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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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
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DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Vo	Glasnik	se	pe~atat	i	nau~ni	i	stru~ni	trudovi,	osvrti,	komen-
tari		vo	vrska	so	industriskata	sops	tvenost.	Na	u~	nite	trudovi	
se	recenzirani.	Kusa	sodr`ina	na	trudovite	se	prilo`uva	na	
makedonski	i	na	angliski	jazik.

GLASNIK
god. 20 br.2, april 2013
©2013 
Dr`aven zavod za industriska sopstvenost

dvomese~nik

za izdava~ot 
SAFET EMRULI, direktor

ureduva~ki odbor
NATA[A ZDRAVKOVSKA
IRENA JAKIMOVSKA
SIM^O SIMJANOVSKI

glaven urednik
SAFET EMRULI

kompjuterska i grafi~ka obrabotka
АРЈЕТОН УЗАИРИ

adresa na izdava~ot
11 Oktomvri 25, Skopje 
tel. ++389 2  31 16 379
 
faks ++389 2  31 16 041
e-mail  mail@ippo.gov.mk
http://www.ippo.gov.mk



 

Содржина   
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје 

 

Содржина 
 
 

I Службени Објави   

Огласување за ништовно решение 
за признавање на правото од 
индустриска сопственост ................................................................................... 1  

   

ПАТЕНТИ ................................................................................... 2 – 188 
Прегледи ................................................................................... 168 – 181 

Промени, пренос, спојување,  
престанок ................................................................................... 182 – 188 

   

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН ................................................................................... 189 – 208 
   

Пријави на Индустриски Дизајн ................................................................................... 189 – 200 

Прегледи  ................................................................................... 200 

Индустриски Дизајн ................................................................................... 201 – 208  

Прегледи ................................................................................... 208  

Продолжувања ................................................................................... 208 

ТРГОВСКИ МАРКИ 
................................................................................... 209 –  

   

Пријави на Трговски Марки ................................................................................... 209 – 346 

Прегледи ................................................................................... 331 – 346 

Трговски Марки ................................................................................... 347 – 397  

Прегледи ................................................................................... 378 – 381  

Промени, пренос, продолжувања, 
спојување, престанок ................................................................................... 

382 – 397  

Исправка ................................................................................... 397 

   

II ИЗВЕСТУВАЊА ................................................................................... 398 – 399 

   

   

 



 

Патенти   1 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

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 INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За 

специфичните податоци кои не постојат во INID 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)  A 61K 35/78, 33/30, 7/36, A 61P 31/12, 31/16, 

31/22, C 01G 9/06  

(11)  4682   (13) А 

(21)  2007/213   (22) 19/06/2007 

(45) 28/02/2013 

(73)  Ленче Аџиска 

ул.Киро Димишков 40б  1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Ленче Аџиска 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ 

КОМБИНАЦИЈА НА ЦИНК СУЛФАТ И 

ЕТЕРИЧНО МАСЛО НА АЈДУЧКА ТРЕВА ЗА 

ТРЕТМАН НА ВИРУС HERPES SIMPLEX 

(57)  Формулации коишто содржат посебно 

ускладената комбинација на цинк сулфатот   и   

етеричното   масло   од   ајдучка   трева.   

Употреба   на   ваквите формулации во третман 

на вирусни инфекции херпес симплекс тип 1 или 

тип 2. Цинкот т.е цинк сулфатот има антивирусно 

дејство т.е-има значајна улога во 

полинуклеотидната транскрипција и транслација, 

а со тоа и на генската експресија. Додека 

етеричното масло од ајдучката трева има 

антиинфламаторното и адстрингентното дејство 

и го потенцира дејството на цинк сулфатот. 

Употреба на комбинацијата од естракт на ајдучка 

трева со цинк сулфат со антивирусна активност 

во додавање во сите фармацевтски форми, 

пришто фармацевтските форми може да бидат 

во течна и во полуцврста форма 
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(51)  G 06Q 30/00  

(11)  4561   (13) А 

(21)  2009/222   (22) 13/07/2009 

(45) 28/02/2013 

(30)  П- 2009/222  13/07/2009  MK 

(73)  Александар Тасев 

ул.29 Ноември, 17/2-5  1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) ТАСЕВ, Александар 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ON-LINE ПРОДАВНИЦИ 

ПРЕКУ ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

ВЕЌЕ ВОСПОСТАВЕНА ИНТЕРНЕТ И 

ЛОГИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

(57)   

 

 

 

 

(51)  A 62C 35/00, 37/00  

(11)  4585   (13) А 

(21)  2011/214   (22) 21/07/2011 

(45) 28/02/2013 

(73)  Институт ГАПЕ 

ул.Димче Мирчев 10/6 Скопје, MK 

(72) Д-р Стојан Велкоски 

(54)  ПРОТИВПОЖАРЕН ГОРСКИ СИСТЕМ 

(57)  Пронајдокот "Противпожарен горски 

систем" претставува техничко решение кое 

овозможува самозаштита, брза и ефикасна 

заштита од горските пожари и без ангажирање 

на лица и дополнителна техника. 

 Техничкото решение овозможува при 

секој пожар од човечки или природен фактор, 

изстиот ефикасно и брзо да биде совладан, при 

што неговот ширење би се оневозможило. 

 "Противпожарен горски систем" се 

состои од прецизно испланирани безбедносни 

појаси и хидро - системво комбинација со 

сензори - детектори за СО поврзано со пумпите 

кои се во базените, а кои се напојуваат на 
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електрична енергија од акумулатори, а кои се 

полнат од соларните панели. 

Безбедносните системи претставуваат голи 

појаси со нивна ширина од околу 20м. Без насад 

на повеќегодишна вегетација. 

Електро инсталацијата и уредите со електрична 

енергија се снабдуваат од соларните панели, а 

активирањето на системот може да биде 

парцијално или целосно. 

 

 

 

 

 

 

(51)  F 03G 7/00  

(11)  4547   (13) А 

(21)  2011/285   (22) 23/09/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  П- 2011/285  23/09/2011  MK 

(73)  Тренчевски Костадин 

Партизански одреди, бр.93/1-2, Скопје, MK 

(72) Тренчевски Костадин 

(54)  ГЕНЕРАТОР НА СЛОБОДНА ЕНЕРГИЈА 

ОД РОТИРАЧКИ ДИСК ВО ГРАВИТАЦИОНО 

ПОЛЕ 

(57)  Генераторот на слободна енергија е 

еколошки производ, кој во кратки периоди дава 

исто количество на енергија без да користи друг 

дополнителен вид на енергија. Енергијата што 

генераторот ја дава претставува сила во дадена 

хоризонтална насока. Силата со која што дискот 

дејствува нема повратно дејство, т.е. за неа не 

важи третиот Њутнов закон. Оваа сила може да 

биде искористена за повеќе цели. 
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(51)  H 02M 00/00  

(11)  4582   (13) А 

(21)  2012/23   (22) 18/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  П-20120023  18/01/2012  MK 

(73)  Здравковски Влатко 

ул.Лазар Димитров. Бр.14А. Скопје, MK 

(72) Здравковски Влатко 

(54)  ЕДНОФАЗЕН ЕЛЕКТРИЧЕН 

ИСПРАВУВАЧ ЗА НАПОН 12В И СТРУЈА 5А 

(57)  Еднофазниот Електричен Исправувач за 

Напон 12V и Струја - 5A е сместен во метална 

кутија со одредени димензии и боја и е поставен 

на гумени ногарки. Co приклучување на мрежен 

напон 220V - 50Hz и вклучување на 

прекинувачот (10) во позиција (1), апаратот 

отпочнува со работа. Co приклучување на 

Хемиски Извор на Електрична Енергија на 

излезните крокодил штипки започнува 

реверзибилниот начин на полнење на Хемиски 

Извор на Електрична Енергија. 

Co (Блок .3.) се овозможува детекција на 

исправно приклучен Хемиски Извор на 

Електрична Енергија (со неговите полови + и - ) 

и електронско контролирано вклучување на 

струја и напон кој се водат на влез на (Блок.4.) 

контактите на електромеханичкиот прекинувач 

кој е побудуван од (Блок.7.) електронски склоп 

за предвидени временски интервали, 

периодично го менува смерот на струјата на 

половите на приклучениот Хемиски Извор на 

Електрична Енергија. За стабилна работна 

температура (температура во границите на 

дозволена висина) на блоковите кој ја 

пренесуваат струјата во директен смер (струја 

на полнење) и на целиот апарат (сите блокови 

во негов состав) се грижи (Блок.8.) кој 

форсирано (забрзано) го лади апаратот, со што 

може да се дозволи работа на апаратот и до 24 

часа непрекинато. 
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(51)  G 06F 00/00  

(11)  4653   (13) А 

(21)  2012/47   (22) 03/02/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  П20120047  03/02/2012  MK 

(86)    

(87)    

(73)  ДАЧЕВСКИ, Глигор and ПЕШЕВСКИ, 

Владимир 

Бул. Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 Скопје, MK 

and Бул.Октомвриска револуција бр.4/3-9, 

1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) ДАЧЕВСКИ, Глигор 

(54)  СТАНИЦА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВО ОБЛИК НА 

ТАБЛЕТ(TABLET) ИЛИ ПАД(PAD) 

(57)  Подвижна станица за приклучување на 

мобилен телефон, која содржи екран осетлив на 

допир 102, додатна батерија и збир на различни 

приклучоци кои овозможуваат корисникот да го 

држи, следи содржина на екранот и да врши 

интеракции, дополнителни врски преку кои е 

овозможена непречена комуникација помеѓу 

мобилниот телефон 103, кој е цврсто прикачен 

на куќиштето или во куќиштето на станицата, со 

што е овозможено кога мобилниот телефон е 
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приклучен на станицата истата да функционира 

како во потполност како tablet или pad тип на 

компјутер. Врските преку кои се остварува 

комуникацијата помеѓу мобилниот телефон и 

станицта за приклучување се дирекни преку 

кабел или бежични.  

 Покрај тоа на станицата се изведени 

различни перифериски додатоци како предна 

камера 105, микрофон 108, звучници 106/107, 

отвор за изменлива мемориска картичка, уред 

за зачувување на податоци и додаток за 

безжично поврзување на екстерен монитор или 

проектор, а доколку мобилниот телефон кој се 

користи поседува задната камера истата може 

да се користи како задна камера на станицата. 

На куќиштето од станицата постојат пар од 

зглобно прицврстени потпирачи кои 

овозможуваат станицата да се постави како 

стандарден екран со мало закосување во одос 

на нормалата на површината на која е 

поставена. 

 

 
 

 

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) 

8A61K33/30 8A61K35/78 4682 A 

8A61K35/78 8A61K35/78 4682 A 

8A61K7/36 8A61K35/78 4682 A 

8A61P31/12 8A61K35/78 4682 A 

8A61P31/16 8A61K35/78 4682 A 

8A61P31/22 8A61K35/78 4682 A 

8A62C35/00 8A62C35/00 4585 A 

8A62C37/00 8A62C35/00 4585 A 
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8C01G9/06 8A61K35/78 4682 A 

8F03G7/00 8F03G7/00 4547 A 

8G06F00/00 8G06F00/00 4653 A 

8G06Q30/00 8G06Q30/00 4561 A 

8H02M00/00 8H02M00/00 4582 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) 

Ленче Аџиска A 61K 35/78, 33/30, 7/36, A 61P 31/12, 

31/16, 31/22, C 01G 9/06 

4682 А 

Институт ГАПЕ A 62C 35/00, 37/00 4585 А 

Тренчевски Костадин F 03G 7/00 4547 А 

ДАЧЕВСКИ, Глигор and ПЕШЕВСКИ, 

Владимир 

G 06F 00/00 4653 А 

Александар Тасев G 06Q 30/00 4561 А 

Здравковски Влатко H 02M 00/00 4582 А 
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(51)  B 60R 16/02, H 02J 1/14, 13/00  

(11)  4611   (13) Т1 

(21)  2009/324   (22) 16/10/2009 

(45) 28/02/2013 

(30)  479378 P  17/06/2003  US 

(96)  16/06/2004 EP04809449.4 

(97)  07/10/2009 EP1633719 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PATEL, Mona; RYBCZYNSKI, Philip, J. and 

XIANG, Min, Amy 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ СПИРОБЕНЗАЗЕПИНИ 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

 

назначено со тоа. што 

едно од R
1
 и R

2
 e H и другото е H, NR

5
R

6
, C1-6 

алкокси, хидрокси, или хало; каде што секое од 

R
5
 и R

6
 е независно H или C1-3 алкил; 

R
3
 е хлоро; 

R
4
 е хлоро, флуоро, метокси, или метил; 

или фармацевтски прифатлив C1-6 естер, C1-6 

амид, или ди(C1-6 алкил)амид или сол на истите, 

има уште 23 патентни барања. 

 

 

(51)  A 45D 8/20  

(11)  4607   (13) Т1 

(21)  2010/117   (22) 04/05/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  442362 P  24/01/2003  US; 483143 P  

27/06/2003  US and 490812 P  29/07/2003  US 

(96)  23/01/2004 EP04704834.3 

(97)  24/02/2010 EP1592321 

(73)  Rogers, Bruce A. 

325 S.Camac Street  Philadelphia PA 19107, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)   

(54)  УРЕД ЗА ДРЖЕЊЕ КОСА СО ЕЛАСТИЧЕН 

ЗАТВОРАЧ 

(57)  1  Уред за држење коса (110, 210, 310, 610, 

710, 810, 1010) кој опфаќа: 

прв член на тело (112, 212, 312, 612, 712, 812, 

1012) и втор член на тело (114, 214, 314, 614, 

714, 814, 1014), наведените прв и втор член на 

тело содржат делови за фаќање коса (122, 122', 

124, 124', 222, 224, 322, 324, 1022, 1024) кои 

имаат мноштво затворачки прсти за зафаќање 

коса (126, 128, 226, 228, 326, 328); 

зглобни средства (116, 216, 316) за пивотирачко 

поврзување на наведените прв (112, 212, 312, 

612, 712, 812, 1012) и втор (114, 214, 314, 614, 

714, 814, 1014) член на тело, и 

еластомерни средства (136, 236, 336, 636, 736, 

836, 936, 1036) во контакт со наведените прв и 

втор член на тело; 

назначен со тоа, што наведените еластомерни 

средства се за закосување на наведените прв и 

втор член на тело во затворена позиција и за 

прилагодување во собрани влакна на косата на 

корисникот кога наведените делови за фаќање 

коса (122, 122', 124, 124', 222, 224, 322, 324, 1022, 

1024) доаѓаат во контакт со собраните влакна од 

косата на корисникот.  

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/00, 31/485  

(11)  4627   (13) Т1 

(21)  2010/134   (22) 19/05/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  02004786  01/03/2002  EP and 02023589  

23/10/2002  EP 

(96)  26/02/2003 EP03718677.2 

(97)  28/04/2010 EP1480615 

(73)  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 

Via Palermo, 26/A  43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  DAVIES, Rebecca, Jaine; GANDERTON, 

David; LEWIS, David, Andrew; MEAKIN, Brian, 

John; CHURCH, Tanya, Kathleen; BRAMBILLA, 

Gaetano and FERRARIS, Alessandra 

(54)  СУПЕРФИНА ФОРМОТЕРОЛ 

ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтска аеросол формулација која 

треба да се даде со мерни дозирни инхалатори 

под притисок која содржи активна состојка 

одбрана од формотерол или стереоизомер, 

физиолошки прифатлива сол или солват на 

истата, во раствор од разреден HFA пропелант, 

етанол како ко-растворувач, назначена со тоа, 

што етанол е во анхидратна форма, во 

концентрација содржана помеѓу 10% и 20% w/w, 

и количината од остаточна вода е помала од 

1500 ppm од вкупната тежина на формулацијата.  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/565, 31/519, 47/10, 47/14, A 61P 

5/26  

(11)  4626   (13) Т1 

(21)  2010/136   (22) 25/05/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  651777  30/08/2000  US and 703753  

01/11/2000  US 

(96)  29/08/2001 EP01966486.1 

(97)  17/03/2010 EP1315502 

(73)  LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 

and Unimed Pharmaceuticals, LLC 

3, rue du Bourg l'Abbe, 75003 Paris, FR and 901 

Sawyer Road  Marietta, GA 30062, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  DUDLEY, Robert, E. 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЕРЕКТИЛНАТА  ДИСФУНКЦИЈА И 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИБИДОТО КАЈ МАЖОТ 

(57)  1  Употреба на хидроалкохолен гел кој 

содржи стероид во вид на синтетички 

тестостерон, еден или повеќе C1-C4 алкохоли, 

агенс за подобрување на пенетрацијата, 

размачкувач и вода, за производство на 

медикамент за подобрување на ефикасноста на 

фармацевтски производ употреблив за третман 

на еректилната дисфункција кај мажот, 

назначена со тоа што медикаментот се нанесува 

на кожата на субјектот, назначена со тоа што 

фармацевтски тој е инхибитор 

фосфодиестераза од типот 5.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4545, 31/00, 31/343, 31/519, A 61P 

25/18  

(11)  4625   (13) Т1 

(21)  2010/191   (22) 06/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  04447001  05/01/2004  EP; 2004349085  

04/11/2004  JP; 2451798  02/12/2003  CA; 

2461248  18/03/2004  CA; 2487529  15/11/2004  

CA; 03447279  02/12/2003  EP; 04025035  

21/10/2004  EP; 04447066  18/03/2004  EP; 

725965  02/12/2003  US; 752423  06/01/2004  US; 

803793  18/03/2004  US and 984683  09/11/2004  

US 

(96)  02/12/2004 EP04801138.1 

(97)  21/04/2010 EP1708790 

(73)  PharmaNeuroBoost N.V. 

Alkerstraat 30A, 3570 Alken, BE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  BUNTINX, Erik 

(54)  УПОТРЕБА НА ПИПАМПЕРОН И D2-

РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ ИЛИ 

СЕРОТОНИН/ДОПАМИН АНТАГОНИСТ ЗА 

ТРЕТМАН НА ПСИХОТИЧНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Употреба на пипамперон или негова 

фармацевтски прифатлива сол эа подготовка на 

лекови эа третман на психотични 

пореметувања, се карактериэира со тоа што 

пипамперонот или споменатата фармацевтски 

прифатлива сол е употребена истовремено со, 

одвоено од или пред употребата на 

соединението D2 рецептор антагонист эа да го 

эголеми терапевтскиот ефект и да обеэбеди 

побрэ почеток на терапевтскиот ефект од 

споменатото соединение D2 рецепторт 

антагонист, понатака се карактериэира во тоа 

што пипамперон се употребува кај пациенти со 

дневна доэа која варира помеѓу 5 и 15мг од 

активната состојка.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 



 

 

Патенти  15 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

(51)  C 07D 215/22, A 61K 31/465, A 61P 31/06

  

(11)  4624   (13) Т1 

(21)  2010/192   (22) 07/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  06125521  06/12/2006  EP 

(96)  04/12/2007 EP07847813.8 

(97)  28/04/2010 EP2086941 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GUILLEMONT, Jerome Emile Georges; 

MOTTE, Magali Medeleine Simone; ANDRIES, 

Koenraad Jozef Lodewijk Marcel and KOUL, Anil 

(54)  АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА 

ХИНОЛИН 

(57)  1  Соединение сo формулата (Ia) или (Iб) 

 

вклучително било која негова стереохемиски 

изомерна форма, назначено со тоа, што 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4; 

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

R
1
 е водород, циано, формил, карбоксил, хало, 

алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, халоалкил, 

хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилтиоалкил, -

C=N-OR
11

, амино, моно или ди(алкил)амино, 

аминоалкил, моно или ди(алкил)аминоалкил, 

алкилкарбониламиноалкил, аминокарбонил, 

моно или ди(алкил)аминокарбонил, арилалкил, 

арилкарбонил, R
5a

R
4a

Nалкил, ди(арил)алкил, 

арил, R
5a

R
4a

N-, R
5a

R
4a

N-C(=O)-, или Het; 

R
2
 е водород, алкилокси, арил, арилокси, 

хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси, 

алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино 

или радикал со формулата 

 

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; 

R
3
 е алкил, арилалкил, арил-O-алкил, арил-

алкил-O-алкил, арил, арил-арил, Het, Het-алкил, 

Het-O-алкил, Het-алкил-O-алкил или 

 

R
4
 и R

5
 секое независно е водород; алкил; 

алкилоксиалкил; арилалкил; Het-алкил; моно- 

или диалкиламиноалкил; бицикло[2.2.1]хептил; 

Het; арил; или                 -C(=NH)-NH2; или 

R
4
 и R

5
 заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат радикал одбран од 

групата составена од пиролидино, пиперидино, 

пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 1,1-

диоксид-тиоморфолинил; азетидинил, 2,3-

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

тетрахидропиридил, хекса-хидро-1H-азепинил, 

хексахидро-1H-1,4-диазепинил, хексахидро-1,4-

оксазе-пинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-

ил, 2,5-диазабицикло[2.2.1]хептил, пиролинил, 

пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-

имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, 

пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, 

пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој 

радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 

4 супституенти, секој супституент независно 

одбран од алкил, халоалкил, алкилкарбонил, 

хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, амино, 

моно- или диалкиламино аминоалкил, моно- или 

диалкиламиноалкил, алкилтио, алкилтиоалкил, 

арил, пиридил, пиримидинил, пиперидинил 

евентуално супституиран со алкил или 

пиролидинил евентуално супституиран со 

арилалкил;   

R
4а

 и R
5а

 заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат радикал одбран од 

групата составена од пиролидино, пиперидино, 

пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3-

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

тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил, 

хексахидро-1H-1,4-диазепинил, хексахидро-1,4-

оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-

ил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, 
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пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-

пиразолинил, имидазолил, пиразолил, 

триазолил, пиридинил, пиридазинил, 

пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој 

радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 

4 супституенти, секој супституент независно 

одбран од алкил, халоалкил, хало, арилалкил, 

хидрокси, алкилокси, амино, моно- или 

диалкиламино, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, 

пиридил или пиримидинил; 

R
6
 е арил

1
 или Het; 

R
7
 е водород, хало, алкил, арил или Het; 

R
8
 е водород или алкил; 

R
9
 е оксо; или 

R
8
 и R

9
 заедно го формираат радикалот 

=CH=CH-N-; 

R
10

 е водород, C1-6алкил или арил C1-6алкил; 

R
11

 е водород или алкил; 

Z е S или NR
10

; 

арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, 

аценафтил или тетрахидронафтил, секое 

евентуално супституирано со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент е независно 

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино, 

моно- или диалкиламино, алкил C2-6алкенил 

евентуално супституиран со фенил, халоалкил, 

алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, амино-карбонил, 

морфолинил или моно- или 

диалкиламинокарбонил; 

арил
1
 e хомоцикл одбран од фенил, нафтил, 

аценафтил или тетрахидронафтил, секој е 

евентуално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент е независно 

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино, 

моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, 

алкилокси, алкилтио, халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил, Het или моно- или 

диалкиламинокарбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, 

фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, 

тиазолил, изотиазолил, пиридинил, 

пиримидинил, пиразинил или пиридазинил; или 

бицикличен хетероцикл одбран од хинолинил, 

хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, 

бензоксазолил, бензисоксазолил, 

бензотиазолил, бензисотиазолил, 

бензофуранил, бензотиенил, 2,3-

дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]-

диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен 

хетероцикл може евентуално да е супституиран 

со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент 

независно одбран од хало, хидрокси, алкил или 

алкилокси; 

негов N-оксид, негова фармацевтски 

прифатлива сол или негов солват. 

