела, 

сива и црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за отстранување бигор  

 

(111)  19712   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/594  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, зелена, жолта и бела 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално средство за чистење  

 

(111)  19713   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/595  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, портокалова, плава, темно и светло 

зелена, бела  и црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за миење стакло  
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(111)  19714   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/596  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, окер, зелена, бела и  црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19715   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/597  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, жолта, бела и црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19716   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/598  (220)  25/05/2011 

(181)  25/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, окер, зелена, бела и црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(111)  19695   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/602  (220)  31/05/2011 

(181)  31/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ДПТУ ТУДОРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Т.Ц 

РАМСТОР, лок/г07А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи: покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи: покривки за кревети 

и маси и со облека, обувки и капи  

 

(111)  19717   (151)  08/02/2013 
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(210)  TM  2011/604  (220)  01/06/2011 

(181)  01/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Lyxor Ltd. 

Zollstrasse 16, FL-9494 Schaan, LI 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски, монетарни 

работи, работи врзани за недвижен имот  

 

(111)  19718   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/617  (220)  30/05/2011 

(181)  30/05/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон за деца  

 

(111)  19683   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/623  (220)  06/06/2011 

(181)  06/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО 

увоз-извоз 

с.Камењане, Боговиње 1221, с. Камењане, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, сина, црна, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  полошко сирење од пастеризирано кравјо 

млеко со потекло од Полошкиот регион  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

монетарни работи; работи со недвижен имот  

 

(111)  19747   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/639  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

ЗДРУЖЕНИЕ НА 

СЛОБОДНИТЕ И ПРИЗНАТИ 

ЅИДАРИ ГОЛЕМА ЛОЖА НА 

МАКЕДОНИЈА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  
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(111)  19746   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/640  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетово сина, бела, жолта, окер и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  19744   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/641  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

GRAND LODGE OF 

MACEDONIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  19745   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/642  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова сина, бела, жолта, окер и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  19719   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/643  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 

600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

GROUPON 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации што вклучуваат 

купони, попусти, информации за споредување  

цени, прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации што вклучуваат купони, 

попусти, информации за споредување  цени и 

информации за попуст  

кл. 35  промовирање производи и услуги на 

други лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за споредување цени, прегледи на 

производи, линкови до малопродажните 

интернет страници на други лица, и информации 

за попуст што ќе бидат достапни на интернет 

страница  

 

(111)  19720   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/644  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 

600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации што вклучуваат 

купони, попусти, информации за споредување 

цени, прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации што вклучуваат купони, 

попусти, информации за споредување  цени и 

информации за попуст  

кл. 35  промовирање  производи и услуги на 

други лица преку обезбедување  купони, 

попусти, информации за споредување  цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други 

лица и информации за попуст што ќе бидат 

достапни на интернет страница  

 

(111)  19721   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/646  (220)  09/06/2011 

(181)  09/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(300)  40-2011-002343  29/04/2011  KR 

(732)  LG Electronics Inc. 

20, Yеouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

150-721, KR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефонски уреди; безжични телефонски 

уреди; преносни комуникациски апарати, имено, 

слушалки, токи- воки, сателитски телефони и 

персонални дигитални асистенти (ПДА); 

мобилни телефони; МПЕГ аудио плеер-3 (МРЗ) 

плеери; телевизиски приемници; телевизиски 

далечински управувачи; кодирани електронски 

чип картички за подобрување на квалитетот на 

телевизиската слика; универзални сериски "бус" 

(USB) дискови; дигитални медиуми за 

радиодифузија (DMB) плеери; слушалки за 

мобилни телефони; преносни полначи за 

батерии за мобилни телефони и дигитални 

фотоапарати; електронски фото албуми; 

дигитални рамки за слики за прикажување на 

дигитални слики, видео клипови и музика; 

монитори за компјутер; лап-топ компјутери; 

компјутери; дигитални разновидни диск (DVD) 

плеери; преносливи хард дискови; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 
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слики што се употребуваат во 

телекомуникациите; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слики; електрични 

аудио и визуелни апарати и инструменти; стерео 

системи; софтвер за мобилни телефони, имено 

оперативни системи за мобилни телефони, 

праќање и примање информации, за 

обезбедување веб-базиран пристап до 

апликации, производи и услуги; компјутерски 

софтверски апликации за телевизија; 

компјутерски софтверски апликации за монитори 

за персонални компјутери; дигитални 

разновидни диск (DVD) плеери за домашни кина; 

звучници за домашни кина; аудио-видео (AV) 

приемници за домашни кина; проектори за 

домашни кина; интегрални кола; аудио 

приемници; он-борд единици на возила и смарт 

картички за електронско плаќање патарина зе 

лесно поминување на автопат; транспондери, 

имено, електронски приклучоци како опрема во 

возила за електронски комерцијални трансакции; 

телевизиски камери со затворени кола (CCTV); 

мрежни monitoring камери за надзор; дигитални 

знаци; термички печатачи; дигитални печатачи 

во боја; ласерски печатачи; инк-џет принтери; 

принтери во боја; принтери за користење со 

компјутери; соларни батерии; Снимени 

компјутерски програми (програми); компјутерски 

програми за преземање (софтвер); камери за 

персонални компјутери (PC); дигитални 

рекордери на глас; рекордери за видео касети; 

мрежни монитори; компјутерски софтвер за 

едукација; електронски тефтери (е-белешки); 

таблет компјутери; интерактивни електронски 

бели табли; сет-топ кутии; датотеки со слики за 

преземање достапни преку интернет; 

електронски публикации за преземање; системи 

за видео конференција; монитори за видео-

конференција;  камери за видео конференција; 

звучници за видео-конференција  

 

(111)  19699   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/649  (220)  13/06/2011 

(181)  13/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SATURN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за џвакање, бонбони  

 

(111)  19698   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/654  (220)  15/06/2011 

(181)  15/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  19691   (151)  21/12/2012 

(210)  TM  2011/657  (220)  15/06/2011 

(181)  15/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740)  ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат 

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

 

SMART 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  19660   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/665  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 
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(450)  28/02/2013 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ARTREBIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19661   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/666  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

COXIPLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19659   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/667  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(230)(300)   

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

DESARCOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19658   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/668  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

XALEC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19752   (151)  29/01/2013 

(210)  TM  2011/674  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

DIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови  

обувки, обични и медицински кломпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  19731   (151)  09/01/2013 

(210)  TM  2011/686  (220)  21/06/2011 

(181)  21/06/2021 

(450)  28/02/2013 
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(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Визбегово бб, Скопје, MK 

(540)  

 

OLYMPIA MOTORS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со: 

возила; резервни делови за возила и 

дополнителна опрема за возила; рекламирање; 

водење на работењето; управување со 

работата; канцелариски работи  

кл. 37  сервисирање на моторни возила  

кл. 39  складирање  стока (моторни возила)  

 

(111)  19730   (151)  09/01/2013 

(210)  TM  2011/688  (220)  21/06/2011 

(181)  21/06/2021 

(732)  Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co. KG 

Dieselstrassе 12, 72555 Metzingen, DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

BOSS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (не се опфатени со другите класи) од 

дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, 

рогови, коски, слонова коска, китови коски, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замена 

на сите тие материјали или од пластика  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од одвошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  19739   (151)  16/01/2013 

(210)  TM  2011/689  (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за градежништво, промет и 

услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл 

и др." Д.О.О. Скопје 

ул.„Мирче Оровчанец" бр.1/1-1, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(111)  19732   (151)  29/01/2013 

(210)  TM  2011/690  (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ABBOTT HEALTHCARE Products B.V.  

C.J. van Houtenlaan 36 1381 CP, Weesp, NL 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

ДАБРОСТОН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција , препарати за уништување 

штетници, фугициди, хербициди  

 

(111)  19692   (151)  30/01/2013 

(210)  TM  2011/704  (220)  27/06/2011 

(181)  27/06/2021 

(450)  28/02/2013 
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(732)  Florim Gashi  and Florim Gashi and N.T.P. 