има уште 23 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/485, 45/06, A 61P 25/04, 25/36  

(11)  4623   (13) Т1 

(21)  2010/194   (22) 08/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060100578  19/01/2006  EP 

(96)  19/01/2007 EP07704010.3 

(97)  28/04/2010 EP1976524 

(73)  Phoenux AG 

Pfaffikonerstrasse 14  8834 Schindellegi, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HERMANN, Lars 

(54)  УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА ОД 

МОРФИН И БАРЕМ ЕДЕН ОПИУМСКИ 

АНТАГОНИСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТ 

ОД ОПИУМ И ЗА ЗАШТИТА ОД НЕ-ОРАЛНА 

ОПИУМСКА ЗЛОУПОТРЕБА КАЈ ЗАВИСНИЦИ 

ОД ОПИУМ 

(57)  1  Употреба на нераздвоена комбинација 

на морфин или негови фармацевтски 

прифатливи соли и барем еден опиумски 

антагонист или негови физиолошки прифатливи 

соли коишто имаат биорасположливост од 

помалку од 5% на орална администрација, за 

добивање на лек којшто треба да е единствено 

администриран орално како замена за терапија 

кај индивидуи зависни од опиум или хероин.  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/422  

(11)  4622   (13) Т1 

(21)  2010/197   (22) 14/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  513214 P  23/10/2003  US 

(96)  22/10/2004 EP04791783.6 

(97)  28/04/2010 EP1684750 

(73)   CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE (CNRS); AB Science and Institut 

Curie 

 3, rue Michel Ange 75016 Paris, FR; 3, avenue 

George V  75008 Paris, FR and 26, rue d'Ulm  

75005 Paris, FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  GIETHLEN, Bruno; MOUISSY, Alain; 

WERMUTH, Camille; GRIERSON, David; 

BENJAHAD, Abdellah; CROISY, Martine and 

CIUFOLINI, Marco 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 2-

АМИНОАРИЛОКСАЗОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА ТИРОЗИН КИНАЗАТА 

(57)  1  Соединение на формула I: 

 

каде заменителите R1 - R7 и X се дефинирани 

како што следи: 

 

R1, R2, R3 и R4 се сите независно избрани од 

водород, халоген (избран од F, CI, Br или I), 

линеарна или разгранета алкилна група која 

содржи од 1 до 10 јаглеродни атоми и изборно е 

заменета со еден или повеќе хетероатоми како 

халоген (избран од F, CI, Br или I), кислород и 

азот, последниот по избор е во форма на 

зависна базна функционалност на азот; како и 

трифлуорометил, C1-6алкилокси, амино, C1-

6алкиламино, ди(C1-6алкил)амино, карбоксил, 

цијано, нитро, формил, хидрокси и COR, COO-R, 

CONH-R. SO2-R и SO2NH-R, каде R е линеарна 

или разгранета алкилна група која содржи од 1 

до 10 јаглеродни атоми и изборно се заменува 

со барем еден хетероатом, имено халоген 

(избран од F, CI, Br или I), кислород и азот, 

последниот по избор е во форма на зависна 

базна функционалност на азот. 

R5 е едно од следното: 

(i) водород, или 

(ii) линеарна или разгранета алкилна група која 

содржи од 1 до 10 јаглеродни атоми и изборно 

се заменува со еден или повеќе хетероатоми 

како халоген (избран од F, Cl. Br или I), кислород 

и азот, последниот по избор е во форма на 

зависна базна функционалност на азот, или 

(iii) CO-R8 или COOR8 или CONHR8 или SO2R8, 

каде R8 може да биде 

 

 линеарна или разгранета 

алкилна група која содржи од 

1 до 10 јаглеродни атоми и 

изборно се заменува со еден 

или повеќе хетероатоми како 

халоген (избран од F, Cl, Br 

или I), кислород и азот, 

последниот по избор е во 

форма на зависна базна 

функционалност на азот, или 

 арилна група како фенил или заменета 

варијанта и оттука носејќи ја која било 

комбинација, на која било позиција на 

прстенот, од еден или повеќе заменители како 

што се халоген (избран од F, Cl, Br или I), 

алкилни групи кои содржат од 1 до 10 

јаглеродни атоми и изборно се заменети со 

еден или повеќе хетероатоми како халоген 

(избран од F, Cl, Br или I), кислород и азот, 

последниот по избор е во форма на зависна 

базна функционалност на азот; како и 

трифлуорометил, C1-6алкилокси, карбоксил, 

цијано, нитро, формил, хидрокси, C1-

6алриламино, ди(C1-6алкил)амино и амино, 

последните азотни заменители изборно се во 

форма на зависна базна функционалност на 

азот; како и CO-R, COO-R, CONH-R, SO2-R и 

SO2NH-R, каде R е линеарна или разгранета 
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алкилна група која содржи од 1 до 10 

јаглеродни атоми и изборно се заменува со 

барем еден хетероатом, имено халоген 

(избран од F, CI, Br или I), кислород и азот, 

последниот по избор е во форма на зависна 

базна функционалност на азот, или 

 хетероарилна група како пиридил, пиримидинил, 

пиразинил, пиридазинил, тиенил, тиазолил, 

имидазолил, пиразолил, пиролил, фуранил, 

оксазолил, исоксазолил, триазолил, 

тетразолил, индолил, бензимидазол, 

квинолинилна група, кои дополнително може да 

ја носат која било комбинација, на која било 

позиција на прстенот, од еден или повеќе 

заменители како што се халоген (избран од F, 

Cl, Br или I), алкилни групи кои содржат од 1 до 

10 јаглеродни атоми и изборно се заменети со 

еден или повеќе хетероатоми како халоген 

(избран од F, Cl, Br или I), кислород и азот, 

последниот по избор е во форма на зависна 

базна функционалност на азот; како и 

трифлуорометил, C1-6алкилокси, карбоксил, 

цијано, нитро, формил, хидрокси, C1-

6алкиламино, ди(C1-6алкил)амино и амино, 

последните азотни заменители изборно се во 

форма на базна функционалност на азот; како и 

CO-R, COO-R, CONH-R, SO2-R и SO2NH-R, 

каде R е линеарна или разгранета алкилна 

група која содржи од 1 до 10 јаглеродни атоми и 

изборно се заменува со барем еден 

хетероатом, имено халоген (избран од F, CI, Br 

или I), кислород и азот, последниот по избор е 

во форма на зависна базна функционалност на 

азот. 

R6 е избрано од: 

(i) водород. халоген (избран од F, CI, Br или I), 

или 

(ii) алкилна
1
 група дефинирана како линеарна, 

разгранета или циклоалкилна група која содржи 

од 1 до 10 јаглеродни атоми и изборно се 

заменува со еден или повеќе хетероатоми како 

халоген (избран од F, Cl, Br или I), кислород и 

азот (последниот по избор е во форма на 

зависна базна функционалност на азот); како и 

трифлуорометил, карбоксил, цијано, нитро, 

формил; како и CO-R, COO-R, CONH-R, SO2-R и 

SO2NH-R, каде R е линеарна или разгранета 

алкилна група која содржи од 1 до 10 јаглеродни 

атоми и изборно се заменува со барем еден 

хетероатом, имено халоген (избран од F, CI, Br 

или I), кислород и азот, последниот по избор е 

во форма на зависна базна функционалност на 

азот; како и циклоалкил или арил или 

хетероарилна група која изборно се заменува со 

зависна базна функционалност на азот, или 

(iii) арилна
1
 група дефинирана како фенил или 

заменета варијанта оттука носејќи ја која било 

комбинација, на која било позиција на прстенот, 

од еден или повеќе заменители како што се 

 халоген(избран од I, F, Cl или 

Br); 

 алкилна
1
 група; 

 циклоалкилна, арилна или 

хетероарилна група изборно 

заменета од зависна базна 

функционалност на азот; 

 трифлуорометил, О-алкил
1
, 

карбоксил, цијано, нитро, 

формил; хидрокси, NH-

алкил
1
, N(алкил

1
)(алкил

1
) и 

амино, последните азотни 

заменители изборно се во 

форма на базна 

функционалност на азот; 

 NHCO-R или NHCOO-R или 

NHCONH-R или NHSO2-R 

или NHSO2NH-R или CO-R 

или COO-R или CONHR или 

SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, 

алкил
1
, арил или хетероарил, 

или 

 

(iv) хетероарилна
1
 група дефинирана како 

пиридил, пиримидинил, пиразинил, 

пиридазинил, тиенил, тиазолил, имидазолил, 

пиразолил, пиролил, фуранил, оксазолил, 

исоксазолил, триазолил, тетразолил, индолил, 

бензимидазол, квинолинилна група, кои 

дополнително може да ја носат која било 

комбинација, на која било позиција на прстенот, 

од еден или повеќе заменители како што се 
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 халоген(избран од F, Cl, Br 

или I); 

 алкилна група; 

 циклоалкилна, арилна или 

хетероарилна група изборно 

заменета од зависна базна 

функционалност на азот;  

 трифлуорометил, О-алкил
1
, 

карбоксил, цијано, нитро, 

формил; хидрокси, NH-

алкил
1
, N(алкил

1
)(алкил

1
) и 

амино, последните азотни 

заменители изборно се во 

форма на базна 

функционалност на азот; 

 NHCO-R или NHCOO-R или 

NHCONH-R или NHSO2-R 

или NHSO2NH-R или CO-R 

или COO-R или CONHR или 

SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, 

алкил
1
, или 

 

(v) О-арил
1
 или NH-арил

1
 или О-хетероарил

1
 или 

NH-хетероарилна
1
 група 

(vi) трифлуорометил, О-алкил
1
, карбоксил, 

цијано, нитро, формил; хидрокси, NH-алкил
1
, 

N(алкил
1
)(алкил

1
) и амино, последните азотни 

заменители изборно се во форма на базна 

функционалност на азот, или 

(vii) NHCO-R или NHCOO-R или NHCONH-R или 

NHSO2-R или NHSO2NH-R или CO-R или COO-R 

или CONH-R или SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, алкил
1
, арил или 

хетероарил. 

R7 е избрано од: 

(i) водород, халоген (избран од F, CI, Br или I), 

или 

(ii) алкилна
1
 група дефинирана како линеарна, 

разгранета или циклоалкилна група која содржи 

од 1 до 10 јаглеродни атоми и изборно заменета 

со еден или повеќе хетероатоми како халоген 

(избран од F, Cl, Br или I), кислород и азот 

(последниот по избор е во форма на зависна 

базна функционалност на азот); како и 

трифлуорометил, карбоксил, цијано, нитро, 

формил; како и CO-R, COO-R, CONH-R, SO2-R и 

SO2NH-R, каде R е линеарна или разгранета 

алкилна група која содржи од 1 до 10 јаглеродни 

атоми и изборно се заменува со барем еден 

хетероатом, имено халоген (избран од F, CI, Br 

или I), кислород и азот, последниот по избор е 

во форма на зависна базна функционалност на 

азот; како и циклоалкил или арил или 

хетероарилна група која изборно се заменува со 

зависна базна функционалност на азот, или 

(iii) арилна
1
 група дефинирана како фенил или 

заменета варијанта оттука носејќи ја која било 

комбинација, на која било позиција на прстенот, 

од еден или повеќе заменители како што се 

 

 халоген(избран од I, F, Cl или 

Br); 

 алкилна
1
 бис група која е 

алкилна група дефинирана 

како линеарна, разгранета 

или циклоалкилна група која 

содржи од 1 до 10 јаглеродни 

атоми и изборно е заменета 

со еден хетероатом како 

халоген (избран од F, Cl, Br 

или I), кислород и азот, 

 циклоалкилна, арилна или 

хетероарилна група изборно 

заменета од зависна базна 

функционалност на азот; 

 трифлуорометил, О-алкил
1
, 

карбоксил, цијано, нитро, 

формил; хидрокси, NH-

алкил
1
, N(алкил

1
)(алкил

1
) и 

амино, последните азотни 

заменители изборно се во 

форма на базна 

функционалност на азот; 

 NHCO-R или NHCOO-R или 

NHCONH-R или NHSO2-R 

или NHSO2NH-R или CO-R 

или COO-R или CONHR или 

SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, 

алкил
1
, арил или хетероарил. 

Или 
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(iv) хетероарилна
1
 група дефинирана како 

пиридил, пиримидинил, пиразинил, 

пиридазинил, тиенил, тиазолил, имидазолил, 

пиразолил, пиролил, фуранил, оксазолил, 

исоксазолил, триазолил, тетразолил, индолил, 

бензимидазол, квинолинилна група, кои 

дополнително може да ја носат која било 

комбинација, на која било позиција на прстенот, 

од еден или повеќе заменители како што се 

 

 халоген (избран од F, Cl, Br 

или I); 

 алкилна
1
 група; 

 циклоалкилна, арилна или 

хетероарилна група изборно 

заменета од зависна базна 

функционалност на азот; 

 трифлуорометил, О-алкил
1
, 

карбоксил, цијано, нитро, 

формил, хидрокси, NH-

алкил
1
, N(алкил

1
)(алкил

1
) и 

амино, последните азотни 

заменители изборно се во 

форма на базна 

функционалност на азот; 

-NHCO-R или NHCOO-R или NHCONH-R или 

NHSO2-R или NHSO2NH-R или CO-R или COO-R 

или CONHR или SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, алкил
1
, или 

 

(v) О-арил
1
 или NH-арил

1
 или О-хетероарил

1
 или 

NH-хетероарилна
1
 група 

(vi) трифлуорометил, О-алкил
1
, карбоксил, 

цијано, нитро, формил; хидрокси, NH-алкил, 

N(алкил
1
)(алкил

1
) и амино, последните азотни 

заменители изборно се во форма на базна 

функционалност на азот, или 

(vii) NHCO-R или NHCOO-R или NHCONH-R или 

NHSO2-R или NHSO2NH-R или CO-R или COO-R 

или CONH-R или SO2-R или SO2NH-R, каде R 

соодветствува на водород, алкил
1
, арил или 

хетероарил. 

 

X е: 

 NR9R10, каде R9 и/или R10 

се водород или: 

(i) алкилна
1
 група, CF3 или 

(ii) арилна
1
, хетероарилна

1
 или циклоарилна 

група изборно заменета со зависна базна 

функционалност на азот, или 

(iii) CO-R, COO-R, CON-RR' или SO2-R, каде R и 

R' се водород, алкил
1
, арил

1
 или хетероарил

1
, 

изборно заменети со зависна базна 

функционалност на азот; или: 

 CO-NR9R10, каде R9 и/или 

R10 се водород или: 

(i) алкилна
1
 група, CF3 или 

(ii) арилна
1
, хетероарилна

1
 или циклоалкилна 

група изборно заменета со зависна базна 

функционалност на азот; 

има уште 20 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 23L 1/30, 2/39, A 61P 37/02  

(11)  4620   (13) Т1 

(21)  2010/208   (22) 28/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  108004  13/12/2004  YU 

(96)  12/12/2005 EP05814321.5 

(97)  28/04/2010 EP1827138 

(73)  Mogorovic, Milos 

Kavadarska 14  11000 Beograd, YU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Mogorovic, Milos 

(54)  СУВ КОНЦЕНТРАТ ЗА ПРАВЕЊЕ 

ДИЕТЕТСКИ БЕЗАЛКОХОЛЕН ПИЈАЛОК КОЈ 

СОДРЖИ FE, ПЧЕЛИН ЛЕБ И ВИТАМИН Ц И 

ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Сув концентрат за правење диететски 

безалкохолен пијалок назначен со тоа, што е 

составен од суровините: лиофилизиран матичен 
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млеч, хелатно железо (20%), витамин Ц, овошна 

киселина во прав, особено безводна лимонска 

киселина, микронизиран SiO2 или MgO, 

мешавина од природна арома и боја, и сахароза 

како носач и засладувач.  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 1/02, 

1/04, 1/14, 19/02, 27/16, 31/04, C 07D 493/10  

(11)  4619   (13) Т1 

(21)  2010/210   (22) 28/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  2005117643  15/04/2005  JP and 675848 P  

29/04/2005  US 

(96)  17/04/2006 EP06731998.8 

(97)  12/05/2010 EP1870409 

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

6-10, Koishikawa, 4-chrome, Bunkyo-ku, 112-

8088 Tokyo, 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)  MIYAZAWA, Shuhei; SHINODA, Masanobu; 

KAWAHARA, Tetsuya; WATANABE, Nobuhisa; 

HARADA, Hitoshi; IIDA, Daisuke; TERAUCHI, 

Hiroki; NAGAKAWA, Junichi; FUJISAKI, Hideaki; 

KUBOTA, Atsuhiko and UEDA, Masato 

(54)  БЕЗНИМИДАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение претставено со  

 

каде што  

 

R
1
 и R

3
 може да бидат исти или различни, а 

секое претставува водороден атом или C1-C6 

алкил група; 

R
2
 е група претставена од  
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каде што W
2
 претставува водороден атом, C1-C6 

алкил група или халоген атом (со услов дека, 

појавата на W
2
 на бензен прстенот може да биде 

од 1 до 3, и може да биде ист или различен); n1 

преставуваат од 1 до 5; n2 претставува од 1 до 

4; и n3 претставува од 1 до 6, споменатата група 

опционално има од 1 до 4 групи одбрани од 

групата A1 која се состои од халоген атом, C1 - 

C6 алкил група, C1 - C6 алкокси група, C1-C6 

халоалкил група, C1 - C6 алкокси C1 - C6 алкил 

група и хидроксил група;  

R
4
, R

5
, R

6
 и R

7
 може да бидат исти или 

разлнични секој претставува водороден атом, 

хидроксил група, халоген атом C1-C6 алкил 

група, C1-C6 халоалкил група, C1-C6 алкокси 

група или C1-C6 халоалкокси група, или група 

или комбинација од  R
5
 и R

6
 претставува 

метилендиокси група или етхилендиокси група; и 

W
1
 претставува единечна врска, или права или 

разгранета алкилен група која има од 1 до 8 

јаглерод атоми, или нивна сол, или нивен 

раствор. 

има уште 40 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/39, 39/395, C 07H 21/02, C 07K 

14/52  

(11)  4617   (13) Т1 

(21)  2010/211   (22) 28/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  200502446  07/10/2005  ES and 200601563  

09/06/2006  ES 

(96)  05/10/2006 EP06830863.4 

(97)  02/06/2010 EP1949913 

(73)  Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. 

31180 Zizur Mayor-Navarra, ES 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  LASARTE SAGASTIBELZA, Juan Jose; 

PRIETO VALTUENA, Jesus; BORRAS CUESTA, 

Francisco; ZABALETTA AZPIROZ, Aintzane and 

SAROBE UGARRIZA, Pablo 

(54)  ИМУНОСТИМУЛАТОРНА КОМБИНАЦИЈА 

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ТРЕТИРАЊЕ НА 

ХЕПАТИТИС Ц 

(57)  1   Имуностимулаторна комбинација за 

профилакса и третирање на хепатитис Ц, што се 

карактеризира со тоа што опфаќа: 

a) Поли(I:C) кој што дејствува како TLR3 агонист, 

б) еден CD40 агонист или една низа на ДНА која 

го кодира, и 

ц) еден полипептид, кој што го содржи NS3 

протеинот на вирусот за хепатитис Ц, или дел од 

споменатиот NS3 протеин со способност за 

индуцирање на CD8+ и CD4+ реакции.  

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/505, A 61P 35/00

  

(11)  4616   (13) Т1 

(21)  2010/212   (22) 29/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  0330002  24/12/2003  GB 

(96)  18/12/2004 EP04806159.2 

(97)  23/06/2010 EP1699782 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  McCABE, James 

(54)  МАЛЕАТ СОЛИ ОД ДЕРИВАТ НА 

ХИНАЗОЛИН КОРИСНИ КАКО 

АНТИАНГИОГЕНО СРЕДСТВО 

(57)  1  Малеат сол на 4-((4-флуоро-2-метил-1H-

индол-5-ил)окси)-6-метокси-7-(3-(пиролидин-1-

ил)пропокси)хиназолин, во кристалната форма 

Форма А, назначена со тоа, што наведената сол 

има дифрактограм на прекршување на X-

зраците врз прашок со барем една специфична 

врвна вредност на 2-тета=21.5° плус или минус 

0.5° 2-тета или на 2-тета=16.4° плус или минус 

0.5° 2-тета.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4015, 31/4025, A 

61P 3/10, C 07D 207/26, 207/50  

(11)  4615   (13) Т1 

(21)  2010/213   (22) 29/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060745475P  24/04/2006  US 

(96)  23/04/2007 EP07761091.3 

(97)  30/06/2010 EP2021336 

(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)  XU, Yanping; LI, Renhua; BUSH, Julie Kay; 

HANSEN, Marvin Martin; MABRY, Thomas, 

Edward; SNYDER, Nancy June and WALLACE, 

Owen Brendan 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА 11-БЕТА-

ХИДРОКСИСТЕРОИД ДЕХИДРОГЕНАЗА 1 

(57)  1  Соединение структурно претставено со 

формула: 

 

 

кадешто  

R
0
 e  
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кадешто испрекинатата линија ја претставува 

точката на сврзување со R
0
 позицијата; кадешто 

R
a
 e -халоген; R

b
 e –H или халоген; 

R
1
 e -H, -халоген, -О-CH3 (опционално 

супституиран со еден до три халогени), или –CH3 

(опционално супституиран со еден до три 

халогени); 

R
2
 e -H, -халоген, -О-CH3 (опционално 

супституиран со еден до три халогени), или -CH3 

(опционално супституиран со еден до три 

халогени); 

R
3
 e -H или –халоген; 

R
4
 e -OH, -халоген, -CN, -(C1-

C4)алкил(опционално супституиран со еден до 

три халогени), -O-(C1-C6)алкил(опционално 

супституиран со еден до три халогени), -SCF3, -

C(O)O(C1-C4)алкил, -О-CH2-C(O)NH2, -(C3-

C8)циклоалкил, -О-фенил-C(O)O-(C1-C4)алкил, -

CH2-фенил, -NHSO2-(C1-C4)алкил, -NHSO2-

фенил(R
21

)(R
21

), -(C1-C4)алкил-C(O)N(R
10

)(R
11

),

  

 

 

 

кадешто испрекинатата линија ја претставува 

точката на сврзување со R
4
 позицијата; 

R
5
 e -H, халоген, -ОH, -CN, -(C1-

C4)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 

или 
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халогени), -C(O)OH, -C(O)O-(C1-C4)алкил, -C(O)-

(C1-C4)алкил, -О-(C1-C4)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени), -SO2-(C1-

C4)алкил, -N(R
8
)(R

8
), -фенил(R

21
)(R

21
), -C(O)-NH-

(C3-C6)циклоалкил,  

 

или 

 

кадешто испрекинатата линија ја претставува 

точката на сврзување со позицијата посочена со 

R
5
; 

Кадешто m e 1, 2 или 3; 

Кадешто n e 0, 1 или 2 и кадешто кога n e 0, 

тогаш “(CH2) n” е врска; 

R
6
 e -H, -халоген, -CN, или -(C1-

C4)алкил(опционално супституиран со  1 до 3 

халогени); 

R
7
 e -H, -халоген, или -(C1-C4)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени);  

R
8
 e независно на секое појавување -H, -(C1-

C6)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 

халогени), -C(O)(C1-C6)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени), -C(O)-(C3-

C8)циклоалкил, -S(O2)-(C3-C8)циклоалкил или -

S(O2)-(C1-C3)алкил(опционално супституиран со 

1 до 3 халогени); 

R
9
 e -H или -халоген;  

R
10

 и R
11

 се секој независно -H или -(C1-C4)алкил 

или R
10

 и R
11

 земени заедно со азотот кон којшто 

се сврзани формираат пиперидинил, 

пиперазинил или пиролидинил; 

R
20

 e независно на секое појавување -H, или -

(C1-C3)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 

халогени);  

R
21

 e независно на секое појавување -H, -

халоген или –(C1-C3)алкил(опционално 

супституиран со 1 до 3 халогени), -CN, -C(O)-

N(R
22

)(R
22

)(кадешто опционално двете 

појавувања на R
22

 покрај азотот кон којшто се 

сврзани формираат азетидинил, пиролидинил 

или пиперидинил); 

R
22

 e независно на секое појавување -H или -(C1-

C6)алкил(опционално супституиран со 1 до 3 
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халогени); и R
23

 e независно на секое 

појавување -H, -(C1-C4)алкил или –C(O)-(C1-

C4)алкил,  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/165, 31/00, 45/06, A 61P 1/00, 

11/00, 13/00, 17/00, 25/02, 25/06, 25/08, 29/00, 

3/00, 37/00, 5/00, 9/00  

(11)  4614   (13) Т1 

(21)  2010/214   (22) 30/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20040021525  10/09/2004  EP 

(96)  28/07/2005 EP05769799.7 

(97)  16/06/2010 EP1809271 

(73)  NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.a. 

Via Ariosto, 21  20091 BRESSO(MI), IT 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)   

(54)  УПОТРЕБА НА (Р)-

(ХАЛОБЕНИЗЛОКСИ)БЕНЗИЛАМИНО-

ПРОПАНАМИДИ КАКО НАТРИУМОВИ И/ИЛИ 

КАЛЦИУМСКИ КАНАЛНИ СЕЛЕКТИВНИ 

МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Употреба на (Р) -2-[4-(2-

флуоробензилокси)бензиламино] пропанамид 

без (С)-2-[4-(2-флуоробензиокси)бензиламино] 

пропанамид или (Р)-2-[4-(2-

хлоробензилокси)бензиламино]-Н-

метилпропанамид без (С)-2-[4-(2-

хлоробензилокси)бензиламино]-Н-

метилпропанамид или нивна фармацевтски 

прифатлива сол за производство на лек 

селективно активен како натриумов и/или 

калциумски канален модулатор за превенција, 

олеснување и/или лекување на патолоШка 

болест селектирана од болка, мигрена, 

анкилозен спондилитис, вратен артритис, 

фибромијалгија, болест на зглобовите, 

младеШки ревматичен артиритис, 

остеоартхритис, остеопороза, псоријазичен 

артритисревматски болести, псоријаза, 

дерматитис, изгореници од сонце, астма, 

алергиски рхинитис, синдром на респираторна 

болка, бронхитис, хронична обструктивна 

пулмонарна болест, периатеритис нодоза, 

тироидитис, мултипле склероза, саркојдосис, 

Бекетов синдром, пулмиостеза, гингивитис, 

улцеративен колитис, Кронова болест, илеитис, 

проктитис, силиак болест, ентеропатија, 

микроскопски или колагенозен колитис, 

еосинофиличен гастроентеритис, поуцитис кој е 

резултат на пост протоколектормија и пост 

илеовродена анастомозија, иритативен цравен 

синдром вклучувајЌи пилороспазма, нервозно 

варење, спастично дебело црево, спазмичен 

колитис, спазмични црева, интенстинални 

неврози, функционален колитис, слузав колитис 

и лаксативен колитис, атрофичен гастритис, 

гастритис од различни форми, пептично гноење, 

пирози, оШтетување на ГИ трактот од 

хелиобактерија пилори, гатроесофагелно 

одливање, гастропарези како дијабетски 

гастропарези, незагноена дисперзија (НУД), 

повраЌање, дијареја, утробна инфламација, 

преактивна беШика, простатитис како хроничен 

бактериски и хроничен не-бактериски 

простатитис, простадинија, меЃупросторен 

циститис, уринарно незадржување, аднекситис, 

карлична инфламација, бартолинитис и 

вагинитис, која се карактеризира со тоа Што 

предметниот лек е суШтински ослободен од 

МАО инхибиторен ефект или покажува 

значително редуциран МАО инхибиторен ефект 

во дозата која е терпевтски ефикасна во 

превенирање, олеснување и/или лекување на 

предметните патолоШки болести.  

има уште 35 патентни барања.

 

 

(51)  C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 16/00, C 12N 

15/00  

(11)  4639   (13) Т1 

(21)  2010/215   (22) 30/07/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20021025144  29/05/2002  DE 

(96)  27/03/2003 EP08014305.0 

(97)  05/05/2010 EP2014673 
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(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15  72076 Tubingen, DE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)   

(54)  ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО 

СЕ ВРЗУВААТ СО MHC МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Туморно асоциран пептид со 

аминокиселинска секвенца ALADGVQKV (SEQ ID 

No. 77), при што пептидот покажува способност 

да се врзува со молекул на хуманиот главен 

комплекс на хистокомпатибилност (MHC) I класа.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/425, A 61P 25/24, C 

07D 513/04  

(11)  4713   (13) Т1 

(21)  2010/216   (22) 04/08/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  603347 P  19/08/2004  US 

(96)  18/08/2005 EP05826812.9 

(97)  16/06/2010 EP1784409 

(73)  Aventis Pharmaceuticals Inc. 

55 Corporate Drive, Bridgewater, NewJersey 

08807, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  CHIANG, Yulin; FINK, David Marc and 

COLLAR, Nicola Dawn 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ АМИДИ НА 

ТИЕНОПИРОЛНА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА, 

АМИДИ НА ПИРОЛОТИАЗОЛНА 

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И СРОДНИ 

АНАЛОЗИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА КАЗЕИН 

КИНАЗА  I ЕПСИЛОН 

(57)  1  Соединение со формулата (I) или (II): 
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назначено со тоа, што: 

X е S или S(O)n; 

R1 е H или C1-C6алкил; 

R2 е NR5R6; 

R3 е арил или хетероциклик; 

R4 е H, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, 

арил-(C1-C6алкил), хетероциклик-(C1-C6алкил), 

C1-C6алкокси, арил-(C1-C6алкокси), 

хетероциклик-(C1-C6алкокси), CF3, халоген, SH, 

C1-6алкилтио, арил-(C1-C6алкилтио), 

хетероциклик-(C1-C6алкилтио), NO2, NH2, NR5R6, 

арил-(C1-C6алкиламино), хетероциклик-(C1-C6ал-

киламино), или XR3, каде што: 

X и R3 се како што е дефинирано погоре; 

R5 е H или C1-C6алкил; 

R6 е H или C1-C6алкил; 

L е N или CR7, каде што R7 е H или C1-C6алкил; 

M е S, O или NR8, каде што R8 е H, C1-C6алкил, 

арил-(C1-C6алкил), хетероциклик-(C1-C6алкил) 

или ацил; 

n е 1 или 2; 

каде што арил значи било кој стабилен 

моноцикличен, бицикличен или трицикличен 

јаглероден прстен кој содржи најмногу седум 

елементи во секој прстен, при што најмалку еден 

прстен е ароматски и е несупституиран или е 

супституиран со еден до три супституенти 

одбрани од групата која се состои од 

метилендиокси, хидрокси, C1-C6алкокси, халоген, 

C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, три-

флуорометил, трифлуорометокси, -NO2, -NH2, -

NH(C1-C6алкил), -N(C1-C6алкил)2,  

-NH-ацил и -N(C1-C6алкил)ацил; 

каде што ацил значи група H-(C=O)-, C1-C6алкил-

(C=O)-, арил-(C=O)-, арил(C1-C6алкил)-(C=O)-, 

хетероциклик-(C=O)-, или хетероциклик(C1-

C6алкил)-(C=O)-; 

каде што хетероциклик значи стабилен 5- до 7-

член моноцикличен или стабилен 8- до 11-член 

бицикличен хетероцикличен прстен, кој може да 

биде или заситен или незаситен и којшто се 

состои од јаглеродни атоми, како и од еден до 

три хетероатоми одбрани од групата која се 

состои од N, O и S и каде што азотните и сул-

фурните хетероатоми може да бидат 

оксидирани, а азотниот хетероатом може да 

биде кватернизиран, исто така содржи и 

бициклична група во којашто било кој од 

горенаведените хетероциклични прстени е споен 

со бензенски прстен, при што наведениот 

хетероциклик може да биде несупституиран или 

супституиран со еден до три супституенти 

одбрани од групата која се состои од C1-

C6алкокси, хидрокси, халоген, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C2-C6алкинил, трифлуорометил, три-

флуорометокси, -NO2, -NH2, -NH(C1-C6алкил), -

N(C1-C6алкил)2, -NH-ацил и  

-N(C1-C6алкил)ацил; 

или негов стереоизомер, енантиомер, рацемат 

или тавтомер; или 

негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 22 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 38/00  

(11)  4638   (13) Т1 

(21)  2010/217   (22) 04/08/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20040602825P  19/08/2004  US and 

20050694067P  24/06/2005  US 

(96)  18/08/2005 EP05789285.3 

(97)  21/07/2010 EP1786454 

(73)  Biogen Idec MA  Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PEPINSKY,R., Blake; ROSSOMANDO, 

Anthony and SILVIAN, Laura 

(54)  НЕУБЛАСТИН ВАРИЈАНТИ 

(57)  1  Полипептид кој што содржи 

аминокиселинска низа која е најмалку 80 % 

идентична со аминокиселините 15-113 од НИЗА 

ИД БР:1, кадешто аминокиселинската низа се 

состои од аминокиселина која не е аргинин 

супституирана на позициите кои одговараат на 

позиција 48 и позиција 49 од НИЗА ИД БР:1, 

кадешто полипептидот, кога е поделен, се 

врзува за еден комплекс кој што содржи 

GFRalpha3 и RET и кадешто полипептидот 

покажува намалено врзување на хепарин во 

споредба со неубластинскиот протеин од див 

тип од НИЗА ИД БР:1.  

има уште 31 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/94, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 

07D 401/12, 401/14, 403/14, 491/04  

(11)  4637   (13) Т1 

(21)  2010/218   (22) 05/08/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  0207323  28/03/2002  GB; 0230086  

24/12/2002  GB and 0301916  28/01/2003  GB 

(96)  26/03/2003 EP03710015.3 

(97)  07/07/2010 EP1487806 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BRADBURY, Robert Hugh; HENNEQUIN, 

L.F.A., and KETTLE, Jason, Grant 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 4-АНИЛИНО ХИНАЗОЛИН 

КАКО АНТИПРОЛИФЕРАТИВНИ СРЕДСТВА 

(57)  1  Дериват на хиназолин со формулата I: 

 

 

назначен со тоа, што: 

G
1
 и G

2
 секоe независно е халогено; 

R
1
-X

1
 е одбрано од водород, (1-6C)алкокси и (1-

4C)алкокси(1-6C)алкокси, и каде што некоја (1-

6C)алкокси група во рамките на R
1
-X

1
 

евентуално носи 1, 2 или 3 супституенти, кои 

може да се исти или различни, одбрани од 

хидрокси, флуоро и хлоро; 

X
2
 е директна врска; 

Q
1
 е (3-7C)циклоалкил или хетероциклил, каде 

што Q
1
 евентуално носи 1, 2 или 3 супституенти, 

кои може да се исти или различни, одбрани од 

халогено, трифлуорометил, трифлуорометокси, 

циано, нитро, амино, карбамоил, акрилоил, (1-

6C)алкил, (2-8C)алкенил, (2-8C)алкинил, (1-

6C)алкокси, (2-6C)алкенилокси, (2-

6C)алкинилокси, (1-6C)алкилтио, (2-

6C)алкeнилтио, (2-6C)алкинилтио, (1-

6C)алкилсулфинил, (2-6C)алкенилсулфинил, (2-

6C)алкинилсулфинил, (1-6C)алкил-сулфонил, (2-

6C)алкенилсулфонил, (2-6C)алкинилсулфонил, 

(1-6C)алкиламино, ди-[(1-6C)алкил]амино, N-(1-

6C)алкилкарбамоил, N,N-ди-[(1-6C)алкил]-

карбамоил, (2-6C)алканоил, (2-6C)алканоилокси, 

(2-6C)алканоиламино, N-(1-6C)алкил-(2-



 

 

Патенти  31 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

6C)алканоиламино, сулфамоил, N-(1-

6C)алкилсулфамоил, N,N-ди-[(1-6C)алкил]-

сулфамоил, (1-6C)алкансулфониламино, N-(1-

6C)алкил-(1-6C)алкан-сулфонил-амино, 

карбамоил(1-6C)алкил, N-(1-

6C)алкилкарбамоил(1-6C)алкил, N,N-ди-[(1-

6C)алкил]карбамоил(1-6C)алкил, сулфамоил(1-

6C)алкил, N-(1-6C)алкилсулфа-моил(1-6C)алкил, 

N,N-ди-[(1-6C)алкил]сулфамоил(1-6C)алкил, (2-

6C)алканоил(1-6C)алкил, (2-6C)алканоилокси(1-

6C)алкил, (2-6C)алканоиламино(1-6C)алкил и N-

(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино(1-6C)алкил, 

или од група со формулата: 

 Q
2
-X

3
- 

каде што X
3
 е CO и Q

2
 е хетероциклил, 

и каде што Q
2
 евентуално носи 1 или 2 

супституенти, кои може да се исти или различни, 

одбрани од халогено, (1-4C)алкил, (2-

4C)алканоил и (1-4C)алкилсулфонил, 

и каде што било кое (1-6C)алкил, (2-8C)алкенил, 

(2-8C)алкинил и (2-6C)алканоил група во 

рамките на Q
1
 евентуално носи еден или повеќе 

супституенти кои може да се исти или различни 

одбрани од халогено, хидрокси и (1-6C)алкил 

и/или евентуално супституент одбран од циано, 

нитро, (2-8C)алкенил, (2-8C)алкинил, (1-

6C)алкокси, хидрокси (1-6C)алкокси, (1-

4C)алкокси(1-6C)алкокси, (2-6C)алканоил, (2-

6C)алканоилокси и NR
a
R

b
, каде што R

a
 е 

водород или (1-4C)алкил и R
b
 е водород или (1-

4C)алкил, и каде што било кој (1-4C)алкил во R
a
 

или R
b
 евентуално носи еден или повеќе 

супституенти, кои може да се исти или различни, 

одбрани од халогено и хидрокси и/или 

евентуално супституент одбран од циано, нитро, 

(2-4C)алкенил, (2-4C)алкинил, (1-4C)алкокси, 

хидрокси(1-4C)алкокси и (1-2C)алкокси(1-

4C)алкокси, 

или R
a
 или R

b
 заедно со азотниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 4, 5 или 6 член прстен, 

кој евентуално носи 1 или 2 супституенти, кои 

може да се исти или различни, на достапен 

прстенест јаглероден атом одбран од халоген, 

(1-4C)алкил и (1-3C)алкилендиокси, и може 

евентуално да носи супституент на било кој 

достапен прстенест азот (под услов прстенот со 

тоа да не се кватернизира) одбран од (1-

4C)алкил, (2-4C)алканоил и (1-

4C)алкилсулфонил, 

и каде што било која (1-4C)алкил или (2-

4C)алканоил група присутна како супституент на 

прстенот формиран од R
a
 или R

b
 заедно со 

азотниот атом на кој тие се прикачени носи еден 

или повеќе супституенти, кои може да се исти 

или различни, одбрани од халогено и хидрокси 

и/или евентуално супституент одбран од (1-

4C)алкил и (1-4C)алкокси; 

или негова фармацевтски прифатлива сол.има 

уште 25 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/04, A 01N 43/56, A 61K 31/4439, 

A 61P 33/02, 33/06, 33/10, 33/12, 33/14  

(11)  4636   (13) Т1 

(21)  2010/254   (22) 20/09/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  0041295  18/02/2004  JP; 0133722  

28/04/2004  JP; 0261507  08/09/2004  JP and 

0295778  08/10/2004  JP 

(96)  16/02/2005 EP05710251.9 

(97)  19/12/2010 EP1717237 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA,  LTD.  

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

Osaka 550-0002, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KOYANAGI, Toru, Ishihara Sangyo Kaisha, 

Ltd.; MORITA, Masayuki, Ishihara Sangyo Kaisha, 

Ltd.; NAKAMOTO, Kenichi, Ishihara Sangyo 

Kaisha, Ltd. and HISAMATSU, Akihiro, Ishihara 

Sangyo Kaisha, Ltd. 

(54)  АНТРАНИЛАМИДИ, ПРОЦЕС ЗА НИВНА 

ПОДГОТОВКА, И КОНТРОЛЕРИ ЗА ШТЕТНИЦИ 

КОИШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  N-[2-бромо-4-хлоро-6-[[б-метил-

(циклопропилметил)амино)карбонил]фенил-3-

бромо-1-(3-хлоро-2-пиридил)-1H-пиразол-5-

карбоксамид или негови соли или негов N-оксид.  
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има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 9/12  

(11)  4635   (13) Т1 

(21)  2010/255   (22) 21/09/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  06360001  05/01/2006  EP and 06360047  

13/10/2006  EP 

(96)  05/01/2007 EP07703676.2 

(97)  11/08/2010 EP1979474 

(73)  Transgene SA 

Parc d'Innovation Boulevard Gonthier 

d'Andernach  67400 Illkirch Graffenstaden, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ERBS, Philippe; BALLOUL, Jean-Marc; 

KAPFER, Marina and SILVESTRE, Nathalie 

(54)  ОБРАТНА ТРАНСКРИПТАЗА НА ПТИЧЈА 

ТЕЛОМЕРАЗА 

(57)  1  Изолиран или реструктуиран полипептид 

кој содржи секвенца на амино киселина кој има 

најмалку 80% идентитет на секвенца на амино 

киселина со секвенца на амино киселина SEQ ID 

N°:1 на обратна транскриптаза на Cairina 

moschata теломераза и има TERT активност.  

има уште 26 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)  4634   (13) Т1 

(21)  2010/257   (22) 23/09/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  443098P  28/01/2003  US; 471288P  

15/05/2003  US and 519460P  12/11/2003  US 

(96)  28/01/2004 EP07011869.0 

(97)  11/08/2010 EP1911763 

(73)  Iroonwood 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  Фармацевтски состав кој содржи: 

  (а) полипептид одбран од: 

   (i) полипептид кој ја 

содржи секвенцата на амино киселина: 

 Cys Cys Glu Phe Cys Cys Asn Pro Ala Cys 

Thr Gly Cys Tyr; 

(ii) полипептид кој ја содржи секвенцата на 

амино киселина: 

 Cys Cys Glu Tyr Cys Cys Asn Pro Ala Cys 

Thr Gly Cys Tyr; и 
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(iii) полипептид кој ја содржи секвенцата на 

амино киселина: 

  Cys Cys Glu Trp Cys Cys Asn Pro 

Ala Cys Thr Gly Cys Tyr; 

(б) средство одбрано од: 

 (i) инхибитор на протонска пумпа; 

 (ii) агонист на H2 рецептор; 

 (iii) антагонист на опиоиден рецептор; и 

 (iv) агонист на опиоиден рецептор; и 

  (ц) фармацевтски прифатлив 

носач.  

има уште 38 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/505, A 61P 25/22, 

25/24, 25/30, 29/00  

(11)  4633   (13) Т1 

(21)  2010/259   (22) 23/09/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060826264P  20/09/2006  US 

(96)  17/09/2007 EP07842582.4 

(97)  15/09/2010 EP2094709 

(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; CHEN, Zhaogen; 

HEMBRE, Erik, James; HAMDOUCHI, Chafig, 

Hamdouchi; MYERS, Jason, Kenneth; TAKAKUWA, 

Takako and TOTH, James, Lee 

(54)  ТИАЗОЛ ПИРАЗОЛОПИРИМИДИНИ КАКО 

CRF1 РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула I  

 

кадешто: 

R
1
 и R

2
 се независно етил или n-пропил;  

R
3
 e водород, Cl, Br, метил, трифлуорометил или 

метокси; 

R
4
 e водород, Br, R

a
R

b
N-, метоксиметил, n-бутил, 

ацетамидо, пиридин-4-ил, морфолин-4-ил,  Ra и 

Rb се независно водород, C1-C3 алкил,  

 

 

R
a 

и R
b
 се независно водород, C1-C3 алкил, 

H2NCH2CH2-, (CH3)3COC(O)NHCH2CH2- или 
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CH3CH2CH2NHCH2CH2-; или негова 

фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/505, 31/401, 31/41, 31/4164, A 61P 

43/00  

(11)  4632   (13) Т1 

(21)  2010/338   (22) 10/12/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  9902591  06/02/1999  GB and 9902594  

06/02/1999  GB 

(96)  01/02/2000 EP07008956.0 

(97)  27/10/2010 EP1897546 

(73)  AstraZeneca AB and The University Court 

of The University of Aberdeen 

Global Intellectual Property 151 85 Sodertalje , 

SE and Regent Walk  Aberdeen AB24 3FX, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Cameron, Norman Eugene and Cotter, Mary 

Anne 

(54)  КОМБИНИРАНИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ (Е)-7-[4-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-6-

ИЗОПРОПИЛ-2-

[МЕТИЛ(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)АМИНО]ПИРИМИД

ИН-5-ИЛ](3R,5S)-3,5-ДИХИДРОКСИХЕПТ-6-

ЕНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Фармацевтска комбинација која содржи 

(E)-7-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2-

[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5-

ил](3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-енска киселина 

или нејзина фармацевтски прифатлива сол, и 

ACE инхибитор или инхибитор на алдоза 

редуктаза или AII антагонист.  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 39/145, C 12Q 1/70  

(11)  4631   (13) Т1 

(21)  2010/339   (22) 10/12/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  04255471  09/09/2004  EP 

(96)  09/09/2004 EP05795012.3 

(97)  17/11/2010 EP1789084 

(73)  Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 

Emil-von-Behring-Strasse 76  35041 Marburg, 

DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GREGERSEN, Jens-Peter 

(54)  НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

ЈАТРОГЕНСКИ РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО 

ИНФЛУЕНЦА ВАКЦИНИ 

(57)  1  Постапка за добивање инфлуенца 

вакцина од инфлуенца вирус кој е одгледуван во 

култура од Vero клеточна линија, која опфаќа 

чекор во кој семе вирус и/или вакцината и/или 

културата се тестира за присуство на 

инфективно средство кое може да расте во 

наведената клеточна линија но не расте во 

ембрионирани јајца од кокошка назначена со 

тоа, што наведеното инфективно средство е 

едно или повеќе од следниве патогени: 
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Pneumovirinae; метапневмовируси од 

Paramyxoviridae фамилијата; Rubulaviruses од 

Paramyxoviridae фамилијата; Coronaviridae; 

Rhinoviruses од Picornaviridae фамилијата; 

Варичела Зостер вирус; BK полиомавирус, JC 

полиомавирус; Еховируси; Коксакивируси од 

Ентеровирусите од Picornaviridae фамилијата; 

Ротавирус; Свински пикорнавируси; Парвовирус; 

Цирковирус; Chlamydia(Хламидија) бактерија; 

цицачки Reoviridae.  