SESAHR COLLECTION Rr Adem Jashari 

Rr. Adem Jashari Nr.1 20. 000 Prizren, Kosova , 

ZB and  Nr.1 20. 000 Prizren, Kosova , ZB 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи, 

бадемово млеко за козметичка употреба, 

бадемово масло, бадемов сапун, соли за капење 

што не се за медицинска употреба, козметички 

производи за капење, маски за разубавување, 

козметички прибор, козметички креми, 

дезодорантни сапуни, дезодоранси, колонска 

вода, екстракти од цвеќе (парфеми), козметички 

производи за веѓи, моливчиња за веѓи, трепки, 

перики, вештачки нокти, цветни мириси, бои за 

коса, лосион за коса, спрејови за коса, 

производи за виткање коса, кармини, шминка, 

пудра за шминкање, маскара, медицински сапун, 

нане за парфимерија, мошус (парфимерија), лак 

за нокти, масло од јасмин, масла за парфеми и 

мириси, парфеми, шампони, козметички 

производи за нега на кожата  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи изработени од нив или обложени со 

нив што не се вклучени во другите класи, накит, 

скапоцени камења, амајлии, бразлетни, 

брошеви, синџирчиња, часовници, дијаманти, 

обетки, златни нишки, злато сурово или ковано, 

украси за шапки од скапоцени метали, слонова 

коска (накит), кутии за накит, накит од жолт 

килибар, приврзоци, петлици, медалјони, 

ѓердани, оливин, украсни игли, украси, осмиум, 

паладиум, бисери, платина, прстени, рутениум, 

полускапоцени камења, украси од сребро, 

сребрени нишки, сребро сурово или ковано, 

статуи од благородни метали, вештачки 

скапоцени камења, уметнички дела од 

благородни метали  

кл. 25  облека, обувки, капи, женски 

окулувратници од пердуви или од крзно, корсети 

(женска долна облека), чизми, градници, палта, 

јаки, комбинезони, корселети, фустани, 

ракавици, крзно (облека), производи што се 

носат на глава (капи, шапки, украси за коса), 

потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од 

имитација на кожа), долна облека, ракавици без 

прсти, вратовски, конфекциска облека, сандали, 

шамии, шалови, кошули, чевли, здолништа, 

чорапи, велови  

 

(111)  19729   (151)  09/01/2013 

(210)  TM  2011/707  (220)  27/06/2011 

(181)  27/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

DURAMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  дизел мотори за земни моторни возила  

 

(111)  19734   (151)  29/01/2013 

(210)  TM  2011/710  (220)  28/06/2011 

(181)  28/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје 

Бул.АСНОМ бр.14/2-17, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ФЕНИКС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  
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кл. 41  образовни услги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  19728   (151)  09/01/2013 

(210)  TM  2011/717  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Весна Миладинова and Сашко 

Миладинов 

ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, MK 

and ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување.водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

облека, обувки, капи и услуги при увоз и извоз со 

облека, обувки и капи  

кл. 40  обработка на материјали, доработка на 

текстил, составување материјали (составување 

материјапи по нарачка) за трети лица, набирање 

платно, крзно (изработка на производи од крзно 

по нарачка), сечење платно, бојосување платно, 

порабување платно, обработка на платно, 

преправање на облека, информации 

(информации за обработка на материјали), 

обработка на платно, преправање на облека, 

обработка на платно против туткање, 

составување материјали по нарачка за трети 

лица, изработка на производи од крзно по 

нарачка, сечење (сечење платно), шиење, 

бојосување (бојосување платно), бојосување 

(брјосување крзно), бојосување (бојосување 

текстил, порабување (порабување платно), 

везење, избелување на текстил, трајно 

пресување на текстил, ватирање [полнење], 

печатење на свила, кројачки услуги, обработка 

на текстил, текстил (доработка на текстилот), 

обработка на волна  

 

(111)  19664   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/734  (220)  01/07/2011 

(181)  01/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Coors Brewing Company 

1225 17th Street, Suite 3200, Denver Colorado 

80202, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и покривки за глава  

кл. 32  пива, јако црно пиво (stout), зрело пиво 

(lager), црно пиво и јако пиво (porter and ale), 

минерални и газирани води и други без-

алкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за правење 

пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  19688   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/736  (220)  01/07/2011 

(181)  01/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, козметички 

производи, есенцијални масла, лосиони за коса, 

шампони, креми (козметички креми), препарати 

за нега на забите, паста за заби, лосиони за 

козметичка употреба, масти за козметичка 

употреба, памукчиња за козметичка употреба, 

памукчиња (тоалетни производи), лак за нокти, 

производи за отстранување лак, шминка, 

производи за шминкање, производи за 

отстранување шминка, пудра за шминкање, 

пудра за тело, балсам за нега на усни, 

производи за депилација, шамичиња натопени 

со козметички лосиони, гел за дезинфекција, 

раствори за дезинфекција, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, тоалетна вода, лосиони за 

после бричење, тоалетни производи, хидроген 

за козметичка употреба  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба, влошки на гаќи (хигиенски производи), 

тампони за менструација, масла за масажи, 

масла за медицинска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба, балзами за 

медицинска употреба  

кл. 16  шамичиња од хартија за отстранување 

шминка, шамичиња од хартија и целулоза 

(бебешки) за еднократка употреба, хартија 

(тоалетна хартија)  

 

(111)  19736   (151)  15/01/2013 

(210)  TM  2011/741  (220)  06/07/2011 

(181)  06/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA 

33-8 Shiba, 5-chome, Minato-Ku, Tokyo, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

MIEV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни делови и опрема; 

моторцикли и нивни делови и опрема; 

велосипеди и нивни делови и опрема; мотори 

(не електрични) за копнени возила; пловни 

објекти и нивни делови и опрема; воздухопловни 

објекти и нивни делови и опрема; пренесувачи 

на моќта и менувачи за копнени возила; шок 

апсорбери за копнени возила; пружини за 

копнени возила  

 

(111)  19682   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/744  (220)  06/07/2011 

(181)  06/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје 

(540)  

 

 (591)  светло и темно зелена, сина, сребрена и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари, 

пури, цигарилоси; супстанца за пушење што се 

продаваат заедно или одделно од тутун а не се 

за медицински намени и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци 

за цигари и крибрити  
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кл. 35  огласување и рекламирање; водење на 

работење и водење на комерцијална дејност; 

управување со работење; комерцијална 

администрација; комерцијални работи; 

уредувачка дејност; канцелариски работи  

 

(111)  19657   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/751  (220)  08/07/2011 

(181)  08/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  BASF Agro B.V. Arnhem(NL) 

Zweigniederlassung Waedenswil, 

Moosacherstrasse 2, Au, CH 

(740)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

ФАБАН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење растенија; 

препарати за регулирање на растењето 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 бактерии; 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  19697   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/752  (220)  08/07/2011 

(181)  08/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Societe des Produits NESTLE S.A.  

1800 Vevey, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, сцетло сина, светло и темно жолта и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  19681   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/753  (220)  08/07/2011 

(181)  08/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за внатрешен и надворешен 

промет, производство и услуги АНТИПЛАМ 

Тони и други ДОО Скопје 

ул.„Истарска" бр.33-2/6, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, црвена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  смеси за гаснење пожар, препарати за 

заштита од оган; хемиски композиции во форма 

на гас, прав и течности за гасење на пожарите  

кл. 9  опрема и апарати за гаснење пожар, 

противпожарни уреди, системи за превенција од 

пожари, противпожарна опрема за 

професионални пожарникари, противпожарни 

инсталации, облека и обувки за заштита од 

несреќни случаи, радијација и оган; облека за 

заштита од оган; облека од азбест за заштита од 

пожар, уреди за гаснење оган; детектори, имено 

гас детектори и детектори за пламен  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, бизнис 

администрација; канцелариски функции; агенции 

за увоз-извоз; продажба на противпожарна 

опрема, апарати за гаснење пожар, уреди за 

гаснење пожар, детектори (имено гас детектори 

и детектори за пламен), подготовки и хемиски 

композиции во форма на гас, прав и течности за 

гасење на пожарите  

 

(111)  19656   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/759  (220)  11/07/2011 
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(181)  11/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

GILLETTE PRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за миење на телото; анти-

перспиранти и дезодоранси за лична употреба;  

препарати за бричење, имено креми за бричење, 

гелови за бричење, лосиони за бричење и пени 

за бричење;  распрскувачи, лосиони, балзами и 

гелови за после бричење; производи за миење и 

триење на лицето за пред-бричење; препарати 

за нега на кожата, имено навлажувачи за кожа и 

тоалетни води  

 

(111)  19685   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/760  (220)  11/07/2011 

(181)  11/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за трговија и услуги АИРКОН 

ДОО увоз-извоз Скопје 

бул. Партизански Одреди 70-б, 1000 Скопје, 

МК, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

MEPRING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење, апарати за ладење на 

воздухот, апарати и уреди за ладење, апарати 

за дезодорирање на воздух, климатизација, 

апарати за климатизација, вентилатори 

(климатизација), греење (клими со електрично 

греење), инсталации за климатизација, капаци за 

вентилација, уреди и апарати за вентилација 

(климатизација), филтри за воздух  

кл. 37  изградба (леари, лимари), монтирање и 

поправање апарати за греење и ладење, 

монтирање и поправање клима уреди, надзор 

над градежни работи, поправки (апарати, 

електрика, алатки)  

кл. 42  инженерство, истражувања и развој за 

други  

 

(111)  19689   (151)  27/02/2012 

(210)  TM  2011/761  (220)  12/07/2011 

(181)  12/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони фондови; 

услуги за управување со инвестиции на основа 

на слободно одлучување (според лично 

убедување); советодавни услуги за инвестиции; 

заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; 

пензии и услуги поврзани со тоа; посредување 

за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со тоа; 

старателство (поверенство) и услуги поврзани со 

тоа; услуги за управување со портфолија, 

заеднички фондови, пензии и старателство 

(поверенство); финансиско управување и 

планирање; финансиски совети; услуги за 

кредити; услуги во областа на инвестиционо 

банкарство, корпоративни финансии и 

вложување со ризик (venture capital); услуги за 

личен акционерски капитал (private equity); 

услуги во областа на недвижниот имот; услуги за 
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инвестиции во областа на недвижниот имот; 