има уште 5 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 263/32, A 61K 31/421, 31/426, C 07D 

277/30  

(11)  4630   (13) Т1 

(21)  2010/340   (22) 10/12/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  0516313  08/08/2005  GB 

(96)  08/08/2006 EP06765253.7 

(97)  20/10/2010 EP1924570 

(73)  Pulmagen Therapeutics (Synergy) Limited 

8/9 Spire Green Centre Flex Meadow Harlow  

Essex CM19 5TR, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  RAY, Nicholas, Charles; BULL, Richard, 

James; FINCH, Harry; VAN DEN HEUVEL, Marco 

and BRAVO, Jose, Antonio 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АЗОЛ И ТИАЗОЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

назначено со тоа, што 

(i) R1 е C1-C6-алкил или водород; и R2 е 

водород или група -R7, -Z-Y-R7, -Z-NR9R10; -

Z-CO-NR9R10, -Z-NR9-C(O)O-R7, или -Z-C(O)-

R7; и R3 е сам пар, или C1-C6-алкил; или 

(ii) R1 и R3 заедно со азотот на кој тие се 

прикачени формираат хетероциклоалкил 

прстен, и R2 е сам пар или група -R7, -Z-Y-

R7, -Z-NR9A10, -Z-CO-NR9R10, -Z-NR9-C(O)O-

R7; или; -Z-C(O)-R7; или 

(iii) R1 и R2 заедно со азотот на кој тие се 

прикачени формираат хетероциклоалкил 

прстен, наведениот прстен е супституиран 

од група -Y-R7, -Z-Y-R7, -Z-NR9R10; -Z-CO-

NR9R10; -Z-NR9-C(O)O-R7; или; -Z-C(O)-R7; и 

R3 е сам пар, или C1-C5-алкил; 

комбинации од R4 и R5 се оние каде што (i) 

секое од R4 и R5 е моноцикличен 

хетероарил од 5 или 6 прстен атоми; (ii) 

секое од R4 и R5 е фенил; (iii) едно од R4 и 

R5 е фенил и другото е циклоалкил; и (iv) 

едно од R4 и R5 е моноцикличен 

хетероарил од 5 или 6 прстен атоми и 

другото е циклоалкил; 

R6 е -OH, C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, 

хидрокси-C1-C6-алкил, нитрил, група CONR8
2 

или водороден атом; 

A е кислороден или сулфурен атом; 

X е алкилен, алкенилен или алкинилен 

група; 

R7 е C1-C6-алкил, арил, арил-кондензиран-

циклоалкил, арил-кондензиран-

хетероциклоалкил, хетероарил, арил(C1-C6-

алкил)-, хетероарил(C1-C6-алкил)-, 

циклоалкил или хетероциклоалкил група; 

R8 е C1-C6-алкил или водороден атом; 

Z е a C1-C16-алкилен, C2-C16-алкенилен или 

C2-C16-алкинилен група; 

Y е врска или кислороден атом; 

R9 и R10 се независно водороден атом, C1-

C6-алкил, арил, арил-кондензиран-

хетероциклоалкил, арил-кондензиран-

циклоалкил, хетероарил, арил(C1-C6-алкил 

или хетероарил(C1-C6-алкил)- група; или R9 

и R10 заедно со азотот атом на кој тие се 

прикачени формираат хетероцикличен 

прстен од 4-8 атоми, евентуално содржи 

дополнителен азотен или кислороден атом; 
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каде што, било која арил, хетероарил, 

циклоалкил, арил-кондензиран-циклоалкил, 

хетероциклоалкил, и арил-кондензиран-

хетероциклоалкил група може да е 

супституирана од еден или повеќе 

супституент групи одбрани од ацил, алкокси, 

алкоксикарбонил, алкиламино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкилтио, -

NH2, аминоацил, аминоалкил, 

алкиламиноалкил, арилалкил, циано, 

диалкиламино, хало, халоалкокси, 

халоалкил, алкил, -OH, - CHO, -COOH, -NO2, 

арил (евентуално супституиран со алкокси, 

халоалкокси, халоген, алкил или 

халоалкил), хетероарил (евентуално 

супституиран со алкокси, халоалкокси, 

халоген, алкил или халоалкил), 

хетероциклоалкил, аминоацил, 

аминосулфонил, ациламино, 

сулфониламино, хетероарилалкил, 

цикличен амин, арилокси, хетероарилокси, 

арилалкилокси и хетероарилалкилокси; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват или N-оксид. 

има уште 39 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 9/12  

(11)  4629   (13) Т1 

(21)  2010/341   (22) 14/12/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  06026897  27/12/2006  EP 

(96)  19/12/2007 EP07856892.0 

(97)  01/12/2010 EP2102164 

(73)  Sanofi - Aventis 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  GOERLITZER, Jochen; 

PLETTENBURG,Oliver; LOHN Matthias; LORENZ, 

Katrin; BISCARRAT, Sandrine; JEANNOT, Frederic 

and DUCLOS, Olivier 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИЗОХИНОЛИН И 

ИЗОХИНОЛИНОН СУПСТИТУИРАНИ СО 

ЦИКЛОАЛКИЛАМИН 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа, што: 

R1 е H, OH или NH2; 

R2 е: 

R', 

(C7-C8)алкил, 

(C1-C6)алкилен-R', 

(C2-C6)алкенил, 

(C2-C6)алкинил, 

(C1-C6)алкилен-O-R', 

(C1-C6)алкилен-CH[R']2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)-R', 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH-R', 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)N[R']2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил, 

C(O)O-(C1-C6)алкил, 

C(O)OR', 

C(O)(C1-C6)алкил, 

C(O)R', 

C(O)-NH-(C2-C6)алкенил, 

C(O)-NH-(C2-C6)алкинил, 

C(O)NH-(C1-C6)алкил, 

C(O)NHR', 

C(O)-NH(C1-C6)алкилен-R', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]R', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

C(O)-(C1-C6)алкилен-R', 

C(O)O(C1-C6)алкилен-R'; 

или R2 е (C1-C6)алкил, под услов во наведениот 

остаток на алкил најмалку еден атом на водород 

да биде супституиран со OH, OCH3, COOH, 

COOCH3, NH2, NHCH3, N(CH3)2, CONH2, 

CONHCH3 или CON(CH3)2; 

или R2 е (C1-C4)алкилен врзан со наведениот 

циклоалкил амин, каде што наведениот (C1-

C4)алкилен формира втора врска со различен 

јаглероден атом од прстенот на циклоалкил 

амин и, заедно со јаглеродните атоми на 
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циклоалкил амин, формира втор, 4- до 8-член 

прстен; 

R3 е: 

H, 

халоген, 

(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-R', 

OH, 

O-R", 

NH2, 

NHR", 

NR"R" или 

NH-C(O)-R"; 

R4 е: 

H, 

халоген, 

хидрокси, 

CN, 

(C1-C6)алкил, 

R', 

(C1-C6)алкилен-R'; 

R5 е: 

H, 

халоген, 

CN, 

NO2, 

(C1-C6)алкил, 

(C2-C6)алкенил, 

R', 

(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, 

(C2-C6)алкенилен-(C6-C10)арил, 

(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, 

CH(OH)-(C1-C6)алкил, 

NH2, 

NH-R', 

NH-SO2H, 

NH-SO2-(C1-C6)алкил, 

NH-SO2-R', 

NH-C(O)-(C1-C6)алкил, 

NH-C(O)-R', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

C(O)OH, или 

C(O)O-(C1-C6)алкил; 

R6 и R6' се, независно еден од друг: 

H, 

R', 

(C1-C8)алкил, 

(C1-C6)алкилен-R', 

(C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-O-R', 

(C1-C6)алкилен-CH[R']2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)-R', 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH-R', 

(C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)N[R']2, 

(C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил, 

C(O)O-(C1-C6)алкил, 

C(O)OR', 

C(O)(C1-C6)алкил, 

C(O)R', 

C(O)NH-(C1-C6)алкил, 

C(O)NHR', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]R', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

C(O)-(C1-C6)алкилен-R', 

C(O)O(C1-C6)алкилен-R', или 

R6 и R6', заедно со N-атомот за кој се прикачени, 

формираат (C5-C10)хетероциклилна група; 

R7 е: 

H, халоген, 

CN,NO2, 

(C1-C6)алкил, 

O-(C1-C6)алкил, 

(C2-C6)алкенил, 

R', (C2-C6)алкенилен-(C6-C10)арил, 

(C1-C6)алкилен-R', 

CH(OH)-(C1-C6)алкил, 

NH2, 

NH-R', 

NH-SO2H, 

NH-SO2-(C1-C6)алкил, 

NH-SO2-R', 

SO2-NH2, 

SO2-NHR', 

NH-C(O)-(C1-C6)алкил, 

NH-C(O)-R', 

C(O)N[(C1-C6)алкил]2, 

C(O)OH, или 

C(O)O-(C1-C6)алкил; 

R8 е H, халоген или (C1-C6)алкил; 

n е 1, 2, 3 или 4; 

m е 1, 2, 3, 4 или 5; 
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r е 0, 1 или 2; и 

L е O(CH2)p, S(CH2)p, S(O)(CH2)p, SO2(CH2)p, 

NH(CH2)p, N(C1-C6)алкил-(CH2)p, N(C3-

C6)циклоалкил-(CH2)p, N[CO(C1-C6)алкил]-

(CH2)p или N[(C1-C3)алкилен-R']-(CH2)p; 

p е 0, 1, 2, 3 или 4; 

каде што: 

R' е: 

(C3-C8)циклоалкил, 

(C5-C10)хетероциклил, 

(C6-C10)арил; и 

R" е: 

(C3-C8)циклоалкил, 

(C5-C10)хетероциклил, 

(C6-C10)арил, 

(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-R', 

(C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-O-R', или 

(C1-C6)алкилен-NRxRy; и 

каде што Rx и Ry се, независно еден од друг: 

(C1-C6)алкил, 

(C5-C10)хетероциклил, 

(C6-C10)арил, 

(C1-C4)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, 

(C1-C4)алкилен-(C6-C10)арил, 

(C1-C4)алкилен-NH(C1-C6)алкил, 

(C1-C4)алкилен-N[(C1-C6)алкил]2, 

(C1-C4)алкилен-N[(C6-C10)арил]2, или 

(C1-C4)алкилен-N[(C5-C10)хетероциклил]2; 

при што во остатоците R2, R4, R5, R6, R6', R7 и 

R8, наведените алкил, алкилен или циклоалкил 

може да бидат супституирани еднаш или повеќе 

пати со OH, OCH3, COOH, COOCH3, NH2, 

NHCH3, N(CH3)2, CONH, CONHCH3 или 

CON(CH3)2; 

при што во остатоците R2 до R8, наведените 

алкил или алкилен може да бидат супституирани 

еднаш или повеќе пати со халоген; 

при што во остатоците R2 до R8, наведените 

(C6-C10)арил и (C5-C10)хетероциклил може да 

бидат несупституирани или супституирани 

еднаш или повеќе пати со соодветни групи кои 

се, независно една од друга, одбрани од 

халоген, OH, NO2, N3, CN, C(O)-(C1-C6)алкил, 

C(O)-(C6-C10)арил, COOH, COO(C1-C6)алкил, 

CONH2, CONH(C1-C6)алкил, CON[(C1-

C6)алкил]2, (C3-C8)циклоалкил, (C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкилен-OH, (C1-C6)алкилен-NH2, (C1-

C6)алкилен-NH(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-

N[(C1-C6)алкил]2, (C2-C6)алкенил, (C2-

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

C6)алкил, PO3H2, SO3H, SO2-NH2, SO2NH(C1-

C6)алкил, SO2N[(C1-C6)алкил]2, S-(C1-C6)алкил, 

SO-(C1-C6)алкил, SO2-(C1-C6)алкил, SO2-

N=CH-N[(C1-C6)алкил]2, C(NH)(NH2), NH2, NH-

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

C6)алкил, NH-C(O)O-(C1-C6)алкил, NH-SO2-(C1-

C6)алкил, NH-SO2-(C6-C10)арил, NH-SO2-(C5-

C10) хетероциклил, N(C1-C6)алкил-C(O)-(C1-

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

N(C1-C6)алкил-C(O)-NH-(C1-C6)алкил], 

(C6-C10)арил, (C1-C6)алкилен-( C6-C10)арил, O-

(C6-C10)арил, 

O-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, (C5-

C10)хетероциклил, 

(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, O-(C1-

C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, при што 

наведените (C6-C10)арил или (C5-

C10)хетероциклил може да бидат супституирани 

еднаш до три пати со група која е независно 

одбрана од халоген, OH, NO2, CN, O-(C1-

C6)алкил, (C1-C6)алкил, NH2, NH(C1-C6)алкил, 

N[(C1-C6)алкил]2, SO2CH3, COOH, C(O)O-(C1-

C6)алкил, CONH2, (C1-C6)алкилен-O-(C1-

C6)алкил, (C1-C6)алкилен-O-(C6-C10)арил, или 

O-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил; 

или при што (C6-C10)арил е непосредно соседно 

супституиран со O-(C1-C4)алкилен-O група, при 

што се формира 5- до 8-член прстен заедно со 

јаглеродните атоми за кои се прикачени атомите 

на кислород; 

и при што арилните или хетероциклилните 

супституенти на (C6-C10)арилните и (C5-

C10)хетероциклилните групи не може понатаму 

да се супституираат со група која содржи арил 

или хетероциклил; 

или нивни стереоизомерни и/или тавтомерни 

форми и/или нивни фармацевтски прифатливи 

соли.  

има уште 57 патентни барања. 
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(51)  C 07D 249/12, A 61K 31/4196, 31/427, 

31/4439, 31/444, 31/497, 31/501, 31/506, 31/538, A 

61P 11/00, 35/00, 7/02, 9/10, C 07D 401/04, 

401/14, 403/04, 405/14, 409/04, 413/14, 417/04  

(11)  4628   (13) Т1 

(21)  2010/342   (22) 14/12/2010 

(45) 28/02/2013 

(30)  2006083486  24/03/2006  JP; 2006162594  

12/06/2006  JP; 2006218819  10/08/2006  JP; 

786687  29/03/2006  US; 804878  15/06/2006  US 

and 838418  18/08/2006  US 

(96)  22/03/2007 EP07739256.1 

(97)  15/12/2010 EP2000465 

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

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

112-8088 , JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  CLARK, Richard; MATSUURA, Fumiyoshi; 

KIRA, Kazunobu; HIROTA, Shinsuke; AZUMA, 

Hiroshi; NAGAKURA, Tadashi; HORIZOE, Tatsuo; 

TABATA, Kimiyo; KUSANO, Kazutomi; OMAE, 

Takao and INOUE Atsushi 

(54)  ДЕРИВАТ НА ТРИАЗОЛОН 

(57)  1  Соединение одбрано од 4-({[2-флуоро-3-

(2-хидроксиетокси)-5-метоксифенил]-(5-оксо-1-

пиримидин-2-ил-4,5-дихидро-1H-[1,2,4]триазол-3-

ил)метил}амино)бензамидин: 

  

4-{3-[(4-карбамимидоилфениламино)-(8-метокси-

4H-бензо[1,3]диоксин-6-ил)метил]-5-оксо-4,5-

дихидро[1,2,4]триазол-1-ил}тиазол-5-

карбоксилна киселина: 

  

и 

4-(3-{(4-карбамимидоилфениламино)-[2-флуоро-

3-(2-хидроксиетокси)-5-метоксифенил]метил}-5-

оксо-4,5-дихидро[1,2,4]триазол-1-ил)тиазол-5-

карбоксилна киселина: 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07H 5/06, A 61K 31/7028  

(11)  4649   (13) Т1 

(21)  2011/11   (22) 11/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  102006053635  14/11/2006  DE 

(96)  30/10/2007 EP07819434.7 

(97)  22/12/2010 EP2084172 

(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)  FRICK, Wendelin; GLOMBIK, Heiner; HEUER, 

Hubert; KRAMER, Werner; THEIS, Stefan and 

SCHAEFER, Hans-Ludwig 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА 1,4-БЕНЗОТИЕПИН-

1,1-ДИОКСИД СУПСТИТУИРАНИ СО 

БЕНЗИЛНИ ГРУПИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО 

ДОБИВАЊЕ ЛЕКОВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 

НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

 

 

 

или 
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и негови фармацевтски прифатливи соли.  

има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/519, A 61P 11/06, 

25/00, 9/10  

(11)  4640   (13) Т1 

(21)  2011/12   (22) 12/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  0500767  06/04/2005  SE 

(96)  03/04/2006 EP06717078.7 

(97)  10/11/2010 EP1869056 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  NORDVALL, Gunnar; RAY, Colin; REIN, 

Tobias and SOHN, Daniel 

(54)  НОВИ 5-СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

7-АМИНО-[1,3]ТИАЗОЛО[4,5-D] ПИРИМИДИН 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

 

 

R1 претставува CH3 или CH3CH2; 

R
1
 претставува CH3 или CH3CH2; 

R
1
 претставува H, 2-F, 2-Cl, 3-F, 3-OCH3, 3-CN, 3-

CF3, 3-CONH2 или 3-SO2CH3; 

R
3
 претставува H или CH3; 

R
4
 претставува H или CH3; и 

R
5
 претставува H; или, кога R

4
 е CH3, R

5
 

претставува H или F; 

или негови фармацевтски прифатливи соли.има 

уште 17 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 39/145, C 12Q 1/70  

(11)  4641   (13) Т1 

(21)  2011/13   (22) 12/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  04255471  09/09/2004  EP 

(96)  09/09/2005 EP09075377.3 

(97)  01/12/2010 EP2179744 

(73)  Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH 

Emil-von-Behring-Strasse 76  35041 Marburg, 

DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Gregersen, Jens Peter 

(54)  НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

ЈАТРОГЕНСКИ РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО 

ИНФЛУЕНЦА ВАКЦИНИ 

(57)  1  Постапка за добивање инфлуенца 

вакцина од вирус на инфлуенца кој е одгледуван 

во култура од MDCK клеточна линија, која 

опфаќа чекор во кој семе вирус и/или вакцината 

и/или културата се тестира за присуство на 

инфективно средство кое може да расте во 

наведената клеточна линија но не расте во 

ембрионирани јајца од кокошка назначена со 

тоа, што наведеното инфективно средство е 

едно или повеќе од следниве патогени: цицачки 

Reoviridae, Pneumoviridae; Пневмовируси од 

Pneumoviridae; Морбиливируси од 

Paramyxoviridae фамилијата; Еховируси од 

Ентеровирусите од Picornaviridae фамилијата; 

или Ротавирус.  

има уште 11 патентни барања.
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(51)  C 07D 215/22, A 61K 31/47, 31/4995, 31/551, 

A 61P 31/04, C 07D 215/227, 401/06, 401/12, 

401/14, 417/06, 487/08  

(11)  4642   (13) Т1 

(21)  2011/14   (22) 12/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  06125545  06/12/2006  EP 

(96)  04/12/2007 EP07847817.9 

(97)  27/10/2010 EP2099761 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GUILLEMONT, Jerome Emile Georges; 

ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel; KOUL, 

Anil; DORANGE, Ismet; LANCOIS, David Francis 

Alain; VILLALGORDO-SOTO, Jose Manuel; 

SIMONNET, Yvan Rene Ferdinand and MOTTE, 

Magali Madeleine Simone 

(54)  АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА 

ХИНОЛИН 

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

 

  

 

 

 

 

 

вклучително било која негова стереохемиски 

изомерна форма, назначено со тоа, што 

 

 

 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4; 

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

R
1
 е водород, циано, формил, карбоксил, хало, 

алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, халоалкил, 

хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилтиоалкил, -

C=N-OR
11

, амино, моно или ди(алкил)амино, 

аминоалкил, моно или ди(алкил)аминоалкил, 

алкилкарбониламиноалкил, аминокарбонил, 

моно или ди(алкил)аминокарбонил, арилалкил, 

арилкарбонил, R
5a

R
4a

Nалкил, ди(арил)алкил, 

арил, R
5a

R
4a

N-, R
5a

R
4a

N-C(=O)-, или Het; 

R
2
 е водород, алкилокси, арил, арилокси, 

хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси, 

алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино 

или радикал со формулата 

 

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; 

R
3
 е алкил, арилалкил, арил-O-алкил, арил-

алкил-O-алкил, арил, арил-арил, Het, Het-алкил, 

Het-O-алкил, Het-алкил-O-алкил или 

 

R
4
 е водород или алкил; 

R
5
 е -C(=NH)-NH2; арилалкил; Het-алкил; моно- 

или диалкиламиноалкил; бицикло[2.2.1]хептил; 

Het; или арил; или 

R
4
 и R

5
 заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат радикал одбран од 

групата составена од азетидинил; 2,3-
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дихидроизоиндол-1-ил; тиазолидин-3-ил; 1,2,3,6-

тетрахидропиридил; хексахидро-1H-азепинил; 

хексахидро-1H-1,4-диазепинил; хексахидро-1,4-

оксазепинил; 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-

ил; 2,5-диазабицикло[2.2.1]хептил; 1,1-диоксид-

тиоморфолинил; секој радикал евентуално 

супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој 

супституент независно одбран од алкил, 

халоалкил, алкилкарбонил, хало, арилалкил, 

хидрокси, алкилокси, амино, моно- или 

диалкиламино моно- или диалкиламиноалкил, 

алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, арил, 

пиперидинил евентуално супституиран со алкил, 

пиролидинил евентуално супституиран со 

арилалкил, пиридил или пиримидинил; или 

R
4
 и R

5
 заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат радикал одбран од 

групата составена од пиперидинил или 

пиперазинил, секое супституирано со арил, 

алкилкарбонил, пиперидинил или пиролидинил 

евентуално супституиран со арилалкил;   

R
4а

 и R
5а

 заедно со азотниот атом на кој тие се 

прикачени формираат радикал одбран од 

групата составена од пиролидино, пиперидино, 

пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3-

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

тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил, 

хексахидро-1H-1,4-диазепинил, хексахидро-1,4-

оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-

ил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил, 

пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-

пиразолинил, имидазолил, пиразолил, 

триазолил, пиридинил, пиридазинил, 

пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој 

радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 

4 супституенти, секој супституент независно 

одбран од алкил, халоалкил, хало, арилалкил, 

хидрокси, алкилокси, амино, моно- или 

диалкиламино, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, 

пиридил или пиримидинил; 

R
6
 е арил

1
 или Het; 

R
7
 е водород, хало, алкил, арил или Het; 

R
8
 е водород или алкил; 

R
9
 е оксо; или 

R
8
 и R

9
 заедно го формираат радикалот 

=CH=CH-N-; 

R
11

 е водород или алкил; 

арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, 

аценафтил или тетрахидронафтил, секое 

евентуално супституирано со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент е независно 

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино, 

моно- или диалкиламино, алкил, C2-6алкенил 

евентуално супституиран со фенил, халоалкил, 

алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил или моно- или 

диалкиламинокарбонил; 

арил
1
 e хомоцикл одбран од фенил, нафтил, 

аценафтил или тетрахидронафтил, секој е 

евентуално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент е независно 

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино, 

моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, 

алкилокси, алкилтио, халоалкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил, Het или моно- или 

диалкиламинокарбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиперазин, пиролил, пиразолил, 

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, 

пиримидинил, пиразинил или пиридазинил; или 

бицикличен хетероцикл одбран од хинолинил, 

хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, 

бензоксазолил, бензисоксазолил, 

бензотиазолил, бензисотиазолил, 

бензофуранил, бензотиенил, 2,3-

дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]-

диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен 

хетероцикл е евентуално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти, секој супституент независно 

одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси; 

под услов R
5
 да е различно од бензил; 

негов N-оксид, негова фармацевтски 

прифатлива сол или негов солват 

има уште 31 патентни барања.