осигурување на хартии од вредност (securities 

underwriting); услуги за деривативи (derivative) и 

менувачки услуги (размена на валути); 

обезбедување информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на хартии од 

вредност, финансии и инвестиции; 

информативни услуги на интерактивни датотеки 

што се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; услуги за кредитни и 

дебитни картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување на обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за гаранција 

(surety); собирање на добротворни фондови; 

давање заем врз основа на обезбедување 

(security); заеми за рати (instalment loans); 

хипотекарно банкарство (mortgage banking); 

услуги за ликвидација на фирми; берзанско 

котирање (понудување); наплата на закупнина; 

обезбедување на информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на 

горенаведеното  

 

(111)  19690   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/762  (220)  12/07/2011 

(181)  12/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони фондови; 

услуги за управување со инвестиции на основа 

на слободно одлучување (според лично 

убедување); советодавни услуги за инвестиции; 

заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; 

пензии и услуги поврзани со тоа; посредување 

за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со тоа; 

старателство (поверенство) и услуги поврзани со 

тоа; услуги за управување со портфолија, 

заеднички фондови, пензии и старателство 

(поверенство); финансиско управување и 

планирање; финансиски совети; услуги за 

кредити; услуги во областа на инвестиционо 

банкарство, корпоративни финансии и 

вложување со ризик (venture capital); услуги за 

личен акционерски капитал (private equity); 

услуги во областа на недвижниот имот; услуги за 

инвестиции во областа на недвижниот имот; 

осигурување на хартии од вредност (securities 

underwriting); услуги за деривативи (derivative) и 

менувачки услуги (размена на валути); 

обезбедување информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на хартии од 

вредност, финансии и инвестиции; 

информативни услуги на интерактивни датотеки 

што се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; услуги за кредитни и 

дебитни картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за гаранција 

(surety); собирање добротворни фондови; 

давање заем врз основа на обезбедување 

(security); заеми за рати (instalment loans); 

хипотекарно банкарство (mortgage banking); 

услуги за ликвидација на фирми; берзанско 

котирање (понудување); наплата на закупнина; 

обезбедување информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на 

горенаведеното  

 

(111)  19663   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/763  (220)  12/07/2011 

(181)  12/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH a corporation organized and 

existing under the laws of the Federal Republic 

of Germany 
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Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за производство на батерии, 

особено батерии за моторни возила во класата 7  

кл. 9  апарат за пренесување (проведување), 

дистрибуција, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола (управување) на 

електричната енергија (electricity); акумулатори, 

батерии и полначи за батерии, вклучително и 

автомобилски стартер батерии и полначи за 

истите; уреди за мониторинг на батериите во 

класата 9  

 

(111)  19722   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/765  (220)  14/07/2011 

(181)  14/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  SOCIETY OF CABLE 

TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, INC. a 

New Jersey Corporation 

140 PHILIPS ROAD, EXTON, PENNSYLVANIA 

19341, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

SCTE (во изглед) 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на здружување, имено, 

промовирање на интересите на инжењерите за 

кабелски телекомуникаци; услуги за 

акредитација, имено, развој и администрирање 

на стандарди и процедури за сертифицирање на 

професионалци во областа на 

телекомуникациите; услуги за истражување во 

областа на информатичката и 

телекомуникациската технологија; тестирање, 

анализа и евалуација на услугите на други 

со цел за сертификација; образовни услуги во 

областа на телекомуникациите  

 

(111)  19684   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/772  (220)  15/07/2011 

(181)  15/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

SOLIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и сувомесни производи  

 

(111)  19672   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/776  (220)  18/07/2011 

(181)  18/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Парапунов бр.3/56, Скопје - 

Карпош, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  
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(591)  бела, темно и светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за 

украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

компјутеризирана работа со датотеки, 

организирање изложби во комерцијални и 

рекламни цели, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; односи со јавност; информациони 

агенции; маректиншки истражувања, 

маркетиншки студии, објавување на текстови, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за 

украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници; услуги при увоз и извоз со: 

главички од цвеќе, цвеќе, сушени, за 

украсување, цвеќе, (природн), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници  

кл. 44  хортикултура; воздушно и површинско 

распрскување ѓубрива и други земјоделски 

хемикалии; работење во расадници; дизајн 

(пејсажен дизајн); уништување (уништување 

штетници) за земјоделство, хортикултура и 

шумарство; хирургија на дрва; изнајмување 

опрема за земјоделство; ѓубрива и други 

земјоделски хемикалии (воздушно и површинско 

распрскување ѓубрива и други земјоделски 

хемикалии); аранжирање цвеќе; градинарство 

(пејсажно градинарство); уништување плевел; 

изработување венци; одржување тревници  

 

(111)  19723   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/783  (220)  18/07/2011 

(181)  18/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

VIP MULTIMEDIA VIP 

МУЛТИМЕДИЈА (во 

изглед) 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 
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промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои создаваат 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 мултимедиуми; 

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 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)  19662   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/787  (220)  19/07/2011 
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(181)  19/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Bаоding, Hebei 

071000, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

STEED (во изглед) 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  моторни возила, одржување и поправка; 

бензиски станици за возила [полнење гориво и 

одржување]; поправање, вулканизирање  гуми 

[гуми]; чистење возила; подмачкување возила 

[замастување]; заштитување од 'рѓосување на 

возилата; полирање возила; поправање возила; 

миење возила  

 

(111)  19687   (151)  27/12/2012 

(210)  TM  2011/788  (220)  19/07/2011 

(181)  19/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(230)(300)   

(732)  Прехранбена индустрија БЛАГОЈ 

ЃОРЕВ АД 

ул.Алексо Демниевски бр.18, 1400 Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; месо риба, живина и дивеч; 

рафинирано сончогледово масло, ладно цедено 

сончогледово масло, деликатесно масло од 

сусам, пченкарно масло, маргарин, мармалад, 

слатко, како, кокос  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз; соја, таан алва, локум, желе 

бонбони, шеќер  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад, 

сусам  

 

(111)  19724   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/812  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, 

Аеродром, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

FIBERPOWER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телекомуникациски апарати, вклучувајќи 

опрема за мобилна телефонија и мобилен 

интернет; апарати за прием, пренос, 

трансформација (вклучувајќи ги и интерактивни 

и дигитално компресирани програми), дигитален 

пренос и испраќање или емитување на 

податоци, звук и слики, филмови и видеа; 

компјутерски хардвер и софтвер; далечински 

управувачи за радио и телевизија; телевизиски и 

компјутер декодери и апарати од областа на 

интерактивни и дигитална компресија на 

телевизија и (интерактивен) интернет програми и 



 

400 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

кои се користат во врска со оптички влакна, 

кабловската и сателитската телевизија или 

(интерактивен) интернет емитување; 

електронски публикации; интеракгивен 

компјутерски систем на опрема, апарати и 

носачи на податоци (претходно снимени или 

празни) за прием, складирање, снимање, пренос 

и репродукција на податоци, звук и / или слики, 

вклучувајќи телевизиски програми, филмови и 

документарци, можност за превземање 

податоци, звук, аудио-визуелни и видео фајлови, 

вклучувајќи ги и телевизиските програми, 

филмови и документарни филмови; исто така, да 

се емитува на мобилни телефони и друга 

мобилна комуникациска опрема; елекгронски 

игри, исто така да се игра на интернет и преку 

телевизија, а не се вклучени во другите класи  

кл. 16  печатени материјали, вклучувајќи ги и 

телевизиските водичи, книги, весници, списанија, 

журнали, летоци, брошури и списанија, исто така 

во полето на забава, како што се радиото и 

телевизијата, мобилната комуникација, интернет 

и забавни програми; настава и наставни 

материјали (освен апарати), вклучувајќи ги и 

прирачниците, упатствата и упатства за 

работење; хартија, картон и производите 

направени од овие материјали, кои не се 

вклучени во другите класи; фотографии; постери  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи -

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(тракгати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

размножување на документи, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, рекламен 

простор (изнајмување рекламен простор), 

компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

раководење со датотеки (компјутизирано 

раководење со датотеки), телекомуникациски 

услуги (договарање претплати за 

телекомуникациски услуги) за трети лица, 

телевизиско рекламирање, телевизиски реклами  

кл. 38  телекомуникациски услуги, 

телекомуникации (информирање за 

телекомуникации), управување и изнајмување 

опрема за телекомуникации, особено за 

прикажување и телевизија; собирање и 

прибавување вести и информации, собирање и 

прибавување податоци, особено пренос на 

податоци во комуникација, податоци и 

компјутерски мрежи; прибавување пристап на 

податоци во комуникација и компјутерски мрежи. 

емитување (емитување кабловска телевизија), 

емитување (емитување телевизиски програми), 

емитување кабловска телевизија, 

телекомуникации (информирање за 

телекомуникации), комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли, услуги на поставување 

на телекомуникациски довод и причлучок, 

телевизиско купување [телешопинг] 

(обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]), емитување 

телевизиски програми, обезбедување пристап 

до дати на податоци, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг], овозможување пристап 

до светската информатичка мрежа, изнајмување 

модеми, изнајмување телекомуникациска 

опрема, пренесување преку сателит, 

телекомуникациски канали (обезбедување 

телекомуникациски канали) за телевизиско 

купување [телешопинг]  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

кл. 41  кинематофафски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови), прикажување 

филмови, продукција на радио и телевизиски 

програми, обезбедување електронски онлајн 

публикации кои неможат да се копираат, 

телевизиска забава, видеоленти (изнајмување 

видеоленти), телевизиска забава  

кл. 42  компјутерско програмирање; софтвер за 

дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски 

услуги во областа на компјутерите; изнајмување 
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на компјутерски софтвер; изнајмување на 

опрема за обработка на податоци и други 

компјутерски хардвер, вклучувајќи компјутери; 

консултантски услуги во претходно споменатите 

области  

кл. 45  правни услуги, компјутерски програми 

(издавање лиценци за компјутерски програми)  

 

(111)  19725   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/813  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје, 

Аеродром, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

ФАЈБЕРПАУЕР 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телекомуникациски апарати, вклучувајќи 

опрема за мобилна телефонија и мобилен 

интернет; апарати за прием, пренос, 

трансформација (вклучувајќи ги и интерактивни 

и дигитално компресирани програми), дигитален 

пренос и испраќање или емитување на 

податоци, звук и слики, филмови и видеа; 

компјутерски хардвер и софтвер; далечински 

управувачи за радио и телевизија; телевизиски и 

компјутер декодери и апарати од областа на 

интерактивни и дигитална компресија на 

телевизија и (интерактивен) интернет програми и 

кои се користат во врска со оптички влакна, 

кабловската и сателитската телевизија или 

(интерактивен) интернет емитување; 

електронски публикации; интеракгивен 

компјутерски систем на опрема, апарати и 

носачи на податоци (претходно снимени или 

празни) за прием, складирање, снимање, пренос 

и репродукција на податоци, звук и / или слики, 

вклучувајќи телевизиски програми, филмови и 

документарци, можност за превземање 

податоци, звук, аудио-визуелни и видео фајлови, 

вклучувајќи ги и телевизиските програми, 

филмови и документарни филмови; исто така, да 

се емитува на мобилни телефони и друга 

мобилна комуникациска опрема; елекгронски 

игри, исто така да се игра на интернет и преку 

телевизија, а не се вклучени во другите класи  

кл. 16  печатени материјали, вклучувајќи ги и 

телевизиските водичи, книги, весници, списанија, 

журнали, летоци, брошури и списанија, исто така 

во полето на забава, како што се радиото и 

телевизијата, мобилната комуникација, интернет 

и забавни програми; настава и наставни 

материјали (освен апарати), вклучувајќи ги и 

прирачниците, упатствата и упатства за 

работење; хартија, картон и производите 

направени од овие материјали, кои не се 

вклучени во другите класи; фотографии; постери  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи -

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(тракгати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

размножување на документи, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, рекламен 

простор (изнајмување рекламен простор), 

компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

раководење со датотеки (компјутизирано 

раководење со датотеки), телекомуникациски 

услуги (договарање претплати за 

телекомуникациски услуги) за трети лица, 

телевизиско рекламирање, телевизиски реклами  

кл. 38  телекомуникациски услуги, 

телекомуникации (информирање за 

телекомуникации), управување и изнајмување 
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опрема за телекомуникации, особено за 

прикажување и телевизија; собирање и 

прибавување вести и информации, собирање и 

прибавување податоци, особено пренос на 

податоци во комуникација, податоци и 

компјутерски мрежи; прибавување пристап на 

податоци во комуникација и компјутерски мрежи. 

емитување (емитување кабловска телевизија), 

емитување (емитување телевизиски програми), 

емитување кабловска телевизија, 

телекомуникации (информирање за 

телекомуникации), комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли, услуги на поставување 

на телекомуникациски довод и причлучок, 

телевизиско купување [телешопинг] 

(обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]), емитување 

телевизиски програми, обезбедување пристап 

до дати на податоци, обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг], овозможување пристап 

до светската информатичка мрежа, изнајмување 

модеми, изнајмување телекомуникациска 

опрема, пренесување преку сателит, 

телекомуникациски канали (обезбедување 

телекомуникациски канали) за телевизиско 

купување [телешопинг]  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

кл. 41  кинематофафски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови), прикажување 

филмови, продукција на радио и телевизиски 

програми, обезбедување електронски онлајн 

публикации кои неможат да се копираат, 

телевизиска забава, видеоленти (изнајмување 

видеоленти), телевизиска забава  

кл. 42  компјутерско програмирање; софтвер за 

дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски 

услуги во областа на компјутерите; изнајмување 

на компјутерски софтвер; изнајмување на 

опрема за обработка на податоци и други 

компјутерски хардвер, вклучувајќи компјутери; 

консултантски услуги во претходно споменатите 

области  

кл. 45  правни услуги, компјутерски програми 

(издавање лиценци за компјутерски програми)  

 

(111)  19749   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/845  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

BLIZOO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски,оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), спасување 

и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање,акумулирање, регулирање или 

контролирање на електицитетот; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и слика, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони, регистар класи, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, пешатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебелот), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  



 

Трговски Марки  403 | С т р а н а  
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

кл. 39  траспортни услуги; пакување и 

складирање стока.организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(111)  19750   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/852  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  лилакова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски,оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), спасување 

и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање,акумулирање, регулирање или 

контролирање на електицитетот; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и слика, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони, регистар класи, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, пешатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебелот), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(111)  19748   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/853  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски,оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), спасување 

и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, 

трансформирање,акумулирање, регулирање или 
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контролирање на електицитетот; апарати за 

снимање, пренос и репродукција на звук и слика, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони, регистар класи, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, пешатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебелот), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(111)  19753   (151)  29/01/2013 

(210)  TM  2011/856  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 
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услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  19693   (151)  18/01/2013 

(210)  TM  2011/995  (220)  21/09/2011 

(181)  21/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул.Црвена Вода бр. 7Б4-3 приземје, Скопје 

Центар 1000 Скопје , MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пијалаци што се на основа на чоколадо, 

бисквити, леб, мали кифли, торти, колачи, какао, 

кафе, пијалаци што се на основа на кафе, 

сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа 

на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи, 

шпагети, слаткарски производи, тортиљи (со 

потекло од Италија)  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

пијалаци што се на основа на чоколадо, 
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бисквити, леб, мали кифли, торти, колачи, какао, 

кафе, пијалаци што се на основа на кафе, 

сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа 

на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи, 

шпагети, слаткарски производи, тортиљи; пиво, 

минерална и сода вода и други безалкохолни 

пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови; 

алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели, агенции), пансиони 

(интернати), бифеа (снек-барови), кафетерии 

(експрес ресторани), кантини, служење храна и 

пијалаци, летувалишта, резервирање хотели, 

хотели, мотели, ресторани, ресторани со 

самопослужување  

 

(111)  19647   (151)  04/02/2013 

(210)  TM  2011/1016  (220)  27/09/2011 

(181)  27/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Ардијан Белули 

ул.1 бр.6, Кондово-Скопје, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

(591)  розева, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации, кабелска телевизија  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  19751   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/1019  (220)  28/09/2011 

(181)  28/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  McDonalds Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

HAPPY STUDIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

 

(111)  19743   (151)  24/01/2013 

(210)  TM  2011/1022  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Visiogen, Inc. 

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, 

Santa Ana, California 92705-4933, US 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

SYNCHRONY VU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  очни имплатанти и хируршки рачни 

инструменти за вметнување на интраокуларни 

леќи  

 

(111)  19737   (151)  15/01/2013 

(210)  TM  2011/1030  (220)  30/09/2011 

(181)  30/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Акционерско друштво ЕВРОИНС 

ОСИГУРУВАЊЕ Скопје 

ул.Војвода Васил Аџиларски ББ/ТЦ Соравија-

5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

ИНС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, работи 

поврзани за недвижен имот, потпишување 

полиси за осигурување од несреќи, 

потпишување полиси за осигурување на живот, 

известување (осигурително известување), 

проценување (проценување недвижен имот), 

проценување (проценување накит), 

проценување (проценување уметнички дела), 

проценување (проценување антиквитети), 

советување во врска со осигурување, 

осигурително известување, брокерство, 

потпишување полиси за поморско осигурување, 

проценка (проценка на надоместување штета), 

проценки (финансиски проценки) [осигурување 

недвижнини], проценка на надоместување 

штета, потпишување полиси за осигурување од 

пожар  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, спортски и културни активности, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари  

 

(111)  19738   (151)  15/01/2013 

(210)  TM  2011/1031  (220)  30/09/2011 

(181)  30/09/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Акционерско друштво ЕВРОИНС 

ОСИГУРУВАЊЕ Скопје 

ул.Војвода Васил Аџиларски ББ/ТЦ Соравија-

5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, работи 

поврзани за недвижен имот, потпишување 

полиси за осигурување од несреќи, 

потпишување полиси за осигурување на живот, 

известување (осигурително известување), 

проценување (проценување недвижен имот), 

проценување (проценување накит), 

проценување (проценување уметнички дела), 

проценување (проценување антиквитети), 

советување во врска со осигурување, 

осигурително известување, брокерство, 

потпишување полиси за поморско осигурување, 

проценка (проценка на надоместување штета), 

проценки (финансиски проценки) [осигурување 

недвижнини], проценка на надоместување 

штета, потпишување полиси за осигурување од 

пожар  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, спортски и културни активности, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари  