 

 

(51)  C 07D 417/08  (11)  4643   (13) Т1 
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(21)  2011/15   (22) 14/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  943440 P  12/06/2007  US 

(96)  11/06/2008 EP08762541.4 

(97)  17/11/2010 EP2158199 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BASARAB, Gregory; HILL, Pamela and 

ZHOU, Fei 

(54)  ПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формулата (Iа): 

 

R
1
 е хлоро или циано; 

R
2'
 е водород, хлоро, циано или метил; 

R
3
 е флуоро, метил, метокси, етокси, 

пропокси, алилокси и бензилокси; 

R
4
 е водород или C1-4алкил; 

Прстен A е карбоциклил или 

хетероциклил; каде што доколку 

наведениот хетероциклил содржи -NH-

средина кој азот може евентуално да е 

супституиран од група одбрана од R
6
; и 

каде што доколку наведениот 

хетероциклил содржи -N= средина кој азот 

може да формира кватернарно 

соединение со метил група; 

R
5
 е супституент на јаглерод и е одбран 

од хало, нитро, циано, хидрокси, амино, 

карбокси, карбамоил, меркапто, 

сулфамоил, сулфо, формил, уреидо, 

хидроксииминометил, N-

хидроксиформамидо, хидразинокарбонил, 

N-хидроксиетанимидоил, 

амино(хидроксиимино)метил, C1-4алкил, 

C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-

4алканоил, C1-4алканоилокси, N-(C1-

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

4алканоиламино, N-(C1-4алкил)карбамоил, 

N,N-(C1-4алкил)2карбамоил, N-(C1-

4алкокси)карбамоил, N'-(C1-4алкил)уреидо, 

N,N'-(C1-4алкил)2уреидо, N-(C1-4алкил)-N-

(C1-4алкокси)карбамоил, C1-4алкилs(O)a 

каде што a е 0 до 2, C1-4алкоксикарбонил, 

C1-4алкоксикарбониламино, N-(C1-

4алкил)сулфамоил, N,N-(C1-

4алкил)2сулфамоил, C1-

4алкилсулфониламино, C1-

4алкилсулфониламино-карбонил, N'-(C1-

4алкил)хидразинокарбонил, N',N'-(C1-

4алкил)2хидразинокарбонил, карбоциклил-

R
7
- или хетероциклил-R

8
-; каде што R

5
 

може да е евентуално супституирано на 

јаглерод од едно или повеќе R
9
; и каде 

што доколку наведениот хетероциклил 

содржи -NH- средина кој азот може 

евентуално да е супстиутиран од група 

одбрана од R
10

; 

n е 0, 1, 2, или 3; 

R
9
 е одбрано од хало, нитро, циано, 

хидрокси, амино, карбокси, карбамоил, 

меркапто, сулфамоил, C1-4алкил, C2-

4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-

4алканоил, C1-4алканоилокси, N-(C1-

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

4алканоиламино, N-(C1-4алкил)карбамоил, 

N,N-(C1-4алкил)2карбамоил, C1-4алкилS(O)a 

каде што a е 0 до 2, C1-4алкоксикарбонил, 

N-(C1-4алкил)сулфамоил, N,N-(C1-

4алкил)2сулфамоил, C1-

4алкилсулфониламино, C1-

4алкоксикарбониламино, карбоциклил-R
11

- 

или хетероциклил-R
12

-; каде што R
9
 може 

евентуално да е супституирано на 

јаглерод од едно или повеќе R
13

; и каде 

што доколку наведенот хетероциклил 

содржи -NH- средина кој азот може 
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евентуално да е супстиутиран од група 

одбрана од R
14

; 

R
6
, R

10
 и R

14
 се независно одбрани од C1-

4алкил, C1-4алканоил, C1-4алкилсулфонил, 

C1-4алкоксикарбонил, карбамоил, N-(C1-

4алкил)карбамоил, N,N-(C1-4алкил)-

карбамоил, бензоил, бензилоксикарбонил, 

бензоил и фенилсулфонил; каде што R
6
, 

R
10

 и R
14

 може независно да се 

евентуално супституирани на јаглерод од 

група одбрана од R
20

; 

R
7
, R

8
, R

11
 и R

12
 се независно одбрани од 

директна врска, -O-, -N(R
15

)-, -C-(O)-,                

-N(R
16

)C(O)-, -C(O)N(R
17

)-, -S(O)p-, -

SO2N(R
18

)- or -N(R
19

)SO2-; каде што R
15

, 

R
16

, R
17

, R
18

 и R
19

 се независно одбрани од 

водород или C1-4алкил и p е 0-2; 

R
13

 и R
20

 се независно одбрани од хало, 

нитро, циано, хидрокси, 

трифлуорометокси, трифлуорометил, 

амино, карбокси, карбамоил, меркапто, 

сулфамоил, метил, етил, етенил, етинил, 

метокси, етокси, 2-триметилсилилетокси, 

ацетил, ацетокси, метиламино, 

етиламино, диметиламино, диетиламино, 

N-метил-N-етиламино, ацетиламино, N-

метилкарбаноил, N-етилкарбамоил, N,N-

диметилкарбамоил, N,N-

диетилкарбамоил, N-метил-N-

етилкарбамоил, метилтио, етилтио, 

метилсулфинил, етилсулфинил, 

метилсулфонил, етилсулфонил, 

метоксикарбонил, етоксикарбонил, N-

метилсулфамоил, N-етилсулфамоил, N,N-

диметилсулфамоил, N,N-

диетилсулфамоил или N-метил-N-

етилсулфамоил; 

или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  F 41C 23/06, 23/18  

(11)  4644   (13) Т1 

(21)  2011/16   (22) 14/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI20020633  27/03/2002  IT 

(96)  21/03/2003 EP03006443.0 

(97)  05/01/2011 EP1348928 

(73)  BENELLI ARMI S.p.A 

Via della Stazione, 50, I-61029 Urbino (Pesaro), 

IT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Burigana, Lucio and Gaudenzi, Marco 

(54)  КУНДАК ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

(57)  1  Кундак за огнено оружје кој содржи 

процепи или отвори (6) кои се поставени во 

телото (2) на кундакот и се исполнети со 

материјал којшто е прилагоден да апсорбира 

енергија, при што наведените процепи или 

отвори (6) се формирани во вид на паралелни 

накосени процепи; назначен со тоа, што 

наведените процепи или отвори (6) се протегаат 

врз телото на кундакот (2) дијагонално во општ 

дијагонален правец од долна предна положба 

кон горна задна положба; при што наведениот 

кундак е додатно назначен со тоа, што содржи 

суштински хоризонтален отвор (7) кој се протега 

подолжно по телото на кундакот (2) и е отворен 

надворешно во горната предна положба (8).  

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4545, A 61P 25/00, 

C 07D 493/10  

(11)  4645   (13) Т1 

(21)  2011/17   (22) 17/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA07116390  14/09/2007  EP 

(96)  12/09/2008 EP08802105.0 

(97)  26/01/2011 EP2203439 

(73)  Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, 

Inc. and ADDEX Pharma S.A. 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ 

08560, US and 12, Chemin des Aulx  1228 Plan-

les-Ouates(Geneva), CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CID-NUNEZ, Jose Maria; TRABANCO-

SUAREZ, Andres, Avelino; MacDONALD, Gregor, 

James; DUVEY, Guillaume, Albert, Jacques; 

LUTJENS, Robert, Johannes and FINN, Terry, 

Patrick 

(54)  1', 3'- ДИСУПСТИТУИРАНИ -4-ФЕНИЛ-

3,4,5,6-ТЕТРАХИДРО-2Н,1'H-

[1,4']БИПИРИДИНИЛ-2'-ОНИ 

(57)  1  Соединение кое ја има формулата (I) 

 

или негова стереохемиски изомерна форма, 

назначено со тоа, што 

R
1
 e C1-6алкил; или C1-3алкил супституиран со 

C3-7циклоалкил, фенил, или фенил 

супституиран со хало, трифлуорометил или 

трифлуорометокси; 

R
2
 e хало, трифлуорометил, C1-3алкил или 

циклопропил; 

R
3
 e водород, флуоро, хидроксил, 

хидроксиC1-3алкил, хидроксиC1-3алкилокси, 

флуороC1-3алкил, флуороC1-3алкилокси или 

циано; и 

Ar е несупституиран фенил; или фенил 

супституиран со n радикали R
4
, каде што n e 1, 2 

или 3; 

R
4
 e одбрано од групата составена од 

водород, хало, C1-3алкил, хидроксиC1-3алкил, 

полихалоC1-3алкил, циано, хидроксил, амино, 

карбоксил, C1-3алкилоксиC1-3алкил, C1-

3алкилокси, полихалоC1-3алкилокси, C1-

3алкилкарбонил, моно- или ди(C1-3алкил)амино, и 

морфолинил; или 

два соседни R
4
 радикали земени заедно 

формираат бивалентен радикал со формулата 

 -N=CH-NH- (a), 

 -CH=CH-NH- (б), или 

 -O-CH2-CH2-NH- (ц); или 

 R
3
 и R

4
 радикал во орто положба земени 

заедно формираат бивалентен радикал со 

формулата 

 -CH2-O- (д), или 
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 -O-CH2- (е), или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/352, A 61P 1/08, 29/02  

(11)  4646   (13) Т1 

(21)  2011/18   (22) 17/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  691361 P  16/06/2005  US and 726509 P  

12/10/2005  US 

(96)  14/06/2006 EP06754384.3 

(97)  24/11/2010 EP1901734 

(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)  KUPPER, Robert, J. 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ КРИСТАЛЕН 

ТРАНС-(+/-)-ДЕЛТА-9-

ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи транс-

(±)- 9-тетрахидроканабинол во кристалната 

форма и фармацевтски-прифатлив носач за 

употреба како медикамент.  

има уште 44 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14  

(11)  4647   (13) Т1 

(21)  2011/19   (22) 20/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  10237722  17/08/2002  DE 

(96)  05/08/2003 EP03793685.3 

(97)  29/12/2010 EP1530568 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, 

DE, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  JAEHNE, Gerhard and RITZELER, Olaf 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ ИЛИ 

БЕНЗИМИДАЗОЛ ЗА МОДУЛАЦИЈА НА "IKB" 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 
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и/или стереоизомерна форма на 

соединението со формулата (I) и/или физио-

лошки прифатлива сол на соединението со 

формулата (I), каде што: 

X и M може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на N или 

CH, 

R1 и R11 може да бидат исти или различни 

и се, независно еден од друг: 

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(О)x-R
5, 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 која се состои од 3-хидрокси-

пиро-2,4-дион, имидазол, 

имидазолидин, имидазолин, индазол, 

изотиазол, изотиазолидин, изоксазол, 

2-изоксазолидин, изоксазолидин, изок-

сазолон, морфолин, оксазол, 1,3,4-

оксадиазол, оксадиазолидиндион, окса-

диазолон, 1,2,3,5-оксатиадиазол-2-

оксид, 5-оксо-4,5-дихидро[1,3,4]-оксади-

азол, 5-оксо-1,2,4-тиадиазол, 

пиперазин, пиразин, пиразол, 

пиразолин, пиразолидин, пиридазин, 

пиримидин, тетразол, тиадиазол, 

тиазол, тиоморфолин, триазол или 

триазолон, при што 

радикалот 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 водо-

род, -(C1-C4)-алкил-OH, -O-(C1-C4)-

алкил или -(C1-C4)-алкил; 

R3 е атом на водород или -(C1-C4)-алкил, 

R4 е: 

1. радикал на хетероарил одбран од 

групата која се состои од пирол, фуран, 

тиофен, имидазол, пиразол, оксазол, 

изоксазол, тиазол, изотиазол, тетразол, 

1,2,3,5-оксатиадиазол-2-оксиди, 

триазолони, оксадиазолон, изоксазо-

лон, оксадиазолидиндион, 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 циклопента или циклохекса 

деривати на овие радикали на хете-

роарил со бензо врска, при што 

наведените радикали на хетероарил 

може да бидат несупституирани или 
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супституирани еднаш, двапати или три-

пати, независно еден од друг, со -(C1-

C5)-алкил, -(C1-C5)-алкокси, халоген, 

нитро, амино, трифлуорометил, 

хидроксил, хидрокси-(C1-C4)-алкил, ме-

тилендиокси, етилендиокси, формил, 

ацетил, цијано, хидроксикарбонил, 

аминокарбонил или -(C1-C4)-

алкоксикарбонил, или 

2. радикал на арил, одбран од групата 

која се состои од фенил, нафтил, 1-

нафтил, 2-нафтил, бифенилил, 2-

бифенилил, 3-бифенилил и 4-бифени-

лил, антрил и флуоренил, а радикалот 

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 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 257/14  

(11)  4648   (13) Т1 

(21)  2011/20   (22) 20/01/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  20020405443P  22/08/2002  US 

(96)  12/08/2003 EP03792989.0 

(97)  15/12/2010 EP1534667 

(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)  HEATH, Perry, Clark and BUSH, Julie, Kay 

(54)  МУСКАРИНСКИ АГОНИСТИ 

(57)  1  Бифенил-4-карбоксилна киселина (R)-(6-

(1-((4-

флуоробензил)метиламино]етилиденамино)-

2(R)-хидроксиндан-1-ил)-амид хемихидрат  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 275/03, A 61K 31/425  

(11)  4567   (13) Т1 

(21)  2011/170   (22) 01/06/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  0811839 P  08/06/2006  US 

(96)  07/06/2007 EP07873705.3 

(97)  18/05/2011 EP2076502 

(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)  SMITH, Edward, C., R.; FISHER, Matthew, 

Joseph; TAKEUCHI, Kumiko; KUKLISH, Steven, 

Lee and HOLLINSHEAD, Sean, Patrick 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ КАРБОКСАМИДИ КАКО 

ГРУПА I МЕТАБОТРОПНИ РЕЦЕПТОРНИ 

АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула I 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто  

Q e фенил група со формула Q
A
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Во којшто R1 е метил или етил и R3 e водород 

или флуоро или  

Q e фенил група со формула Q
B 

 

во којшто  

R
3
 е водород или флуоро и R

4
 e водород, 

флуоро, хлоро или бромо или секој од R
3
 и R

4
 e 

хлоро; или R
3
 e водород и R

4
 e метилтио или 1,1-

дифлуороетил и  

R-CO e (R,R)-транс-2-

метилциклопропанкарбонил.  

има уште 10 патентни барања. 

 

(51)  C 07C 231/02, 233/18, 235/78  

(11)  4694   (13) Т1 

(21)  2011/225   (22) 29/07/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  04/08/2009 EP09290607.2 

(97)  25/05/2011 ep2151429 

(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 and Hardouin, 

Christophe 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

АГОМЕЛАТИН 

(57)  1  Процесот за индустриски синтеза на 

соединенија со формула (I) 

 

коj се карактеризира со тоа што 3-

метоксиаценафтоквинон со формула (II): 

 

реагираа во присуство на силна база за 

постигнување на соединението со формула (III): 

 

која е предмет на аминациски услови за да се 

изведе соединението со формула (IV): 

 

која е предмет на акција за намалување на 

системот за да се изведе соединението со 

формула (V): 

 

која е последователно подлежна на дејството на 

натриум ацетат и потоа оцетен анхидрид за да 

се изведе соединението со 

формула (I), која е изолирана во цврста форма. 
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има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/16  

(11)  4618   (13) Т1 

(21)  2011/371   (22) 29/11/2011 

(45) 28/02/2013 

(30)  275843  06/10/2006  JP and 370388  

22/12/2005  JP 

(96)  21/12/2006 EP06843555.1 

(97)  24/08/2011 EP1963362 

(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)  ASAMI, Taiji and NISHIZAWA, Naoki 

(54)  ДЕРИВАТИ НА МЕТАСТИН И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Дериват на метастин одбран од: 

- Ac-D-Tyr-Aze(2)-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 720), 

- Ac-D-Tyr-Pic(2)-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 721), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 723), 

- Ac-D-Tyr-Gly-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 726), 

- Ac-D-Tyr-Aib-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 727), 

- Ac-D-Tyr-D-NMeAla-Asn-Thr-Phe-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 732), 

- Ac-D-Tyr-Izc-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 734), 

- Ac-D-Tyr-D-Gln-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 738), 

- Ac-D-Tyr-D-His-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 739), 

- Ac-D-Tyr-Ala-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 742), 

- Ac-D-Tyr-Ser-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 744), 

- Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 745), 

- Ac-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 746), 

- Ac-D-Tyr-D-Trp-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 750), 

- Ac-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(2F)-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 755), 

- Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 756), 

- Ac-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 757), 

- Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe(4Cl)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 758), 

- Ac-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(4Cl)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 759), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(2F)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 763), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 765), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4Cl)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 767), 

- Ac-D-Tyr-His(3Me)-Asn-Thr-Phe-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 773), 

- Ac-D-Tyr-Tyr(PO3H2)-Asn-Thr-Phe-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 775), 

- Гликолоил-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-

AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 776), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 787), 

- Ac-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 788), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg-Trp-NH2 (Соединение бр. 797), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Ala-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 814), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-

Ala(cPr)-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 856), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(2Me)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 870), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(3Me)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 872), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4Me)-AzaGly-

Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соедин. бр. 874), 

- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-трео-Ser(3Фенил)-

AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 

877), 
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- Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-еритро-

Ser(3Фенил)-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 

(Соединение бр. 882), 

- 3-(p-Хидроксифенил)пропионил-Hyp-Asn-

Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 

(Соединение бр. 888), 

- Ac-D-Tyr-cisHyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 896), 

- Ac-D-Tyr-Pro(4F)-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-

Arg(Me)-Trp-NH2 (Соединение бр. 897), 

или негова сол.  

има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04  

(11)  4569   (13) Т1 

(21)  2012/38   (22) 30/01/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  917333 P  11/05/2007  US 

(96)  05/05/2008 EP08737600.0 

(97)  11/01/2012 EP2152712 

(73)  Pfizer Inc. 

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

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  VERHOEST, Patrick, Robert and PROULX-

LAFRANCE, Caroline 

(54)  АМИНО-ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

R е одбран од групата која се состои од (C1-

C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C3-

C8)циклоалкил, хетероциклоалкил, арил и 

хетероарил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со еден до три супституенти, при 

што наведените супституенти се, независно 

еден од друг, одбрани од групата која се состои 

од (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, хало и (C1-

C4)халоалкил. 

R1 е одбран од групата која се состои од 

водород, (C1-C4)алкил, (C2-C4)алкенил, (C2-

C4)алкинил, (C1-C4)халоалкил и циклопропил; 

R2 е одбран од групата која се состои од (C1-

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

C6)халоалкил, хетероарил одбран од групата 

која се состои од пиридинил, пиридазинил, 

пиримидинил и пиразинил, како и ER5, каде што 

наведениот хетероарил може да биде 

супституиран со еден до три супституенти кои 

се, независно еден од друг, одбрани од групата 

која се состои од (C1-C4)алкил и (C1-C4) ха-

лоалкил; 

R3 е одбран од групата која се состои од 

водород, (C1-C4)алкил, (C2-C4)алкенил, (C2-

C4)алкинил, (C3-C6)циклоалкил и (C1-

C4)халоалкил; 

E е одбран од групата која се состои од -CH2-, -

CH2CH2-, -CH2CH2CH2- и -C(O)-; 

R5 е одбран од групата која се состои од (C3-

C8)циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, 

арилокси и хетероарил, при што било кој од 

наведените може да биде супституиран со еден 

до три супституенти, при што наведените 

супституенти се, независно еден од друг, 

одбрани од групата која се состои од (C1-

C4)алкил, (C2-C4)алкенил, (C2-C4)алкинил, (C1-

C4)хидроксиалкил, (C1-C4)халоалкил, (C1-C4)ал-

кокси, (C1-C4)халоалкокси, (C3-C8)циклоалкил, 

хало, цијано, фенил, морфолинил, (C1-

C4)алкиламино, пиразолил, триазолил и 

имидазолил. 