 

(111)  19742   (151)  16/01/2013 

(210)  TM  2011/1058  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи)  

кл. 5  балзам за медицинска употреба, креми за 

кожа со одредено медицинско дејство  

 

(111)  19735   (151)  29/01/2013 

(210)  TM  2011/1068  (220)  12/10/2011 
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(181)  12/10/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, 

DE 

(740)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ТРИНЕТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување  бактерии, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

кл. 22  мрежи обложени со пестициди заради 

заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски 

производи, гроздобер, жетва на плодови и 

семиња, мрежи обложени со пестициди заради 

заштита на паднати дрвја и обработено и 

необработено дрво  

 

(111)  19741   (151)  16/01/2013 

(210)  TM  2011/1072  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена, жолта, 

црвена, светло и темно кафена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс во облик на стапчиња со вкус на 

хот-  дог  

 

(111)  19740   (151)  16/01/2013 

(210)  TM  2011/1073  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, светло и темно портокалова, 

црвена, светло и темно кафена, зелена, и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс во облик на стапчиња со вкус на 

кечап  

 

(111)  19696   (151)  08/02/2013 

(210)  TM  2011/1133  (220)  28/10/2011 

(181)  28/10/2021 

(450)  28/02/2013 

(732)  Друштво за градежништво и трговија 

МОДИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт, Тетово 

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сива и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37   градба (информации за градба);  градба 

(надгледување /водење/ на градежни работи); 

консултации  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510)  код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111)  регистарски број 
 

(510) (111) 

Кл.1 19652 
 19657 
 19681 
 19752 
Кл.3 19656 
 19679 
 19688 
 19692 
 19701 
 19702 
 19703 

 19704 
 19705 
 19706 
 19707 
 19708 
 19709 
 19710 
 19711 
 19712 
 19713 
 19714 

 19715 
 19716 
 19718 
 19742 
Кл.4 19666 
Кл.5 19649 
 19652 
 19657 
 19658 
 19659 
 19660 

 19661 
 19665 

 19674 

 19679 
 19688 
 19691 
 19698 
 19732 
 19733 
 19735 
 19742 
Кл.7 19663 
Кл.9 19663 
 19681 

 19700 
 19719 
 19720 
 19721 
 19724 
 19725 
 19748 
 19749 
 19750 
Кл.10 19649 
 19743 

 19752 
Кл.11 19685 
Кл.12 19666 
 19729 
 19736 
Кл.14 19692 
Кл.16 19668 
 19688 
 19719 
 19720 
 19724 

 19725 
 19748 

 19749 

 19750 
Кл.20 19730 
Кл.22 19735 
Кл.24 19668 
 19694 
 19695 
 19727 
Кл.25 19648 
 19664 
 19668 
 19670 

 19671 
 19692 
 19694 
 19695 
 19727 
 19728 
 19752 
Кл.29 19678 
 19680 
 19683 
 19684 

 19687 
Кл.30 19678 
 19687 
 19693 
 19697 
 19699 
 19726 
 19740 
 19741 
Кл.31 19667 
 19672 

 19687 
Кл.32 19651 
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 19664 
 19673 
 19730 
 19733 
Кл.33 19664 
 19730 
Кл.34 19682 
Кл.35 19647 
 19648 
 19649 
 19650 

 19651 
 19670 
 19671 
 19672 
 19673 
 19675 
 19677 
 19680 
 19681 
 19682 
 19683 

 19693 
 19694 
 19695 
 19719 
 19720 
 19722 
 19723 

 19724 
 19725 
 19728 
 19731 

 19734 
 19737 
 19738 
 19744 
 19745 

 19746 
 19747 
 19748 
 19749 
 19750 
 19753 
Кл.36 19650 
 19655 
 19669 
 19689 
 19690 

 19717 
 19737 
 19738 
Кл.37 19662 
 19685 
 19696 
 19731 
 19739 
Кл.38 19647 
 19700 
 19723 

 19724 
 19725 
 19748 
 19749 
 19750 
 19753 
Кл.39 19654 

 19666 
 19676 
 19724 
 19725 

 19731 
 19749 
Кл.40 19728 
Кл.41 19647 
 19655 

 19724 
 19725 
 19734 
 19737 
 19738 
 19744 
 19745 
 19746 
 19747 
 19748 
 19749 

 19750 
 19751 
Кл.42 19655 
 19668 
 19677 
 19685 
 19723 
 19724 
 19725 
 19739 
 19749 

 19753 
Кл.43 19653 
 19678 
 19686 
 19693 
Кл.44 19672 
Кл.45 19724 

 19725 
 19744 
 19745 
 19746 

 19747 
 19748 
 19749 
 19750 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

ABBOTT HEALTHCARE Products B.V.  MK/T/ 2011/690 19732 

Arcor S.A.I.C. MK/T/ 2010/968 19726 

BASF Agro B.V. Arnhem(NL) MK/T/ 2011/751 19657 

BASF SE 
MK/T/ 2011/458 
MK/T/ 2011/1068 

19652 
19735 

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2011/654 19698 

Burger King Corporation MK/T/ 2009/1149 19678 

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. UNIBAN MK/T/ 2011/27 19667 

Coors Brewing Company MK/T/ 2011/734 19664 

FIL Limited 
MK/T/ 2011/761 
MK/T/ 2011/762 

19689 
19690 

Florim Gashi  and Florim Gashi and N.T.P. SESAHR COLLECTION Rr Adem 
Jashari 

MK/T/ 2011/704 19692 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/707 19729 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/ 2011/787 19662 

Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 
MK/T/ 2011/643 
MK/T/ 2011/644 

19719 
19720 

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG MK/T/ 2011/688 19730 

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

MK/T/ 2011/763 19663 

LG Electronics Inc. MK/T/ 2011/646 19721 

Lyxor Ltd. MK/T/ 2011/604 19717 

McDonalds Corporation 
MK/T/ 2011/1019 
MK/T/ 2011/510 

19751 
19686 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2011/565 19665 

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA MK/T/ 2011/741 19736 

Monster Energy Company MK/T/ 2011/381 19733 

Novartis AG 

MK/T/ 2011/665 
MK/T/ 2011/666 
MK/T/ 2011/667 
MK/T/ 2011/668 

19660 
19661 
19659 
19658 

Societe des Produits NESTLE S.A.  MK/T/ 2011/752 19697 

SOCIETY OF CABLE TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, INC. a New 
Jersey Corporation 

MK/T/ 2011/765 19722 
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Stafford-Miller (Ireland) Limited MK/T/ 2010/61 19679 

TDR d.o.o.  MK/T/ 2011/744 19682 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/759 19656 

Visiogen, Inc. MK/T/ 2011/1022 19743 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o MK/T/ 2011/657 19691 

Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје 
MK/T/ 2011/1030 
MK/T/ 2011/1031 

19737 
19738 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/429 19650 

Ардијан Белули MK/T/ 2011/1016 19647 

БУЛБИО НЦИПД MK/T/ 2010/1221 19674 

Весна Миладинова and Сашко Миладинов MK/T/ 2011/717 19728 

ДПТУ ТУДОРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
MK/T/ 2011/551 
MK/T/ 2011/602 

19694 
19695 

Друштво за внатрешен и надворешен промет, производство и 
услуги АНТИПЛАМ Тони и други ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/753 19681 

Друштво за градежништво и трговија МОДИНГ ДООЕЛ Експорт-
Импорт, Тетово 

MK/T/ 2011/1133 19696 

Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ Кребс унд 
Кифер Интернешнл и др." Д.О.О. Скопје 

MK/T/ 2011/689 19739 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2011/783 
MK/T/ 2011/856 

19723 
19753 

Друштво за производство промет и услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил 
ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2011/569 
MK/T/ 2011/573 

19670 
19671 

Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/776 19672 

Друштво за производство, промет и услуги ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2010/1258 19677 

Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ ДОО експорт-
импорт 

MK/T/ 2010/1097 19675 

Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/736 
MK/T/ 2011/1058 

19688 
19742 

Друштво за производство, трговија и услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/995 19693 

Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС 
ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/686 19731 

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

MK/T/ 2011/812 19724 

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

MK/T/ 2011/813 19725 

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/845 
MK/T/ 2011/852 
MK/T/ 2011/853 

19749 
19750 
19748 

Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2011/760 19685 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО MK/T/ 2011/649 19699 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО MK/T/ 2011/772 19684 

Друштво за трговија производство и услуги АСТРА-М Митко Ицевски 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2010/332 19649 

Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје 

MK/T/ 2011/639 
MK/T/ 2011/640 
MK/T/ 2011/641 
MK/T/ 2011/642 

19747 
19746 
19744 
19745 
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ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ MK/T/ 2011/161 19669 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА 
БИТОЛА, 

MK/T/ 2011/514 19680 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА Градски паркинг 
Скопје 

MK/T/ 2011/134 19654 

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје MK/T/ 2009/887 19700 

Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје MK/T/ 2011/710 19734 

Магрони ДОО Скопје 
MK/T/ 2011/471 
MK/T/ 2011/472 

19673 
19651 

МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје MK/T/ 2011/406 19666 

Моника дооел Прилеп MK/T/ 2009/263 19648 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/674 19752 

ОКИТЕКС АД СКОПЈЕ MK/T/ 2008/954 19727 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 
MK/T/ 2011/1072 
MK/T/ 2011/1073 

19741 
19740 

Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД MK/T/ 2011/788 19687 

Трговско друштво во приватна сопственост за интелектуални услуги 
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2009/84 19668 

Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги 
ХИТ 73 ДОО увоз-извоз 

MK/T/ 2011/623 19683 

Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2010/1231 19655 

Трговско друштво за работа со недвижнини и услуги ТЦЦ Еуромед 
дооел експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2010/957 19653 

ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола MK/T/ 2009/875 19676 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/582 
MK/T/ 2011/583 
MK/T/ 2011/584 
MK/T/ 2011/585 
MK/T/ 2011/586 
MK/T/ 2011/587 
MK/T/ 2011/588 
MK/T/ 2011/589 
MK/T/ 2011/591 
MK/T/ 2011/592 
MK/T/ 2011/593 
MK/T/ 2011/594 
MK/T/ 2011/595 
MK/T/ 2011/596 
MK/T/ 2011/597 
MK/T/ 2011/598 
MK/T/ 2011/617 

19701 
19702 
19703 
19704 
19705 
19706 
19707 
19708 
19709 
19710 
19711 
19712 
19713 
19714 
19715 
19716 
19718 
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ПРОМЕНИ 
(111) 701 

(732) Hard Rock Limited 

47 Esplanade , St. Helier , Jersey, Channel 

Islands JE1 OBD, IS 

 

(111) 744 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 1654 

(732) Visa International Service Association 

900 Metro Center Boulevard Foster City, 

California 94404, US 

 

(111) 2504 

(732) Alpine Electronics, Inc. 

1-1-8 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku Tokyo, JP 

 

(111) 2863 

(732) Tensar Technologies Limited 

Sett End Road, Shadsworth Business Park 

Shadsworth, Blackburn, BB1 2PU, GB 

 

(111) 2863 

(732) Tensar Technologies Limited 

Sett End Road, Shadsworth Business Park 

Shadsworth, Blackburn, BB1 2PU, GB 

 

(111) 2171 

(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (also 

trading as Toshiba Corporation) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 2172 

(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (also 

trading as Toshiba Corporation) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 6491 

(732) REUTERS LIMITED 

Canary Wharf, The Thomson Reuters Building, 

South Colonnade, London, United Kingdom 

E14 5EP, GB 

 

(111) 10321 

(732) Grant Thornton International Limited 

Grant Thornton House, 22 Melton Street, 

Euston Square, NW1 2EP London, UK 

 

(111) 14284 

(732) Wilson Learning Worldwide Inc. 

25F Harumi Island Triton Square, Office Tower 

X, 1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6026, 

JP 

 

(111) 15143 

(732) Wilson Learning Worldwide Inc. 

25F Harumi Island Triton Square, Office Tower 

X, 1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6026, 

JP 

 

(111) 12467 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 12836 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 13828 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 14735 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GMBH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

 

(111) 16638 

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State 

of Michigan 48265-3000, US 
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ПРЕНОС 
 

(111) 1488 

(732) Kraft Foods Norge Intellectual Property 

AS, 

Johan Throne-Holstplass 1, 0566 Oslo (P.O. 

Box 6658 Rodelokka, c/o Kraft Foods norge 

AS< 0520 Oslo), NO 

 

(111) 3793 

(732) Philip Morris Brands Sarl 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

 

(111) 2863 

(732) Tensar Technologies Limited 

Sett End Road, Shadsworth Business Park 

Shadsworth, Blackburn, BB1 2PU, GB 

 

(111) 7717 

(732) Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933-7001, US 

 

(111) 8543 

(732) STIPE IVKOVIC - LIJAN 

Trn bb, 88220 Siroki Brijeg, BA 

 

(111) 10095 

(732) Настоски Владо 

ул.Ванчо Николески бр.1/1, 6000 Охрид, MK 

 

(111) 12096 

(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property 

AB, c/o Kraft Foods Sverige AB 

194 86 Upplands Vasby, SE 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

   654      19/12/2020 

   756      02/07/2020 

   3499      10/12/2020 

   3851      10/05/2020 

   3857      16/03/2020 

   3858      16/03/2020 

   3859      16/03/2020 

   3860      16/03/2020 

   3861      16/03/2020 

   3862      16/03/2020 

   3863      16/03/2020 

   3864      16/03/2020 

   1986      16/03/2020 

   3896      15/06/2021 

   3940      30/10/2020 
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   3953      27/10/2020 

   3978      16/01/2020 

   3153      22/10/2020 

   3154      22/06/2020 

   4018      15/10/2020 

   3362      22/02/2019 

   3365      22/02/2019 

   3366      06/03/2019 

   3367      22/02/2019 

   3371      22/02/2019 

   3374      22/02/2019 

   3376      22/02/2019 

   1887      10/10/2020 

   1477      04/01/2020 

   1063      06/12/2020 

   3504      17/07/2020 

   3668      07/01/2021 

   3517      10/05/2020 

   3522      06/04/2020 

   3679      31/05/2021 

   3701      14/05/2021 

   3823      08/01/2021 

   3793      30/03/2019 

   3834      18/02/2021 

   4909      17/09/2020 

   4887      13/09/2020 

   5206      24/10/2020 

   4890      26/09/2020 

   4899      30/10/2020 

   4893      26/09/2020 

   4932      13/09/2020 

   4933      26/09/2020 

   5207      13/09/2020 

   4889      30/10/2020 

   4894      02/10/2020 

   5427      17/12/2020 

   4943      26/09/2020 

   5410      29/06/2020 

   5155      29/06/2020 
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   5043      20/02/2020 

   5098      04/02/2021 

   5162      13/02/2021 

   5163      13/02/2021 

   5169      13/02/2021 

   5174      13/02/2021 

   5171      13/02/2021 

   5188      13/02/2021 

   5189      13/02/2021 

   5198      06/04/2020 

   5248      06/02/2021 

   2636      26/10/2021 

   4070      15/03/2020 

   1566      17/07/2020 

   1567      17/07/2020 

   4088      26/11/2020 

   6332      02/08/2020 

   1899      03/01/2020 

   1900      08/03/2020 

   4111      22/01/2020 

   4112      06/04/2020 

   4113      15/02/2020 

   4115      23/01/2020 

   4123      22/06/2020 

   1169      16/08/2020 

   1170      28/08/2020 

   4160      05/08/2020 

   4183      20/07/2020 

   4207      22/07/2020 

   4208      20/07/2020 

   4210      30/03/2019 

   3341      16/05/2020 

   3346      25/12/2019 

   1584      16/05/2020 

   1595      15/05/2020 

   1596      30/10/2020 

   1612      27/08/2020 

   1629      17/10/2020 

   2608      04/05/2020 
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   1239      27/07/2020 

   4283      10/01/2021 

   4299      10/12/2020 

   1959      13/09/2020 

   1971      04/04/2020 

   1974      10/04/2020 

   1673      22/05/2020 

   1287      01/10/2021 

   2012      03/10/2020 

   2027      30/12/2020 

   3166      04/04/2020 

   3167      28/05/2020 

   4323      18/12/2020 

   4325      18/12/2020 

   6347      11/07/2020 

   3245      25/04/2020 

   1337      25/04/2020 

   4357      25/04/2020 

   2087      15/08/2020 

   2092      05/06/2020 

   2093      05/06/2020 

   2096      05/06/2020 

   2097      05/06/2020 

   2098      05/06/2020 

   2099      05/06/2020 

   2861      10/07/2020 

   4402      30/08/2020 

   4403      15/05/2020 

   4405      21/12/2019 

   1726      23/01/2020 

   1803      15/08/2020 

   1749      25/03/2021 

   1852      10/10/2020 

   1859      27/03/2020 

   1863      27/03/2020 

   4421      27/11/2020 

   1390      02/04/2020 

   2697      25/01/2020 

   1363      01/07/2019 
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   2171      21/03/2019 

   2172      21/03/2019 

   2174      22/07/2020 

   4540      15/05/2020 

   4541      15/05/2020 

   4542      23/01/2020 

   4550      19/01/2020 

   4551      19/01/2020 

   4552      19/01/2020 

   3265      22/07/2020 

   3275      15/08/2020 

   2219      20/07/2020 

   2222      22/07/2020 

   2265      06/08/2020 

   2266      06/08/2020 

   2268      13/09/2020 

   4592      07/03/2020 

   4599      25/05/2020 

   5918      17/12/2020 

   2339      10/04/2020 

   4629      10/04/2020 

   4642      30/12/2020 

   4667      30/05/2020 

   4668      30/05/2020 

   4669      30/05/2020 

   2345      10/09/2021 

   2346      25/11/2021 

   2890      25/04/2020 

   2885      10/04/2020 

   2373      15/05/2020 

   3282      14/10/2020 

   5917      22/01/2020 

   4736      27/03/2020 

   4741      04/12/2019 

   4742      04/12/2019 

   4749      01/04/2021 

   2448      22/12/2021 

   2449      22/12/2021 

   6385      18/07/2020 
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   2904      12/07/2020 