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 07D 295/08, A 61K 31/495, A 61P 25/18, 

25/22, 25/24, 25/28, 25/32, 25/34, 25/36  

(11)  4594   (13) Т1 

(21)  2012/89   (22) 02/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  00427  20/03/2007  DK; 00824  16/06/2006  

DK; 01223  22/09/2006  DK; 01384  25/10/2006  

DK; 805014 P  16/06/2006  US; 826666 P  

22/09/2006  US and 862826 P  25/10/2006  US 

(96)  15/06/2007 EP07764495.3 

(97)  11/01/2012 EP2044043 

(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; FALDT, Andre; 

LOPEZ DE DIEGO, Heidi; MORK, Arne; HOLM, 

Rene; STENSBOL, Tine Bryan; RINGGAARD, Lone 

Munch; MEALY, Michael J.; ROCK, Michael Harold; 

BRODERSEN, Jorgen; JORGENSEN, Morten and 

MOORE,Nicholas 

(54)  1-[2-(2,4-ДИМЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)-

ФЕНИЛ]ПИПЕРАЗИН КАКО СОЕДИНЕНИЕ СО 

КОМБИНИРАНА АКТИВНОСТ НА ПОВТОРНО 

ЗИМАЊЕ НА СЕРОТОНИН, 5-НТ3 И 5-Н71А, ЗА 

ТРЕТМАН НА КОГНИТИВНИ ОШТЕТУВАЊА 

(57)  1  1-[2-(2,4-диметилфенилсулфанил)-

фенил]пиперазин и негови фармацевтски 

прифатливи соли, при што соединението е 

кристалин.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/33, 31/555, 38/19, A 61P 43/00  

(11)  4565   (13) Т1 

(21)  2012/104   (22) 19/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0309196 P  31/07/2001  US and 0382155 P  

20/05/2002  US 

(96)  30/07/2002 EP02750370.5 

(97)  28/12/2011 EP1411918 

(73)  Genzyme Global S.a.r.l. 

9, Parc d'Activite Syrdall  5365 Munsbach, LU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MACFARLAND, Ronald, Trevor; ABRAMS, 

Michael, J.; BRIDGER, Gary, J.; HENSON, 

Geoffrey, W.; CALANDRA, Gary, B.; DALE C. David 

and BROXMEYER, Hal E. 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА МОБИЛИЗИРАЊЕ НА 

ЗАЧЕТОК/СТЕМ КЛЕТКИ 

(57)  1  Постапка за добивање на зачеток и/или 

стем клетки од субјект, којашто постапка содржи  

(а) администрирање на количина од соединение 

во споменатиот субјект доволна да го 

мобилизира зачетокот и/или стем клетките во 

периферната крв на споменатиот субјект, 

проследено со  

(б) собирање на споменатиот зачеток и/или стем 

клетки 

 

кадешто споменатото соединение е 1,1'-[1,4-

фенилен-бис-(метилен)]-бис-1,4,8,11-

тетраaзациклотетрадекан или фармацевтски 

прифатлива сол или негов метален комплекс.  
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има уште 17 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 39/395, 39/02, 39/09, 39/295  

(11)  4584   (13) Т1 

(21)  2012/117   (22) 26/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050669605P  08/04/2005  US 

(96)  31/03/2006 EP06740419.4 

(97)  07/03/2012 EP1868645 

(73)  Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HAUSDORFF, William, P.; SIBER, George, 

Rainer and PARADISO, Peter, R. 

(54)  ПОВЕЌЕВАЛЕНТЕН СОСТАВ НА 

ПНЕУМОКОКЕН ПОЛИСАХАРИДЕН-

ПРОТЕИНСКИ КОЊУГАТ 

(57)  1  Повеќевалентен имуноген состав, којшто 

содржи: 13 различни полисахаридни-протеински 

коњугати, заедно со физиолошки прифатлив 

носач, кадешто секој од коњугатите содржи 

капсуларен полисахарид од различен серотип на 

Streptococcus pneumoniae коњугиран за носечки 

протеин и капсуларните полисахариди се 

подготвени од серотипови 1, 3, 4, 5, 6А, 68, 7F, 

9V, 14, 18C, 19A, 19F и 23F, кадешто носечкиот 

протеин е CRM197 .  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 12N 15/82  

(11)  4586   (13) Т1 

(21)  2012/122   (22) 30/03/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050695952P  01/07/2005  US 

(96)  29/06/2006 EP06785932.2 

(97)  18/01/2012 EP1902136 

(73)  BASF SE and Nidera S.A. 

67056 Ludwigshafen , DE and Paseo Colon 505 

4 Piso  Buenos Aires, AR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SALA, Carlos, Alberto; ECHARTE, Adriana, 

Mariel; BULOS, Mariano; WHITT, Sherry, R. and 

ASCENZI, Robert 

(54)  ХЕРБИЦИД-ОТПОРНИ СОНЧОГЛЕДОВИ 

РАСТЕНИЈА, ПОЛИНУКЛЕОТИДИ КОИШТО 

КОДИРААТ ХЕРБИЦИД-ОТПОРНИ 

АЦЕТОХИДРОКСИКИСЕЛИНСКА СИНТЕТАЗА 

ГОЛЕМИ СУБЕДИНЕЧНИ ПРОТЕИНИ И 

ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Сончогледово растение коешто во 

неговиот геном содржи барем една копија од 

барем еден ендоген ген којшто содржи 

ацетохидроксикиселинска синтетазна голема 
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субединица (AHASL) на полинуклеотид, кадешто 

споменатиот AHASL полинуклеотид кодира 

имидазолинон хербицидно - отпорен AHASL1 

протеин којшто ја содржи аминокиселинска 

секвенца подредена во SEQ ID NO:2 или негов 

проген и кадешто споменатото растение или 

негов проген, ја има зголемено отпорноста на 

барем еден имидазолинон хербицид споредено 

со див тип на сончогледово растение.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  B 23D 36/00, B 21B 15/00  

(11)  4691   (13) Т1 

(21)  2012/146   (22) 18/04/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  771058  30/04/2010  US 

(96)  18/04/2011 EP11162824.4 

(97)  21/03/2012 EP2383063 

(73)  Pong, David Teng 

Apt 6A Tower One, No.1 Po Shan Road  Hong 

Kong SAR, CN 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Pong, David Teng 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ШИПКИ СЕЧЕНИ НА ЗАДАДЕНА ДОЛЖИНА 

ВО ВАЛАВНИЦА 

(57)  1  Постапка за производство на челични 

шипки сечени по должина по налог на 

купувачите кој метод ги опфаќа следниве фази:  

производство на челична шипка со континуирана 

должина од страна на валавница, сечење на таа 

челична шипка со континуирана должина во 

сукцесивни сегменти, каде секој сегмент 

претставува мноштво на должината на шипката 

нарачана од купувачот, сечење на тие сегменти 

во иста линија поставени со ладни ножици прво 

на должина на шипката двојно поголема од 

должината нарачана од купувачот, а потоа на 

пола на должината еднаква на должината на 

шипката порачана од со   

одржување на производството на челичната 

шипка со со континуирана должина произведена 

од валвалница, и увезивање на шипки со 



 

 

Патенти  55 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

должина порачана од купувачот заради 

изнесување од погонот.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 11/00

  

(11)  4706   (13) Т1 

(21)  2012/163   (22) 07/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08162066  08/08/2008  EP 

(96)  21/07/2009 EP09777321.2 

(97)  28/03/2012 EP2313404 

(73)  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., 

Via Palermo, 26/A  43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  DELCANALE, Maurizio and AMARI, Gabriele 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНУКЛИДИН КАРБОНАТ 

И МЕДИЦИНСКИ СОСТАВ ОД ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 

  

 

назначено со тоа, што: 

А може да биде арил каде што еден или повеќе 

водород атоми е евентуално супституиран(и) од 

еден или повеќе халоген атоми или фенил или 

хетероарил каде што еден или повеќе водород 

атоми е евентуално супституиран(и) од еден или 

повеќе халоген атоми или арилалкил или 

хетероарилалкил или група со формулата (a) 

 

каде што 

R3 и R4 се исти или различни и може да се 

независно одбрани од групата составена од H, 

(C3-C8)-циклоалкил, арил или хетероарил, каде 

што наведениот арил или хетероарил може 

евентуално да е супституиран со халоген атом 

или со еден или повеќе супституенти независно 

одбрани од OH, O-(C1-C10)-алкил, оксо (=O), SH, 

S-(C1-C10)-алкил, NO2, CN, CONH2, COOH, (C1-

C10)-алкoксикарбонил, (C1-C10)-алкилсулфанил, 

(C1-C10)-алкилсулфинил, (C1-C10)-

алкилсулфонил, (C1-C10)-алкил и (C1-C10)-

алкоксил или кога R3 и R4 се обете независно 

арил или хетероарил тие може да се поврзани 
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преку Y група што може да е (CH2)n со n=0-2, 

каде што кога n=0 Y e единечна врска, 

формирајќи трицикличен прстенест систем каде 

што јаглеродниот атом од (CH2)n може да е 

супституиран од хетероатом одбран од O, S, N и 

под услов да R3 и R4 никогаш не се обете H. 

R е остаток одбран од: 

-(C1-C10)-алкил, (C2-C10)-алкенил и (C2-C10)-

алкинил евентуално супституирани со група 

одбрана од: 

-група одбрана од NH2, NR1R2, CONR1R2, 

NR2COR1, OH, SOR1, SO2R1, SH, CN, NO2 и 

алициклични соединенија; 

-Z-R1, каде што Z е одбрано од CO, O, COO, 

OCO, SO2, S, SO, COS и SCO или тоа е врска и 

- (C3-C8)-циклоалкил.   

R1 е остаток одбран од: 

-алициклично соединение евентуално 

супституирано со еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од OH, оксо (=O), SH, NO2, 

CN, CONH2, NR2CO-(C1-Cx)-алкил, COOH, (C1-

C10)-алкoксикарбонил, (C1-C10)-алкилсулфанил, 

(C1-C10)-алкилсулфинил, (C1-C10)-

алкилсулфонил, (C1-C10)-алкил и (C1-C10)-

алкоксил, NR2CO-(C1-C10)-алкил; 

-арил евентуално супституирана со NR2CO-(C1-

C10)-алкил, и 

-хетероарил евентуално супституирана со 

NR2CO-(C1-C10)-алкил, (C1-C10)-алкил, О-(C1-C10)-

алкил или халоген.   

R2 е остаток одбран од H, феноксикарбонил, 

бензилоксикарбонил, (C1-C10)-алкоксикарбонил, 

(C1-C10)-алкилкарбонил, (C1-C10)-алкилсулфонил 

и (C1-C10)-алкил. 

X
-
 е физиолошки прифатлив анјон.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/17, 31/80, 36/14, 36/185, 36/53, 

36/54, 36/61, 36/67, 36/736, 36/752, A 61P 17/12

  

(11)  4595   (13) Т1 

(21)  2012/164   (22) 08/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  1035426  15/05/2008  NL 

(96)  15/05/2009 EP09745819.4 

(97)  22/02/2012 EP2285367 

(73)  ATP Marketing & Promotion AG 

Quartierstrasse 1  8867 Niederurnen, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OLDANI, Mario, Dominik, Nicolaas 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ПЛУСКАВЦИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

лекувањето на плускавци којшто содржи: 

a) 0.1 до 10 % од масата на диметикон; 

b) 5 до 25 % од масата на едно или повеќе 

растителни масла; 

c) еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи ексципиенси и/или носачи; 

d) 2 до 6 % од масата на уреа и  

e) вода до 100 % од масата.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/30  

(11)  4657   (13) Т1 

(21)  2012/165   (22) 10/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0301569  27/05/2003  SE and 0302305  

27/08/2003  SE 

(96)  25/05/2004 EP10180348.4 

(97)  04/04/2012 EP2281815 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Mohammed, Rukhsana, Tasneem and 

Bonnert, Roger, Victor 

(54)  МЕЃУПРОИЗВОД СОЕДИНЕНИЕ ЕТИЛ 

ЕСТЕР НА (4-(АЦЕТИЛАМИНО)-3-[(4-

ХЛОРОФЕНИЛ)ТИО]-2МЕТИЛ-1Н-ИНДОЛ-1-

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 
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(57)  1  Соединението 4-(ацетиламино)-3-[(4-

хлорофенил)тио]-2-метил-1H-индолоцетна 

киселина, етил естер.  

има уште 0 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/45, 31/517, C 07D 

401/14  

(11)  4659   (13) Т1 

(21)  2012/166   (22) 11/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0847471P  26/09/2006  US 

(96)  25/09/2007 EP07838876.6 

(97)  25/04/2012 EP2066656 

(73)  CELGENE CORPORATION 

86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MAN, Hon-Wah and MULLER, George, W. 

(54)  5-СУПСТИТУИРАНИ КИНАЗОЛИНОН 

ДЕРИВАТИ КАКО АНТИТУМОРНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение со формула (II): 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват или негов стереоизомер, кадешто: 

R
4
 e: хало; -(CH2)nOH; (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран со еден или повеќе хало; или 

(C1-C6) алкокси, опционално супституиран со 

еден или повеќе хало; 

R
5
 е: водород; -(CH2)nOH; фенил; -O-(C1-

C6)алкил; или (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран со еден или повеќе хало; 

R
6
 е: водород; или (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран со еден или повеќе хало; и 

n е 0, 1 или 2. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/4015, 31/404, 

31/506, A 61P 35/00, C 07D 207/46, 403/12  

(11)  4686   (13) Т1 

(21)  2012/167   (22) 17/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05108728  21/09/2005  EP 

(96)  08/09/2006 EP06793379.6 

(97)  14/03/2012 EP1928872 

(73)  4SC AG 

Am Klopferspitz 19a / 82152 Planegg-

Martinsried, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BAR, Thomas; BECKERS, Thomas; MAIER, 

Thomas; HUMMEL, Rolf-Peter; VOLZ, Jurgen; 

FEITH, Martin and MULLER, Matthias 

(54)  НОВИ СУЛФОНИЛПИРОЛИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА HDAC 

(57)  1  Сол на соединение одбрано од 

(E)-3-[1-(бифенилl-4-сулфонил)-1H-пирол-3-ил]-

N-хидрокси-акриламид, 

(E)-N-хидрокси-3-(1-[4-(([2-(1H-индол-2-ил)-етил]-

метил-амино)-метил)-бензенсулфонил]-1H-

пирол-3-ил)-акриламид, 

(E)-3-[1-(4-диметиламинометил-

бензенсулфонил)-1H-пирол-3-ил]-N-хидрокси-

акриламид и 

(E)-N-хидрокси-3-[1-(5-пиридин-2-ил-тиофен-2-

сулфонил)-1H-пирол-3-ил]-акриламид со 

киселина одбрана од групата составена од 

хидробромна киселина, фосфорна киселина, 

азотна киселина, сулфурна киселина, оцетна 

киселина, лимонска киселина, D-глуконска 

киселина, бензоева киселина, 2-(4-

хидроксибензоил)бензоева киселина, бутирна 

киселина, сулфосалицилна киселина, малеинска 

киселина, лауринска киселина, јаболкова 

киселина како на пример (-)-L- јаболкова 

киселина or (+)-D- јаболкова киселина, фумарна 
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киселина, ќилибарна киселина, оксална 

киселина, тартарна киселина како на пример (+)-

L-тартарна киселина or (-)-D-тартарна киселина 

или мезо-тартарна киселина, памоинска 

киселина, стеаринска киселина, 

толуенсулфонска киселина, метансулфонска 

киселина, 3-хидрокси-2-нафталинкарбонска 

киселина, aдипинска киселина, L-аскорбинска 

киселина, L-аспарагинска киселина, 

бензенсулфонска киселина, 4-ацетамидо-

бензоева киселина, (+)-камфорна киселина, (+)-

камфор-10-сулфонска киселина, каприлна  

киселина  (октанска  киселина),  

додецилсулфонска  киселина, етан-1,2-

дисулфонска киселина, етансулфонска 

киселина, 2-хидрокси-етансулфонска киселина, 

мравја киселина, галактарна киселина, 

гентизинска киселина, D-глукохептонска 

киселина, D-глукуронска киселина, глутаминска 

киселина, 2-оксо-глутарна киселина, хипурна 

киселина, млечна киселина како на пример D-

млечна киселина или L-млечна киселина, 

малонска киселина, бадемова киселина како на 

пример (+)-бадемова киселина or (-)-бадемова 

киселина, нафтален-1,5-дисулфонска киселина, 

нафтален-2-сулфонска киселина, никотинска 

киселина, палмитинска киселина, 

пироглутаминска киселина како на пример L- 

пироглутаминска киселина, хидројодна 

киселина, цикламска киселина, тиоцијанска 

киселина, 2,2-дихлорооцетна киселина, 

глицерофосфорна киселина, 1-хидрокси-2-

нафталинкарбонска киселина, салициклична 

киселина, 4-аминосалициклична киселина, 

гликолна киселина, олеинска киселина, глутарна 

киселина, циметна киселина, капронска 

киселина, изобутирна киселина, пропионска 

киселина, капринска киселина, ундеценска 

киселина и оротинска киселина, 

или 

со база одбрана од групата составена од 

сол на натриум, сол на гванидиниум, сол на 

литиум, сол на магнезиум, сол на калциум, сол 

на калиум, фери сол, сол на амониум и сол на 

триетиламониум; 

или негов хидрат. 

има уште 25 патентни барања. 

 

(51)  C 07K 14/715, C 12P 21/02  

(11)  4660   (13) Т1 

(21)  2012/168   (22) 18/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA 05104878  03/06/2005  EP; EPA 

05106429  13/07/2005  EP and USP 687631  

03/06/2005  US 

(96)  01/06/2006 EP10184728.3 

(97)  09/05/2012 EP2267024 

(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)  Wieber, Urs and Ziegler, Thierry 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКОМБИНАНТЕН 

IL-18 ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН 

(57)  1  Постапка за произведување на 

рекомбинантен Интерлеукин-18 врзувачки 

протеин (IL-18BP) во клетки од јајник од кинески 

хрчак (CHO) во биореактор во услови на култура 

без серум, каде што постапката е fed-batch 

постапка која што ги содржи чекорите на: 

а. фаза на размножување на клетките на 

37°C; 

б. опционално, средна фаза на 33°C; 

ц. фаза на производство на 29°C.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07F 9/09, C 07D 215/22  

(11)  4661   (13) Т1 

(21)  2012/169   (22) 18/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05104482  25/05/2005  EP 

(96)  22/05/2006 EP06755275.2 

(97)  14/03/2012 EP1888604 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PORSTMANN, Frank, Ralf; HORNS, Stefan 

and BADAR, Thomas 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ (АЛФА 

S, БЕТА R)-6-БРОМО-АЛФА- [2-

(ДИМЕТИЛАМИНО) ЕТИЛ]-2-МЕТОКСИ-АЛФА-

1-НАФТАЛЕНИЛ-БЕТА-ФЕНИЛ-3-

ХИНОЛИНЕТАНОЛ 

(57)  1  Постапка за изолирање (αS,βR)-6-бромо-

α-[2-(диметиламино)етил]-2-метокси-α-1-

нафталенил-β-фенил-3-хинолинетанол од 

мешавина од стереоизомерни форми на 6-

бромо-α-[2-(диметиламино)етил]-2-метокси-α-1-

нафталенил-β-фенил-3-хинолинетанол преку 

оптичка резолуција со хирален 4-

хидроксидинафто-[2,1-d:1’,2’-

f][1,3,2]диоксафосфепин 4-оксид или негов 

дериват како резолуционо средство, наведената 

постапка опфаќа 

а) реакција на мешавина од стереоизомерни 

форми на 6-бромо-α-[2-(диметиламино)етил]-2-

метокси-α-1-нафталенил-β-фенил-3-

хинолинетанол со наведеното резолуционо 

средство во погоден растворувач; 

б) одделување на резултантната 

кристализирана сол на (αS,βR)-6-бромо-α-[2-

(диметиламино)етил]-2-метокси-α-1-

нафталенил-β-фенил-3-хинолинетанол и 

наведеното резолуционо средство од 

реакционата мешавина добиена под а); 

ц) дополнително рекристализирање или 

таложење на солта добиена под б) во погоден 

растворувач; 

д) ослободување на (αS,βR)-6-бромо-α-[2-

(диметиламино)етил]-2-метокси-α-1-

нафталенил-β-фенил-3-хинолинетанол од солта 

добиена под б) или ц). 