   2919      22/01/2020 

   7717      08/07/2017 

   7681      15/07/2017 

   7979      17/11/2017 

   8177      30/01/2018 

   9335      13/03/2018 

   8543      07/07/2018 

   8303      27/01/2019 

   9385      11/02/2019 

   8754      18/02/2019 

   8929      04/03/2019 

   9043      25/05/2019 

   8909      11/06/2019 

   9109      01/09/2019 

   8974      12/11/2019 

   8513      17/11/2019 

   8494      02/12/2019 

   8495      02/12/2019 

   8496      02/12/2019 

   8308      10/12/2019 

   8699      14/12/2019 

   8951      15/12/2019 

   8950      16/12/2019 

   9529      17/12/2019 

   8575      30/12/2019 

   9486      31/12/2019 

   9234      31/12/2019 

   8972      11/01/2020 

   9495      17/01/2020 

   8976      18/01/2020 

   9220      24/01/2020 

   8968      28/01/2020 

   9219      03/02/2020 

   9119      09/02/2020 

   9200      09/02/2020 

   9545      14/02/2020 

   9030      16/02/2020 

   9031      16/02/2020 
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   9032      17/02/2020 

   9602      21/02/2020 

   9554      24/02/2020 

   9202      24/02/2020 

   9603      28/02/2020 

   9604      28/02/2020 

   9510      02/03/2020 

   9511      03/03/2020 

   9205      08/03/2020 

   9419      14/03/2020 

   9612      15/03/2020 

   9613      15/03/2020 

   9542      17/03/2020 

   9555      27/03/2020 

   9223      30/03/2020 

   9224      30/03/2020 

   9559      31/03/2020 

   9494      31/03/2020 

   9541      03/04/2020 

   10443     11/04/2020 

   9627      14/04/2020 

   9632      17/04/2020 

   9638      17/04/2020 

   9639      18/04/2020 

   9976      25/04/2020 

   9651      28/04/2020 

   9660      08/05/2020 

   9696      24/05/2020 

   9723      25/05/2020 

   10048     29/05/2020 

   9683      06/06/2020 

   9772      07/06/2020 

   9774      13/06/2020 

   9986      16/06/2020 

   9864      16/06/2020 

   9812      19/06/2020 

   9810      19/06/2020 

   9809      19/06/2020 

   9814      22/06/2020 
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   10019     03/07/2020 

   9750      04/07/2020 

   9920      07/07/2020 

   9917      07/07/2020 

   9918      07/07/2020 

   9916      07/07/2020 

   9974      07/07/2020 

   9929      10/07/2020 

   9928      10/07/2020 

   9927      10/07/2020 

   9926      10/07/2020 

   9856      12/07/2020 

   9765      14/07/2020 

   9843      21/07/2020 

   9715      28/07/2020 

   10044     03/08/2020 

   9818      03/08/2020 

   9819      07/08/2020 

   9820      08/08/2020 

   9906      14/08/2020 

   9907      14/08/2020 

   9908      14/08/2020 

   9933      16/08/2020 

   9932      16/08/2020 

   9789      18/08/2020 

   9956      23/08/2020 

   10038     23/08/2020 

   10039     23/08/2020 

   9940      23/08/2020 

   10036     23/08/2020 

   9955      23/08/2020 

   9958      23/08/2020 

   9962      23/08/2020 

   10040     23/08/2020 

   9944      23/08/2020 

   10051     24/08/2020 

   10052     24/08/2020 

   10023     28/08/2020 

   10015     30/08/2020 
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   9767      04/09/2020 

   9768      04/09/2020 

   9826      15/09/2020 

   9827      19/09/2020 

   9934      22/09/2020 

   10032     27/09/2020 

   9855      28/09/2020 

   10029     29/09/2020 

   10197     06/10/2020 

   10188     12/10/2020 

   10161     12/10/2020 

   10163     13/10/2020 

   10167     16/10/2020 

   10174     24/10/2020 

   10481     25/10/2020 

   10275     01/11/2020 

   11206     03/11/2020 

   11397     07/11/2020 

   10179     07/11/2020 

   10189     09/11/2020 

   10190     09/11/2020 

   10227     09/11/2020 

   10228     09/11/2020 

   10229     09/11/2020 

   10231     09/11/2020 

   10238     10/11/2020 

   10211     13/11/2020 

   10222     14/11/2020 

   10223     14/11/2020 

   10258     16/11/2020 

   10259     16/11/2020 

   10260     16/11/2020 

   10261     16/11/2020 

   10287     17/11/2020 

   10289     17/11/2020 

   10290     17/11/2020 

   10285     20/11/2020 

   10213     21/11/2020 

   10225     28/11/2020 



 

424 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/1, февруари 2013, Скопје  

   10241     30/11/2020 

   10208     30/11/2020 

   10215     04/12/2020 

   10216     06/12/2020 

   10555     07/12/2020 

   10746     28/11/2020 

   10235     14/12/2020 

   10548     14/12/2020 

   10826     18/12/2020 

   10319     22/01/2021 

   10320     30/01/2021 

   10580     12/02/2021 

   10322     16/02/2021 

   10341     23/02/2021 

   10438     27/02/2021 

   10460     13/03/2021 

   10461     13/03/2021 

   10344     16/03/2021 

   10323     02/04/2021 

   10542     10/04/2021 

   10582     25/04/2021 

   12073     13/06/2021 

   10793     26/07/2021 

   13326     01/08/2021 

   10754     21/08/2021 

   10734     22/08/2021 

   10962     29/08/2021 

   11099     10/04/2022 

   11101     10/04/2022 

   11102     10/04/2022 
 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
(111) 19440 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 4  масло за мотори  
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ИСПРАВКА 
 
1) Во Гласникот бр.6 од 2012 година е испуштено да се објави списокот на стоки и услуги за 

трговската марка бр 900/2012: 
 

Кл.35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи. 
Кл.41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности. 
Кл.45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што 
ги дават трети лица за задоволување на потребите на поединците. 
 

 
2) Во Гласникот бр.6 од 2012 година е направена грешка во изгледот на знакот на трговската марка 

бр 1010/2011: 
 

colnar – sanovel 
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ 
 
 
Рег. 
бр. 
 
 
1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат 
ул. “Орце Николов” 155, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс: 389 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: 389 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: 389 02 3118 709, 3166 046 
факс: 389 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: 389 02 3111-270 
факс: 389 02 3111-267 
 
7. Шпенд,  ДЕВАЈА, адвокат 
бул. “Крсте Мисирков” бр. 61/1-3, 1000 Скопје   
Република Македонија 
тел/факс: 389 02 3117-399 
мобил:  389 70 24 22 64 
e-mail:shpendd@yahoo.com 
 
 
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: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189 
факс:389 02 3121-059 
 
 
11.АЛКАЛОИД А.Д. Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
ул. “Александар Македонски” 12, 1000 Скопје 
тел: 389 02 3104 - 000 
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036  
 
12. Борис,  НОШПАЛ, адвокат 
Ул. “Славе Деловски” 7 , 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3093093; 3093094 
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факс  389 02 3093070 
e-mail: egal@mol.com.mk 
 
13. Драган, ПОПОВСКИ,  адвокат 
ул. “Маршал Тито” 10/1-1, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3231-610 
факс: 389 02 3137-284 
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk 

 
14. Никола, ДОДЕВСКИ,  адвокат 
ул. Дебарца бр. 12, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 313 1400 
факс: 389 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: 389 02 3130-367 и 3130-398 
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398 
е-mail:berin@unet.com.mk 
www.berin.com.mk 
 
18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ 
Друштво за посредување и застапување на домашни и странски фирми 
бул. “Св.Климент Охридски”  бр.54- 3/2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3126-462 
 
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: 389 02 2469-476 
факс: 389 02 2469-886 
е-mail: patent@mt.net.mk 

 
25. Василие, СЕРДЈУК,  адвокат 
бул. “Партизански одреди” 46-А кат 1 стан 3, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3115-777,3220- 277 
 факс: 389 02 3220-277 
29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА  ДОО 
бул. “Кочо Рацин” 14, П.О. Бокс 148, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3114-655 
факс: 389 02 3115-762  
 
41.  Маргарита,  ПЕКЕВСКА, адвокат 
ул. “Народен фронт” 21/4-5, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3229- 859 
факс: 389 02 3229- 859 
мобилен: 389 70 936 976; 70 56 55 65 
е-маил: pekevski@unet.com.mk 

 
45. Митко, АНДОНОСКИ,  адвокат 
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 

mailto:info@popovski-law-office.com.mk
mailto:contact@dodevski.lawoffice.com.mk
mailto:berin@unet.com.mk
http://www.berin.com.mk/
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Тел/ факс 389 02 3238 126 
Моб. 389 070231801 
 
49. МАКПЕТРОЛ- 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати  Скопје  
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин”  бр.4, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3112-144 
факс: 389 02 3111-525; 3119-323 
 
68.  Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат 
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38 
факс: 389 02 308 62 11 
моб. 389 70 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. 389 02 3111-637 
 
75.  Мирјана, МАРКОВСКА,  адвокат 
ул. “Орце Николов” бр. 75, 1000 Скопје  
Република Македонија 
тел. 389 02 3129 240 
мобил. 389 070 24 31 00 
 
76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат  
ул. “Даме Груев”  3/ 2-11, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919 
  
 
77. Aдвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ 
ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3211- 005 
факс.: 389 02 3211- 004 
мобил. 389 70 22 11 97  
e-mail: vpepelju@unet.com.mk 
 
81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат 
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел.389 02 3132-376 
       389 02 3220-021 
 
84.ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска сопственост 
ул. “Илинденска”  2/ 13, 1400 Велес 
Република Македонија 
тел.389 043 227- 121 
факс: 389 048 418-142 
Е-маил;  botoma@yahoo.com      tmladenovski@mt.net.mk 

 
87. Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 
ул. “Орце Николов” 98 , 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3114-737 
мобилен 389 70 249- 284  

mailto:botoma@yahoo.com
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92. Ерол, ХАСАН, адвокат 
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3133- 191 
 моб. 389 070 204- 961 
 
94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат 
бул. “Кузман Јосифовски Питу” бр.30/1-7 , 1000 Скопје 
 Република Македонија 
 тел. 389 02 321 70 48  
 
96. Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати, адвокат 
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6, 1000 Скопје 
 Република Македонија 
 тел. 389 02 3230-789 
 
100. АДИНГ АД  Скопје    
ул. “Новоселски пат” бб, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162 
факс. 389 02 2036- 762 
e-mail:ading@mpt.com.mk 
web page: ading.com.mk        
 
 
101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат 
бул. “Кочо Рацин”  бр.38/1-5, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс 389 02 3166-629 
389 02 3165-409 моб. 389 070 245-353 
 
103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат 
ул. “Архимедова” 4, 7500 Прилеп 
Република Македонија 
тел. 389 048 427 966 
 
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 389 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. 389 02 3220-680 
факс. 389 02 3220-690 
 
112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат 
 Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр. 20 , 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: . 389 02 3217-377 
факс: 389 02 3239-168 
e-mail: lawyersa@mt.net.mk 

 
 

mailto:senzaldooel@yahoo.com
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114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат 
ул. “Народен фронт” бр.7/4, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс: . 389 02 3117-871 
 
115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат 
бул. “Партизански одреди” бр.103/26 , 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс: . 389 02 30 60 690 
 
 
116. Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА 
Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3136-530 
Факс. 389 02 3215-470  
 
 
 117. Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО 
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје 
ул. Даме Груев бр.3/2-11, 1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел/факс 389 02 3222-175 
 
118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат     
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3298-280 
факс. 389 02 3225-089 
 
 
120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат     
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин, 1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 389 070 365-177 
факс. 389 02 5111 459 
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com  
 
121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат     
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3296-465 
факс. 389 02 3296-557 
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk 

 
 
122. Друштво за деловни услуги 
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје      
ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 389 02 3111-235 
е-маил: vipagency@mt.net.mk 

 
123. Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје 
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 389 02 3132-200 
факс: 389 02 3225-131 
 
124. Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ 
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3, 1000 Скопје 

mailto:advokat.aleksandra@gmail.com
mailto:leonidtrpenoski@mt.net.mk
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Република Македонија 
тел: 389 02 3115-205 
факс: 389 02 3111-521 
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk 
 
126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат     
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/3-6 кат, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел./ факс 389 02 3223-876 
моб. 389 070 226-403 
e-mail: snezana@savic.com.mk 
 

 
131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат     
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 389 02 2469 - 777 
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk 
 
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ     
ул. “Македонија” бр. 7, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3230 - 916 
Факс. 389 02 3120 – 916 
е-маил: office@cukic-markov.com.mk 
 
137. Петошевиќ ДОО друштво за остварување и заштита на интелектуална сопственост Скопје 
ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985 
Факс. 389 02 3245 984 
емаил: Macedonia@petosevic.com   
 
138. Марта Поповска, адвокат 
ул. Црвена Вода бр. 7/4, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3112 833 
Факс. 389 02 3110 915 
е-маил: martapopovska@yahoo.com  
 
143. Билјана Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3067 199 
Факс 389 02 3067 201 
е-маил: joanidis@t-home.mk 
 
144. Александар Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3067 199 
Факс 389 02 3067 201 
 
145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат 
Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс 389 02 3109 704 
Моб. 389 75 488 244 
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk 
 
 

mailto:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk
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147. Снежана Станковиќ, адвокат 
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7, 1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845 
 
148. Агенција за интелектуална сопственост 
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје 
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел.факс 389 02 3122 599 
Моб. 389 70 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. 389 02 307 7626 
e-mail: brendprotect@yahoo.com 
 
154. Никола Темелковски, адвокат 
Ул. Кочо Чолаков бр. 32, Битола 
Република Македонија 
Тел. 389 47 256 086 
Факс 389 47 252 777 
 
 
156. Ана Пекевска, адвокат 
Ул. Орце Николов 68, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565 
Факс. 02 3223 871 
e-mail: ana.pekevska@karanovic-nikolic.com   
 
158. Маја Бариќ,  адвокат 
бул.Видое Смилевски Бато 39 локал 6, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 6145 002 
e-mail: contact@juridica-intellectual.com 
 
159. Анета Мострова, адвокат 
Ул. Иво Лола Рибар бр. 42 A, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 2 551 1304 
Моб. 070 327 512 
Факс: 02 3 122 792 
e-mail: info@mostrova.com.mk  
 
161. Златко Колевски, адвокат 
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/2-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 2 3116 262 
Факс. 389 2 3118 430 
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk  
 
 
163. Зоран Стојановски, адвокат 
ул. Борис Кидрич бр. 72 Тетово 
Република Македонија  
Тел/факс. 389 044 336-714 

http://www.artpick.com.mk/
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моб. 389 071 240-989 
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 389 23 224 131 
e-mail: info@act.com.mk 
 
166. Илија Чилиманов, адвокат 
Ул. 27 Март бр. 14, 1000 Скопје 
Република Македонија  
Тел. 389 2 3116 232 
Моб. 389 70 222 624 
e-mail: ilija@chilimanov.mk 
 
168. Живка Костовска Стојковска 
ул. 29 Ноември 17-2/3м, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 2 3245 955 / 985 
Факс 389 2 3245 984 
e-mail: zkostovska@petosevic.com  
 
 
169. Дејан Рошкоски, адвокат 
Ул. Владимир Комаров бр. 8/2-10, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Моб. 389 77 507 541 
mail: dejanroskoski@yahoo.com  
 
170. Маја Парговска, адвокат 
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. / факс 389 2 3256 657 
e-mail: advokati@email.com  
 
171. Игор Александровски, адвокат 
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. / факс 389 02 2466 001 
e-mail: aleksandarovski@businesslav  
 
172. Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 

Србо Томовиќ 36/1-7,  1300 Куманово 
Република Македонија 
Тел.  +389 072 259 599 
e-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl  
 

173. Адвокатско друштво 
Гоџо, Кичеец и Новаковски  
бул. “Македонски просветители” 8, Охрид 
Република Македонија 
тел. 389 046 263-163 
факс. 389 046 263-362 
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com 
 
174. Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат 
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 070 930-603 

mailto:zsfeniks@gmail.com
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факс. 389 02 3225-089 
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com 
 
175. Борко Бајалски, адвокат 
ул. “Ѓуро Ѓаковиќ” бр. 20/7, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3151-454 
факс. 389 02 3151-886 
e-mail: info@bajalski.com 
 
176. Бојан Манев, адвокат 
ул. “Јован Наумов Алабакот” бр. 10, Велес 
Република Македонија 
моб. 389 078 279 280 
e-mail: bojan_manev@yahoo.com 
 
177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје 
Бул. 8 Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 389 02 3140 900 
Факс. 389 02 3116 525 
e-mail: office@mk.pwc.com 
 
178. Фани Михалјовска, адвокат 
ул. “Лермонтова” бр. 3/3, 1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 389 02 3129 072, 389 02 3151 637 
факс. 389 02 3129 072 
моб. 389 070 244 828 
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com 
 
179. Трајче Саздов , адвокат 
ул. “11 Октомври” бр. 86/1-3, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 389 02 3241 144 
e-mail: strajce@gmail.com 
 
180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ 
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 389 02 2466 001 
 e-mail: info@businesslaw.mk 
  
171. Весна Јовановска, адвокат 
Ул. 1 бр. 32, с. Трубарево 
Република Македонија 
Моб. 389 078 219 176 
e-mail: vesna_982@yahoo.com 
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II ИЗВЕСТУВАЊА 
 
 

I 
 

Хашка Нотификација No.115 
 

 
На 04 декември 2012 година, Владата на Кралството на Мароко 

депонираше инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт 
на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депосит на 
индустриски дизајни од 06 Ноември 1925, ревидиран во Лондон на 02 Јуни 
1934. 

 
Посебните известувања за стапувањето  во сила на престанокот ќе 

бидат направени кога ќе биде постигнат бараниот број на прифаќања. 
 
 