има уште 38 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/22, A 61K 31/505, A 61P 11/00

  

(11)  4662   (13) Т1 

(21)  2012/170   (22) 18/05/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102007061766  20/12/2007  DE; 

102008022521  07/05/2008  DE and 102008052013  

17/10/2008  DE 

(96)  09/12/2008 EP08864824.1 

(97)  07/03/2012 EP2234985 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  VoN NUSSBAUM, Franz; KARTHAUS, 

Dagmar; ANLAUF, Sonja; DELBECK, Martina; LI, 

Volkhart Min-Jian; MEIBOM, Daniel; LUSTIG, 

Klemens and SCHAMBERGER, Jens 

(54)  4-(4-ЦИАНО-2-ТИОАРИЛ)-

ДИХИДРОПИРИМИДИНОНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

назначено со тоа, што  

А и Е двете претставуваат C-R
7
 или еден од 

двата членови на прстенот А и Е претставува N 

и другиот претставува C-R
7
, во кој што R

7
 

претставува во секој случај водород, флуор или 

хлор, 

Z претставува О или S, 

n го претставува бројот 0, 1 или 2, 

R
1
 претставува (C1-C6)-алкил што може да биде 

супституирана од хидроксил, C1-C4 алкокси, 

амино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, 

хидроксикарбонил, аминокарбонил, (C3-C6)-

циклоалкил, фенил или 5- или 6-член 

хетероарил или до пет пати од флуоро, или 

претставува (C2-C6)-алкенил, (C3-C6)-циклоалкил, 

фенил или 5- или 6-член хетероарил, каде што 

споменатите (C3-C6)-циклоалкил групи може да 

бидат супституирани до два пати од идентични 

или различни супституенти од групата составена 

од (C1-C4)-алкил, хидроксил и (C1-C4)-алкокси и 

споменатите фенил и хетероарил групи може да 

бидат супституирани до два пати од идентични 

или различни супституенти од групата составена 

од флуор, хлор, циано, (C1-C4)-алкил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, (C1-C4)-

алкокси, дифлуорометокси и трифлуорометокси, 

претставува водород, флуор или хлор, 

R
2
 претставува водород, флуор или хлор, 

R
3
 претставувa циано или група со формулата -

C(=O)-R
8
, -C (=O)-O-R

8
, -C(=O)-NH2 или -C(=O)-

NH-R
8
, во која што R

8
 претставувa (C1-C6)-алкил, 

(C3-C6)-алкенил или (C3-C6)-циклоалкил, каде 

што (C1-C6)-алкил и (C3-C6)-циклоалкил од нивна 

страна може да бидат супституирани до два 

пати од идентични или различни супституенти од 

групата составена од хидроксил, (C1-C4)-алкокси, 

хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, 

амино, моно- и ди-(C1-C4)-алкиламино и во (C1-

C6)-алкил и (C3-C6)-циклоалкил во секој случај 

една CH2 група може  да биде заменета од 

кислороден атом, доколку ова резултира во 

хемиски стабилно соединение, 

R
4
 претставува метил или етил 

или R
3
 и R

4
 се прикачени едно на друго и заедно 

формираат кондензирана група со формулата  

 

во која што * ја означува точката на прикачување 

на 5та положба, прикажана во формула (I), од 

дихидропиримидин прстенот и ** ја означува 

точката на прикачување на 6та положба, 

прикажана во формула (I), од дихидропиримидин 

прстенот и R
9
 претставува водород, (C1-C6)-

алкил или (C3-C6)-циклоалкил, каде што (C1-C6)-

алкил може да биде супституирана од 

хидроксил, (C1-C4)-алкокси, аминокарбонил, 
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аминокарбониламино, (C1-C4)-ациламино или 

(C3-C6)-циклоалкил, 

R
5
 претставува водород или (C1-C6)-алкил што 

може да биде супституирана од циано, 

хидроксил, (C1-C4)-алкокси, амино, моно- или ди-

(C1-C4)-алкиламино или (C3-C6)-циклоалкил или 

до три пати од флуор, или претставува фенил, 

пиридил или пиримидинил, каде што фенил, 

пиридил и пиримидинил, каде што фенил, 

пиридил или пиримидинил од нивна страна може 

да бидат супституирани до два пати од 

идентични или различни супституенти од групата 

составена од флуор, хлор, циано, (C1-C4)-алкил, 

трифлуорометил, (C1-C4)-алкокси и 

трифлуорометокси, 

или R
5
 претставува група со формулата -C(=O)-

O-R10, -L
1
-C(=O)-O-R

11
, -L

2
-C(=O)-NR

12
R

13
, -L

2
-

SO2-NR
12

R
13

, -L
2
-C (=O)-NR14-NR

12
R

13
 или -L

2
-

SO2-R
15

, во која што  

L
1
 претставува (C1-C6)алкандиил,  

L
2
 претставува врска или (C1-C6)алкандиил,  

R
10

 претставува (C1-C6)-алкил што може да биде 

супституирана од (C3-C6)-циклоалкил или фенил, 

R
11

 претставува водород или (C1-C6)-алкил што 

може да биде супституирана од (C3-C6)-

циклоалкил или фенил, 

R
12

 и R
13

 се идентични или различни и независно 

еден од друг претставуваат водород, (C1-C6)-

алкил, (C3-C6)-циклоалкил или 4- до 6-член 

хетероциклил, каде што (C1-C6)-алкил, (C3-C6)-

циклоалкил и 4- до 6-член хетероциклил од 

нивна страна може да бидат супституирани до 

два пати од идентични или различни 

супституенти од групата составена од флуор, 

хидроксил, (C1-C4)-алкокси, оксо, амино, моно- 

или ди-(C1-C4)-алкиламино, хидроксикарбонил, 

(C1-C4)-алкоксикарбонил и аминокарбонил и во 

(C1-C6)-алкил CH2 група може да биде заменета 

од кислороден атом, доколку ова резултира во 

хемиски стабилно соединение, и (C3-C6)-

циклоалкил и 4- до 6-член хетероциклил може 

дополнително да биде супституиран до два пати 

од идентични или различни (C1-C4)-алкил 

радикали, што од нивна страна може да бидат 

супституирани од хидроксил, (C1-C4)-алкокси или 

хидроксикарбонил, 

или R
12

 и R
13

 заедно со азотниот атом на кој што 

тие се прикачени формираат 4- до 6-член 

хетероцикл што може да содржи дополнителен 

прстенест хетероатом од групата составена од 

N, O, S, SO и SO2 и што може да биде 

супституиран до два пати од идентични или 

различни супституенти од групата составена од 

(C1-C4)-алкил, хидроксил, (C1-C4)-алкокси, оксо, 

амино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, 

хидроксикарбонил, аминокарбонил, (C3-C6)-

циклоалкил, 4- до 6-член хетероциклил и 5- или 

6-член хетероарил, каде што (C1-C4)-алкил од 

своја страна може да биде супституирана од 

хидроксил, (C1-C4)-алкокси или 

хидроксикарбонил,  

R
14

 претставува водород или (C1-C4)-алкил  

и R
15

 претставува (C1-C6)-алкил, (C3-C6)-

циклоалкил, фенил или 5- или 6-член 

хетероарил, каде што (C1-C6)-алкил може да 

биде супституирана од хлор, хидроксил, (C1-C4)-

алкокси, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино или 

(C3-C6)-циклоалкил или до три пати од флуор и 

фенил и 5- или 6-член хетероарил од нивна 

страна може да бидат супституирани до два 

пати од идентични или различни супституенти од 

групата составена од флуор, хлор, циано, (C1-

C4)-алкил, дифлуорометил, трифлуорометил, 

(C1-C4)-алкокси и трифлуорометокси, 

и R
6
 претставува водород, флуор или хлор, 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват или солват на сол. 

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  F 28F 9/26, 19/04, 21/08  

(11)  4556   (13) Т1 

(21)  2012/219   (22) 25/06/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI 1169  26/06/2008  IT 

(96)  25/06/2009 EP09769651.2 

(97)  25/04/2012 EP2318798 

(73)  FONDITAL S.p.A. 

Via Cerreto 40  Vobarno (BS), IT 

(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)  FRANZONI, Francesco 

(54)  "ЦЕЛОСНА АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 

ЗА РАДИЈАТОР ЕЛЕМЕНТ ЗА ГРЕЕЊЕ И 

МЕТОД НА АНТИКОРОЗИВЕН ТРЕТМАН НА 

РАДИЈАТОР ЕЛЕМЕНТ ЗА ГРЕЕЊЕ" 

(57)  1  Радијатор елемент за греење (1) со тело 

(2) направен од алуминиум и со обезбедена 

внатрешна комора (5) за циркулација на вода, 

одвоени од страна на внатрешните површини (6) 

на алуминиумското тело (2); телото (2) 

се состои од главно тубуларно тело (7) има 

краен дел (25), кој се протега надвор од еден 

пар на трансверзалните спојка ракави (9), 

внатрешно поврзани со тубуларно тело (7) со 

помош на соодветните дупки (29) 

ограничени од страна на периферни рабови (30), 

и што е предвидено 

со отворање на дното (27) затворен со капаче 

(28); капачето (28) има површина за затворање 

(33) наредени во внатрешноста на крајниот дел 

(25) во близина на споменатите дупки (29); 

елементот се карактеризираат со тоа што 

капачето за затворање е заменлива тангента на 

дупките (29).  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07C 253/34, C 07D 307/87  

(11)  4650   (13) Т1 

(21)  2012/230   (22) 04/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0002004  23/12/2002  DK and 0436117 P  

23/12/2002  US 

(96)  18/12/2003 EP03767476.9 

(97)  06/06/2012 EP1581483 

(73)  H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 7-9  2500 Kobenhavn-Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PETERSEN, Hans;  DANCER, Robert; 

CHRISTIANSEN, Brian and HUMBLE, Rikke, Eva 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА 

РАСЕМИЧЕН ЦИТАЛОПРАМ ДИОЛ И/ИЛИ S- 

ИЛИ R-ЦИТАЛОПРАМ ДИОЛИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА 
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РАСЕМИЧЕН ЦИТАЛОПРАМ, И/ИЛИ R-

ЦИТАЛОПРАМ И/ИЛИ S-ЦИТАЛОПРАМ 

(57)  1  Процес на подготовка на расемична 4-[4-

(диметиламино)-1-(4-флуорофенил)-1-

хидроксимутил]-3-(хидроксиметил) бензонитрил 

(диол) слободна база и/или додатна киселинска 

база и/или R - или -S - диол слободна база и/или 

додатна киселинска база која се состои од 

сепарација на почетна не расемична смеша од 

R- и S- диолна слободна база и/или додатна 

киселинска база со повеќе од 50% од еден од 

енантиомерите во размер збогатен со S-диол 

или R-диолна слободна база и/или додатна 

киселинска база и размер кој се состои од RS-

диолна слободна база и/или додатна киселинска 

база каде размерот на S-диол према R-диол е 

1:1 или поблиску до 1:1 отколку во смешата на 

R-диол и S-диол која се карактеризира со тоа 

што: 

i)  RS- диолната слободна база и/или 

додатната киселинска база е издвоена од 

основната не-расемична смеша од R- и S-

диолна слободна база и/или додатната 

киселинска база; или 

R-или S-диолна слободна база и/или додатната 

киселинска база се растворени во растворувач 

од основната не-расемична смеша од R- и S-

диолна слободна база и/или додатната 

киселинска база во тој растворувач, оставајќи 

остаток кој содржи RS-диолна слободна база 

и/или додатна киселинска база; 

ii)  остатокот/прочистениот дел формиран е 

одвоен од конечната фаза на растворање; 

iia) Ако остатокот/прочистениот дел е кристал тој 

може (по избор) да се рекристализира еднаш 

или повеќе пати за да формира расемиќен диол; 

iib) Ако остатокот/прочистениот дел не е, тогаш 

ќекорите i) и ii) се повторуваат додека не се 

добие кристал и кристалниот остаток може (по 

избор) да се рекристализира еднаш или повеќе 

пати за да формира расемичен диол; 

iii) Конечната фаза на растворање е 

подвргната натаму на прочистување и S-

диолната или R-диолната слободна база и/или 

додатната киселинска база се изолираат од 

крајната фаза на растварање; 

iv) Слободните бази на диоли добиени на 

овој начин потоа (по желба) се препаботуваат во 

додатна киселинска база или додатната 

киселинска база добиена на овој начин потоа 

може (по желба) да се преработува во друга 

додатна киселинска база или додатната 

киселинска база добиена од диолите може (по 

желба) да се преработи во соодветна слободна 

база.  

има уште 25 патентни барања.

 

 

(51)  A 61K 31/724, 31/135, 31/496, 45/06, 47/40, 

9/20  

(11)  4656   (13) Т1 

(21)  2012/257   (22) 26/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10159137.8  06/04/2010  EP 

(96)  06/04/2010 EP10159137.8 

(97)  27/06/2012 EP2374450 

(73)  H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Olsen, Flemming, Enok 

(54)  ФЛУПЕНТИКСОЛНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Цврсто фармацевтско соединение кое 

содржи флупентиксол или фармацевтски 

прифатлива сол и циклодекстрин.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/06, 31/56, 31/573, 31/59, 31/593, 

47/06, 47/10, 9/00  

(11)  4610   (13) Т1 

(21)  2012/258   (22) 26/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0000561  23/04/1999  DK 

(96)  27/01/2000 EP00901483.8 

(97)  30/05/2012 EP1178808 

(73)  LEO PHARMA A/S 

Industriparken 55  2750 Ballerup, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  H Y, Gert and DIDRIKSEN, Erik 

(54)  БЕЗВОДНО ФАРМАЦЕВТСКО 

СОЕДИНЕНИЕ ЗА ДЕРМАТОЛОШКА 

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПСОРИАЗА КОЕ 

СОДРЖИ ВИТАМИН D, КОРТИКОСТЕРОИД И 

РАСТВОРУВАЧКА КОМПОНЕНТА 

(57)  1  Безводно фармацевтско соединение за 

дерматолошка употреба за третирање псориаза, 

себопсориаза и себороичен дерматитис кај луѓе 

и други цицачи, при што спомнатото соединение 

кое содржи: 

 

Прва фармаколошки активна компонента А која 

се состои од барем еден витамин D или аналог 

на витамин D и втора фармаколошки активна 

компонента B која се состои од барем еден 

кортикостероид при што разликата помеѓу 

оптималната стабилност на pH од спомнатата 

прва компонента А и оптималната pH на втората 

компонента B е барем 1; и натаму содржи една 

компонента растворувач C која е избрана од 

група која се состои од: 

i. Компоненти со општа формула 

R
3
(OCH2C(R

1
)H)xOR

2
 (I) кај која x е во опсег 

од 2-26, R
1
 во секоја единица на x е CH3, R

2
 е 

прав ланец или разгранет C1-20 алкил или 

бензоил, и R
3
 e H; 

ii. ди-(прав или разгранет)-C4-10 алкил 

естери од C4-C8 докарбоксилна киселина; 

iii. Прави или разгранети C12-18-алкил 

бензоати; 

iv. Прави или разгранети C2-4-алкил естери 

од прави или разгранети C10-18-алканоични 

или алкеноични киселини; 

v. Пропиленгликол диестери со C8-14-

алканоични киселини; и 

vi. Разгранети примарни C18-24-алканоли 

Кај кои спомнатата прва компонента 

А е избрана од група која се состоиод 

калципотриол, калцитриол, 

такалцитол, мексакалцитол, и 

1(S),3(R)-дихидрокси-20®-[((3-(2-

хидрокси-2пропил)-метокси)-метил]-

9, 10-секо-прегна-5(Z),7€,10(19)-

триен како и нивни смеши и кај кои 

спомнатата втора компонента B е 

избрана од група која се состои од 

Бетаметазон, Клобетазол, 

Дезоксиметазон, Дифлукортолон, 

Дифлоразон, Флуоцинонид, 

Флуметазон, Флуоцинолон, 
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Флутиказон, Флипредниден, 

Халцинонид, Хидрокортизон, 

Мометазон, Триамцинолон и 

фармацевтски прифатливи естери и 

ацетониди како и нивни смеши. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  E 04B 2/86, E 04G 17/065  

(11)  4679   (13) Т1 

(21)  2012/259   (22) 26/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20040000578  21/06/2004  HR 

(96)  29/03/2005 EP05718145.5 

(97)  09/05/2012 EP1792024 

(73)  Velickovic, Pjer-Mise 

Laniste 15B  10020 Zagreb, HR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   

(54)  СИСТЕМ НА ИЗОЛИРАНИ БЕТОНСКИ 

ФОРМИ СО ЅИДНИ СПОЈКИ СО ПРОМЕНЛИВА 

ДОЛЖИНА 

(57)  1  Спојка со променлива должина која може 

да се прилагоди на посакувана дебелина на ѕид 

и која е погодна за поврзување на изолациони 

плочи во форми на армирани бетонски ѕидови, 

при што спојката опфаќа: 

- барем прв и втор дел на спојката 

- барем еден дел на спојката има ѕид (20) 

прилагоден за да влегува во жлебовите на 

изолационите плочи; 

- врат (26) со странично истурени запци 

(24) кои се изработени на него; и 

- одбојници (23) на првиот и вториот дел 

на спојката, во рамнина нормална на спомнатиот 

врат, на определено растојание од краевите на 

спомнатите делови на спојката 

истакнати по тоа што 

спомнатите барем прв и втор дел од спојката 

опфаќаат: 

- најмалку еден машки дел (21) на спојката 

и најмалку еден женски дел (22) на спојката; 

- спомнатиот машки дел на спојката има 

врат (26) кој е така изведен што аксијално може 

да влезе во отворите за фиксирање изведени на 

женскиот дел (22) на спојката; 

- спомнатите странични запци (24) се 

изработени како запчеста летва на вратот (26) 

на машкиот дел (21) на спојката кои се во спрега 

со страничните запци (25) во отворите за 

фиксирање на женскиот дел (22); 
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- на вратот (26) на машкиот дел (21) на 

спојката обезбедени се ознаки за растојание.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61P 25/18

  

(11)  4666   (13) Т1 

(21)  2012/261   (22) 27/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080046943P  22/04/2008  US 

(96)  02/04/2009 EP09734415.4 

(97)  25/07/2012 EP2280961 

(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)  SCHAUS, John, Mehnert 

(54)  1,5-ДИФЕНИЛ-ПИРОЛИДИН--2-ОН 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО СВ-1 ЛИГАНДИ 

(57)  1  Соединение со формулата 

 

 

R
1
 e избрано од групата составена од водород, 

хлоро, цијано, трифлуорометил, 

дифлуорометокси и трифлуорометокси; 

R
2
 e избран од групата составена од водород, 

хало, цијано, (C1-C3)алкил супституиран со од 1 

до 5 флуоро групи и (C1-C3)алкокси супституиран 

со од 1 до 5 флуоро групи; 

R
3
 e избран од групата составена од водород, 

флуоро и хлоро; 

R
4
 e избран од групата составена од 

трифлуорометил, цијано и циклопропил; 

така што кога R1 e водород, хлоро, цијано или 

трифлуорометил, тогаш R2 e (C1-C3) алкокси 

супституиран со од 1 до 5 флуоро групи; 

или негови фармацевтски прифатливи соли. 
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има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/00, 39/12, C 12Q 1/70  

(11)  4671   (13) Т1 

(21)  2012/262   (22) 27/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  491928 P  01/08/2003  US; 533542 P  

31/12/2003  US; 542947 P  09/02/2004  US and 

601656  20/06/2003  US 

(96)  21/06/2004 EP04785951.7 

(97)  11/07/2012 EP1567188 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CHAM, Bill, E.; MALTAIS, Jo-Ann, B. and 

BELLOTTI, Marc 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ ВИРАЛНИ ЧЕСТИЧКИ 

СО ИМУНОГЕНИ СВОЈСТВА И РЕДУЦИРАНА 

ЛИПИДНА СОДРЖИНА КОРИСНИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Употреба на модифицирана вирална 

честичка за производство на фармацевтски 

состав корисен за обезбедување заштита од 

инфективен вирален организам, при што 

модифицираната вирална честичка содржи 

барем делумно делипидизирана вирална 

честичка, при што делумно делипидизираната 

вирална честичка: 

иницира позитивна имунолошка реакција и 

предизвикува заштита против инфективен 

организам, при што модифицираната вирална 

честичка има пониска липидна содржина и 

поинаква пловна густина од  немодифицирана 

вирална честичка, при што модифицираната 

вирална честичка е вирус на 

имунодефициенција, а модифицираната 

вирална честичка понатаму содржи протеин, а 

протеинот е барем еден од gp 41, gp120, или 

p24, или p27 протеин, при што модифицираната 

вирална честичка е делипидизирана со 

користење на 0.5 до 10% етер, или 0.5% до 10% 

етер во комбинација со алкохол.  

има уште 26 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/79, A 61K 31/465, A 61P 35/00, C 

07D 213/80  

(11)  4678   (13) Т1 

(21)  2012/263   (22) 30/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060003250  22/12/2006  ES and 

20070001086  23/04/2007  ES 

(96)  21/12/2007 EP07866261.6 

(97)  20/06/2012 EP2121614 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda General Mitre 151   08022 Barcelona, ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  NAVARRO ROMERO, Eloisa; CASTRO 

PALOMINO LARIA, Julio Cesar; ERRA SOLA, 

Monteserrat and LOZOYA TORIBIO, Maria Estrella 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АМИНОНИКОТИНСКИ И 

ИСОНИКОТИНСКИ КИСЕЛИНИ НА  DHODH 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединението со формула (I) 

 

каде  

 - една од групите G
1
 претставува азотен 

атом или CR
c
 група и други нејзини 

претставници, 

 - G
2
 претставува азотен атом или CR

d 

група, 

 - R
1
 претставува група избрана помеѓу 

водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкилни 

групи кои по потреба можат да бидат заменети 

со 1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми или хидрокси групи, и C3-8 циклоалкил 

групи кои по потреба можат да бидат заменети 

со 1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми или хидрокси групи,  

 - R
2
 претставува група избрана помеѓу 

водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкилни 

групи кои по потреба можат да бидат заменети 

со 1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми или хидрокси групи, и C1-4  алкокси групи 

кои по потреба можат да бидат заменети со 1, 2 

или 3 супституенти избрани од халогени атоми 

или хидрокси групи, 

 - R
а
, R

b
, R

c 
независно претставуваат 

група избрана помеѓу водородни атоми, 

халогени атоми, C1-4 алкилни групи кои по 

потреба можат да бидат заменети со 1, 2 или 3 

супституенти избрани од халогени атоми или 

хидрокси групи, и C1-4  алкокси групи кои по 

потреба можат да бидат заменети со 1, 2 или 3 

супституенти избрани од халогени атоми или 

хидрокси групи, 

 - R
d
 претставува група избрана помеѓу 

водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкилни 

групи кои по потреба можат да бидат заменети 

со 1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми или хидрокси групи, и C1-4  алкокси групи 

кои по потреба можат да бидат заменети со 1, 2 

или 3 супституенти избрани од халогени атоми 

или хидрокси групи, и C3-8 циклоалкокси групи 

кои по потреба можат да бидат заменети со 1, 2 

или 3 супституенти избрани од халогени атоми 

или хидрокси групи,  

 - една од групите G
3
 и G

4
  е азотен атом 

и другиот е CH група,  

 - M е водороден атом или фармацевтски 

прифатлив катјон 

 

со  услов кој барем една од групите R
a
 и R

b
 

претставува водороден атом, и G
2
 е CR

d
,  потоа 

Rd претставува група избрана од C1-4 алкилни 

групи кои по потреба можат да бидат заменети 

со 1, 2 или 3 супституенти избрани од халогени 

атоми или хидрокси групи, C3-8 циклоалкил групи 

кои по потреба можат да бидат заменети со 1, 2 

или 3 супституенти избрани од халогени атоми 

или хидрокси групи, и нивни фармацевтски 

прифатливи соли и N- оксиди. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  G 07F 17/32  

(11)  4677   (13) Т1 

(21)  2012/264   (22) 30/07/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  200820000841U  21/01/2008  DE 

(96)  21/01/2009 EP09703274.2 

(97)  27/06/2012 EP2235699 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  GAWEL, Marek 

(54)  АПАРАТ ЗА ИГРА И/ИЛИ ЗАБАВА 

(57)  1  Уред за игри и/или забава кој содржи 

најмалку еден екран (4) кој е поставен блиску до 

панелниот уред (3) назначен со тоа што апарат 

за претходно подесување (12) автоматски го 

подесува екранот (4) во претходно определена 

положба условена од положбата на играчот 

детектиран од страна на уредот за 

идентификација (13).  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/127, 31/192, 31/203, 31/282, 31/337, 

31/475, 31/513, 31/519, 31/555, 31/704, 33/24  

(11)  4621   (13) Т1 

(21)  2012/291   (22) 17/08/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08014793  20/08/2008  EP and 00717  

23/05/2008  US 

(96)  25/05/2009 EP09749940.4 

(97)  15/08/2012 EP2299977 

(73)  Liplasome Pharma ApS 

Dandyvej 19 7100 Vejle, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  VIKBJERG, Anders Falk; PETERSEN, Sune 

Allan; MELANDER, Fredrik; HENRIKSEN, Jonas 

Rosager and JORGENSEN, Kent 

(54)  ЛИПОЗОМИ ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕКОВИ И 

МЕТОДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Липозом назначен со тоа, што содржи 

o помеѓу 25% и 45% (мол/мол) од анјонски 

липид, 

o помалку од 10% холестерол (мол/мол) и 
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o терапевтско средство одбрано од 

групата составена од антитуморни средства со 

мали молекули, антибиотици, антифунгали, и 

анти-инфламаторни средства 

- каде што липозомот беше изложен на 

двовалентен катјон на концентрација помеѓу 0,1 

мМ и 1 мМ.  

има уште 25 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  C 10B 7/02, 49/02, 53/02, C 10L 5/40, 9/08, F 

26B 17/00, 23/02, F 27B 9/18  

(11)  4655   (13) Т1 

(21)  2012/351   (22) 02/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  201010036425  15/07/2010  DE 

(96)  15/07/2011 EP11738428.9 

(97)  05/09/2012 EP2424955 

(73)  ThyssenKrupp Polusius AG 

Graf-Galen-Strasse 17  59269 Beckum, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LAMPE, Karl; DENKER, Jurgen; BEYER, 

Christoph and ERPELDING, Richard 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА СУШЕЊЕ И 

ПЕЧЕЊЕ НА НАЈМАЛКУ ЕДНА ПРОТОЧНА 

СУПСТАНЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ 

ЈАГЛЕРОД ВО ПЕЧКА СО ПОВЕЌЕ ОГНИШТА 

(57)  1  Уред за сушење и печење на најмалку 

еден проточен материјал којшто содржи јаглерод 

(1) во печка со повеќе огништа (1), се состои од: 

 

а. зона за сушење (2), којашто содржи уред за 

полнење (11) за полнење на проточниот 

материјал којшто содржи јаглерод (10), место за 

празнење (14) за празнење на протокот на сув 

воздух (13) којшто содржи пара и место за 

дополнување (15) за рециклирање на најмалку 

дел од протокот на сув воздух, 

б.  зона на печење (3) за дегазација на 

проточниот материјал којшто е осушен во зоната 

за сушење (2), којашто се состои од место за 

празнење (27) за празнење на испечениот 

проточен материјал (10'), најмалку едно место за 

полнење (19, 20) за испуштениот гас и место за 

празнење (18) на проточниот гас од печењето 

(17), 

в. разменувач на топлина (4) за загревање на 

сувиот проточен гас (13), место за празнење (14) 

на зоната за сушење е поврзан преку 

топлинскиот изменувач кон местото за полнење 

(15) од зоната за сушење,  

г. комора за согорување (5), кадешто местото за 

празнење (18) од зоната за печење (3) е 

поврзано преку комората за согорување (5) и 

разменувачот на топлина (4) кон местото за 

полнење (19, 20) од зоната за печење (3). 

д. кадешто проточниот гас од печењето (17) 

испуштен преку местото за празнење (18) на 

зоната за сушење (3) согорува во комората за 
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согорување (5) и добиениот резултантен испусен 

гас се користи во разменувачот на топлина (4) за 

загревање на сувиот проточен гас (13) и се 

полни во зоната за печење (3). 

ѓ. кадешто зоната за сушење (2) и зоната за 

печење (3) содржи два различни кружни тока на 

гасот.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  B 65D 21/04  

(11)  4663   (13) Т1 

(21)  2012/353   (22) 03/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102006025198  29/05/2006  DE 

(96)  25/05/2007 EP07725559.4 

(97)  25/07/2012 EP2024424 

(73)  "Deutsche See" GmbH 

Mailschstrasse 3-9  27572 Bremerhaven, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  FELDMANN, Andre and SCHULTCHEN, 

Arne 

(54)  СИСТЕМ НА САДОВИ, КОНКРЕТНО ЗА 

ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА СВЕЖА РИБА 

(57)  1  Сад (2) како составен дел на систем на 

садови за транспортирање на свежа риба, кој 

има отвор на горната страна, а ивицата на 

отворот на горната страна (10) и површината 

на долната страна (8) на садот се предвидени 

така што долната страна (8) се поставува 

бочно и како вкалапен модел се поставува на 

ивицата на отворот на горната страна (10) на 

ист таков сад, со што садовите (2) може да се 

поставуваат еден врз друг, при што горниот 

сад (2) може да се внесе во подолниот сад (2) 

ако се ротира за 180° по вертикалната оска и, 

на тој начин, садовите (2) може да се постават 

еден во друг кога се празни (садови со 

ротационо поставување), при што ивицата на 

отворот на горната страна (10) е предвидена 

како жлеб (22), дури и во делови од истата и 

има најмалку една прва отворена дупка (28) 

надвор од ѕидот на садот (4) непосредно до 

долната страна на ивицата, и при што долната 

страна на садот (6) има втора отворена дупка 

(30), така што течноста може да истекува од 

садот преку втората отворена дупка (30) во 

просторот на жлебот (22) на садот (2) којшто е 

поставен непосредно под него, а потоа преку 

првата дупка (28) на садот којшто е поставен 

под него, истекува надвор од просторот на 

жлебот (22) по ѕидот на садот (4) непосредно 

до долната страна на ивицата, назначен со 
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тоа, што има бочни надворешни ивици и/или 

површини (20) со надворешни контури кои се 

обликувани брановидно и овозможуваат 

вкалапена цврста врска која спречува 

поместување кога се поставува бочно врз 

бочните надворешни ивици и/или површини 

(20) на ист таков сад (2), при што 

надворешните контури на бочните 

надворешни ивици и/или површини (20) на 

истите такви садови (2) кои се поставени 

бочно еден на друг се обликувани брановидно 

и комплементарно и овозможуваат меѓусебно 

прицврстување со вкалапена врска.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 413/12, A 01N 43/80  

(11)  4665   (13) Т1 

(21)  2012/354   (22) 04/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0725219  24/12/2007  GB and 0813849  

29/07/2008  GB 

(96)  16/12/2008 EP08864919.9 

(97)  01/08/2012 EP2238132 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MAIENFISCH, Peter; RENOLD, Peter; 

ZAMBACH, Werner and MUEHLEBACH, Michel 

(54)  ИНСЕКТИЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

назначено со тоа, што 

A
1
, A

2
, A

3
 и A

4
 се независно едно од друго C-H, 

C-R
5
, или азот; 

G
1
 е кислород или сулфур; 

L е единечна врска, C1-C8алкил, C1-C8халоалкил, 

C2-C8алкенил, C2-C8халоалкенил, C2-C8алкинил, 

или C2-C8халоалкинил; 

R
1
 е водород, C1-C8алкил, C1-C8алкилкарбонил-, 

или C1-C8алкоксикарбонил-; 

R
2
 е водород, или C1-C8алкил; 

R
3
 е C1-C8халоалкил; 
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R
4
 е арил или арил супституиран од еден до три 

R
6
, или хетероциклил или хетероциклил 

супституиран од еден до три R
6
; 

Y
1
, Y

2
 и Y

3
 се независно едно од друго CR

7
R

8
, S, 

SO, SO2, под услов да едно од Y
1
, Y

2
 или Y

3
 не е 

CR
7
R

8
; 

секое R
5
 е независно халоген, циано, нитро, C1-

C8алкил, C1-C8халоалкил, C2-C8алкенил, C2-

C8халоалкенил, C2-C8алкинил, C2-

C8халоалкинил, C1-C8алкокси, C1-C8халоалкокси, 

C1-C8алкоксикарбонил-, арил или арил 

дополнително супституиран од еден до три R
10

, 

или хетероарил или хетероарил дополнително 

супституиран од еден до три R
10

, или каде што 

две R
5
 се соседни, двете R

5
 можат заедно со 

јаглеродните атоми на кои што двете R
5
 се 

врзани да формираат 5-член прстен, каде што 5-

члениот прстен е -OCH=N-, -SCH=N-, -OCR
10

=N-, 

или -SCR
10

=N-; 

секое R
6
 е независно халоген, циано, нитро, C1-

C8алкил, C1-C8халоалкил, C1-C8алкокси, C1-

C8халоалкокси, или C1-C8алкоксикарбонил-; 

секое R
7
 и R

8
 е независно водород, халоген, C1-

C8алкил, или C1-C8халоалкил; 

секое R
10

 е независно халоген, циано, нитро, C1-

C8алкил, C1-C8халоалкил, C1-C8алкокси, C1-

C8халоалкокси, или C1-C8алкоксикарбонил-; или 

негова сол или N-оксид; 

каде што изразот "арил" се однесува на фенил, 

нафталенил, антраценил, инденил или 

фенантренил; каде што изразот "хетероциклил" 

се однесува на хетероарил и нивни незаситени 

или делумно незаситени аналози; и  

каде што изразот "хетероарил" се однесува на 

моноциклична група одбрана од пиридил, 

пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, пиролил, 

пиразолил, имидазолил, триазолил, тетразолил, 

фуранил, тиофенил, оксазолил, изоксазолил, 

оксадиазолил, тиазолил, изотиазолил, и 

тиадиазолил, или бициклична група одбрана од 

хинолинил, цинолинил, хиноксалинил, 

бензимидазолил, бензотиофенил и 

бензотиадиазолил.  

има уште 15 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/435, 31/495, A 61P 

35/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/14, 409/14, 

413/12, 413/14, 417/14, 487/04, 495/04  

(11)  4667   (13) Т1 

(21)  2012/355   (22) 05/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  USP 675805  27/04/2005  US 

(96)  27/04/2006 EP06751834.0 

(97)  17/10/2012 EP1881976 

(73)  Amgen Inc., 

One Amgen Center Drive  Thousand Oaks, 

California  91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  LIU, Longbin; KIM, Tae-Seong; YANG, Kevin; 

DOMINGUEZ, Celia; BOOKER, Shon; GERMAIN, 

Julie; XI, Ning; BAUER, David; BELLON, Steven; 

BOEZIO, Alessandro; CHOUQETTE, Deborah; 

D'AMICO, Derin; D'ANGELO, Noel; FELLOWS, 

Ingrid M.; GRACEFFA, Russel; HARMANGE, Jean-

Cristophe; HIRAI, Satoko; LA, Daniel; LEE, 

Matthew; NORMAL, Mark, H.; POTHASHMAN, 

Michele; ROVETO, Philip and SIEGMUND, Aaron 

C. 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ АМИДНИ ДЕРИВАТИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА 

(57)  1  Соединение од Формулата I 

 

R-X-W-Y-R
1
           I 

 

негови енантиомери, диастереомери, 

фармаколошки прифатливи соли, и N-оксиди, 

каде што 

R e  

 

 каде што 

Z е избран од N или CR
7
; 

Z
1 
е избран од N или CR

7
; 

W е избран од супституиран или несупституиран 

фенил, супституиран или несупституиран 

пиридил, супституиран или несупституиран 
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пиримидинил, супституиран или несупституиран 

пиридазинил и супституиран или несупституиран 

пиразинил; 

X e O; 

Y е избран од -NR
a
C(=O)-(CR

3
R

4
)p

-
, и -NR

a
C(=S)-

(CR
3
R

4
)p

-
; 

R
a
 е избран од H, алкил, хетероциклил, арил, 

алкенил и алкинил; 

R
1
 е избран од : 

 

     и   

 

каде што R
b
 е независно избран во секој случај 

од H, арилалкил, 5-6-член хетероциклил-С1-3 

алкил, С1-6-алкил, С6-10 арил, С6-10 хетероарил, 

С3-6 циклоалкил, бензил, С1-3 алкиларил, С1-3 

алкилхетероарил, метил, етил, изопропил, 

бутил, сек-бутил, изобутил, метоксиметил, -(С1-

6)алкил, 2-хидрокси 2-метилбутил, 2-хидрокси-2-

метилпропил, 2-хидроксипропил, 1-(1-

хидроксициклопропил)метил, етиламинометил, 

пиперидин-1-илметил, пиролидин-1-илметил, 

пиридил, тиенил, фенил, 1-нафтил, нитрил, -

C(=O)OR
5a

, -C(=O)NR
5a

R
a
, и –C(=O)R

5a
; 

каде што R
c
 е еден или повеќе супституенти 

избрани од H, метил, изопропил, терц-бутил, 

бромо, флуоро, и хидроксил; 

R
3
 и R

4
 се секој независно избрани од H, алкил, 

арил, хетероциклил, арилалкил, циклоалкил, и 

циклоалкилалкил; алтернативно R
3
 и R

4
, заедно 

со атомот за кој се врзани, формираат 3-6 член 

прстен; 

R
5
 е независно избран во секој случај од Н, 

алкил, халоалкил, хетероциклилалкил, 

циклоалкилалкил, арил, и хетероциклил; 

R
5а

 e независно избран во секој случај од Н, 

алкил, халоалкил, арилалкил аминоалкил, 

хетероциклилалкил, циклоалкилалкил, арил, 

хетероциклил, алкенил, алкинил и циклоалкил; 

R
7
 e избран од H, хало, цијано и алкил; 

R
8*

 е еден или повеќе супституенти независно 

избрани во секој случај од OC(=O)NR
a
R

5
, -

NR
a
C(=O)OR

5
 и -NR

a
C(=O)-R

5
; 

p е 0, 1, 2, или 3; и 

каде што секој алкил, арил, хетероарил, 

циклоалкил, алкенил, алкинил, хетероциклил, и 

алкокси дел од било кој од R, R
1
, R

3
, R

4
, R

5
, R

7
, 

R
8*

, и R
a
 се опционално независно 

супституирани со една или повеќе групи 

независно избрани во секој случај од хало, оксо, 

-NR
a
R

5
, -OR

5a
, -CO2R

5
, -C(=O)R

5
, (C1-

C6)алкиламино, -NH-N=NH, (C1-C6)алкил, (C1-

C6)алкинил, (C3-C6)циклоалкил, (C1-

C6)халоалкил, ди(C1-C6)алкиламино; (C1-

C6)алкиламино-(C1-C6)алкил, (C1-

C6)хидроксиалкиламино, (C1-C6)алкиламино-(C1-

C6)алкиламино, фенил, хетероцикличен, 

хетероарил, -(CR
3
R

4
)pалкил-S(=O)-алкил, и -

(CR
3
R

4
)pалкил-S(O)2-алкил, каде што секој 

погоре наведен алкенил е линеарен или 

разгранет радикал од два до дванесет 

јаглеродни атоми кој што има најмалку една 

јаглерод-јаглерод двојна врска и каде што секој 

погоре наведен алкинил е линеарен или 

разгранет радикал од два до дванесет 

јаглеродни атоми кој што има најмалку една 

јаглерод-јаглерод тројна врска. 

има уште 17 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 261/08, A 61P 35/00, C 07D 261/10, 

413/04, 413/10, 417/04, 495/04  

(11)  4711   (13) Т1 

(21)  2012/357   (22) 08/10/2012 
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(45) 28/02/2013 

(30)  20030003105  11/02/2003  GB; 20030006560  

21/03/2003  GB and 20030013751  13/06/2003  GB 

(96)  09/02/2004 EP04709273.9 

(97)  22/08/2012 EP1611112 

(73)  Cancer Research Technology Limited; The 

Institute of Cancer Research and Vernalis 

(R&D)Limited 

Sardinia House, Sardinia Street  London WC2A  

3NL, GB; Royal Cancer Hospital, 123 Old 

Brompton Road  London SW7 3RP, GB and 100 

Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh 

Berkshire RG41 RD, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  FINCH, Harry; DRYSDALE, Martin, James; 

DYMOCK, Brian, William; WEBB, Paul; JAMES, 

Karen E.,; CHEUNG, Kwai M.,; MATHEWS, 

Thomas P., and MCDONALD, Edward 

(54)  ИЗОПСАЗОЛ СОЕДИНЕНИА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ТОПЛИНСКИ ШОК НА 

ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Соединение од формула (A) или (B) или 

сол, N-оксид, хидрат или солват одтаму: 

 

кадешто 

R1 е група од формула (IB) 

  

кадешто во било која компатибилна комбинација 

R претставува еден или повеќе заменители,  

Alk
1
 и Alk

2
 се опционално заменети бивалент C1–

C6 алкилен или C2 –C6 алкенилен радикали, 

p, r и s се независни 0 или 1, 

Z е -O-, -S-, -(C=O)-, -(C=S)-, -SO2-, -C(=O)O-, -

C(=O)NR
А
- , 

-C(=S)NR
А
 -, -SO2NR

А
 -, -NR

А
C(=O)-, -NR

А
SO2- 

или –NR
А
- кадешто R

А
 е хидроген или C1 –C6 

алкил, и 

Q е хидроген или опционално заменет 

карбоцикличен или хетероцикличен радикал; 

R2 е (i) група од формула (IA): 

 

-Ar1-( Alk
1
)p-(Z)r-( Alk

2
)s-Q (IA) 

  

кадешто  во било која компатибилна 

комбинација 

Ar
1
 е опционално заменет арил или хетероарил 

радикал, и 

Alk
1
, Alk

2
, p, r, s, Z, R

А
 и Q се како што се 

дефинирани во релација со R1; 

(ii) карбоксамид радикал; или 

(iii) не ароматичен карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен кадешто прстенастиот 

карбон е опционално заменет, и/или прстенаст 

нитроген е опционално заменет со групата од 

формула 

-( Alk
1
)p-(Z)r,-( Alk

2
)s-Q кадешто Q, Alk

1
, Alk

2
, Z, p, 

r и s 

Се дефинирани погоре во релација со групата 

(IA); 

и 

R3 е карбоксил, карбоксамид или карбоксил 

естер група, терминот "опционално заменет" 

значејќи заменет со до четри компатибилни 

заменители, од кој секој е независно селектиран 

од (C1–C6)алкил, (C1–C6)алкокси, хидрокси, 

хидрокси(C1–C6)алкил, меркапто, меркапто(C1–

C6) алкил, (C1–C6)алкилтио, хало (вклучувајќи 

флуоро, бромо и хлоро), трифлуорометил, 

трифлуорометокси, нитро, нитрил (-CN), оксо, 

фенил, -COOH, -COOR
A
, -COR

A
, -SO2R

A
, -CONH2, 

-SO2NH2, -CONHR
A
, -SO2NHR

A
, -CONR

A
R

B
,-

SO2NR
A
R

B
, -NH2, -NHR

A
, -NR

A
R

B
, -OCONH2, -

OCONHR
A
 ,-OCONR

A
R

B
, -NHCOR

A
, -NHCOOR

A
, -

NR
B
COOR

A
,-NHSO2OR

A
, -NR

B
SO2OH, -

NR
B
SO2OR

A
,-NHCONH2, -NR

A
CONH2, -

NHCONHR
B
, -NR

A
CONHR

B
, -NHCONR

A
R

B
, или –

NRACONR
A
R

B
 кадешто R

A
 и R

B
 се независни (C1–

C6)алкил група, и 

терминот "карбоксамид" значејќи група од 

формула –CONH2 или метиламинокарбонил, 

етиламинокарбонил или изопропиламино 

карбонил група, или група од формула –

CONR
B
(Alk)nR

A
 кадешто Alk е опционално 
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заменет бивалент алкилен, алкенилен или 

алкинилен радикал, 

n е 0 или 1, 

R
B
 е хидроген или C1–C6 алкил или C2–C6 

алкенил група, 

R
A
 е хидрокси или опционално заменет 

карбоциклик или хетероциклик, или R
A
 и R

B
 

земени заедно со нитрогенот на кој тие се 

прикачени формираат N-хетероцикличен прстен 

кој опционално може да содржи еден или повеќе 

дополнителни хетеро атоми селектирани од O, S 

и N, и кои може опционално да бидат заменети 

на еден или повеќе прстенасти C или N атоми, 

има уште 27 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/17  

(11)  4557   (13) Т1 

(21)  2012/376   (22) 19/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  875682 P  18/12/2006  US 

(96)  18/12/2007 EP07863068.8 

(97)  03/10/2012 EP2124999 

(73)  Acceleron Pharma, Inc. 

149 Sidney Street  Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SHERMAN, Matthew L. 

(54)  АКТИВИН-ACTRII АНТАГОНИСТИ И 

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АНЕМИЈА 

(57)  1  Активин-ActRII антагонист за употреба 

при третирање или спречување на анемија кај 

пациент човек кој што има потреба од тоа, при 

што активин-ActRII антагонистот е полипептид 

кој што содржи аминокиселинска низа 

селектирана од групата која што содржи: 

a) аминокиселинска низа НИЗА ИД БР:2 или 

аминокиселинска низа најмалку 90% или 95% 

идентична на НИЗА ИД БР:2;б) аминокиселинска 

низа НИЗА ИД БР: 3 или аминокиселинска низа 

најмалку 90% или 95% идентична на НИЗА ИД 

БР:3;ц) полипептид кој што содржи најмалку 50 

консекутивни аминокиселини селектирани од 

НИЗА ИД БР: 2;д) аминокиселинска низа НИЗА 

ИД БР: 16 или аминокиселинска низа најмалку 

90% или 95% идентична на НИЗА ИД БР: 16;e) 

аминокиселинска низа НИЗА ИД БР: 17 или 

аминокиселинска низа најмалку 90% или 95% 

идентична на НИЗА ИД БР: 17;ф) полипептид кој 

што содржи најмалку 50 консекутивни 

аминокиселини селектирани од НИЗА ИД БР: 

16;г) аминокиселинска низа НИЗА ИД БР: 7 или 

аминокиселинска низа најмалку 95% идентична 

на НИЗА ИД БР: 7;х) аминокиселинска низа 

НИЗА ИД БР: 12 или аминокиселинска низа 

најмалку 95% идентична на НИЗА ИД БР: 12;и) 

аминокиселинска низа НИЗА ИД БР: 20 или 

аминокиселинска низа најмалку 95% идентична 

на НИЗА ИД БР: 20; иj) аминокиселинска низа 

НИЗА ИД БР: 21 или аминокиселинска низа 

најмалку 95% идентична на НИЗА ИД БР: 21.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  B 01D 53/62, C 10B 49/06, C 10J 3/14, 3/66

  

(11)  4545   (13) Т1 

(21)  2012/381   (22) 24/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10062413  20/12/2007  DE 

(96)  18/12/2008 EP08864685.6 

(97)  25/07/2012 EP2227312 

(73)  Ecoloop GmbH 

Geheimrat-Ebert-Strasse 12  38640 Goslar, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MOLLER, Roland 

(54)  ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПОВТОРНА 

ОБРАБОТКА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ 

КОИШТО СОДРЖАТ CO2 

(57)  1  Постапка на повторна преработка на 

отпадни гасови коишто содржат CO2 при 

редукциона постапка во повеќе фази, 

отпадниот гас којшто содржи CO2 поминува во 

обратна насока од протокот на цврстата маса 

на суровиот негасифициран материјал и 

термалната разложена органска маса, којашто 

самостојно не содржи јаглен, низ множество на 

зони (4, 3, 2, 1) исто како и во зоната на 

еднаков притисок и така се претвора во 

пиролизирани гасови, кадешто, во правецот на 

протокот на цврстата проточна маса, 

 

а. во фазата на создавање на горивен гас (1) 

на темпертаура од 250 - 700ºC oрганската 

маса термално се разложува под редуцирани 

услови во кратко-ланчани јаглеводороди, 

водород и јаглерод моноксид со производство 

на кокс и остатоци, 

б. во интермедијарната фаза (2) коксот 

оксидира со зголемување на температурата, 

кадешто добиениот јаглероден моноксид се 

издувува спротивно на протокот на цвртстата 

маса во правец на фазата (1) кадешто се 

создава горивниот гас, 

в. во фазата (3) во којашто се создава јаглерод 

моноксид на темпертаура од 800 – 1.600ºC 

преостанатите остатоци од кокс комплетно се 

претворени со јаглерод диоксид во јаглерод 

моноксид со притисок и температура 

прилагодени согласно Boudouard-ов 

еквилибриум, 
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г. во фазата на ладење (4) цврстите остатоци 

и деловите од кокс од негасифицираниот 

суров материјал се изладени до 100ºC во 

спротивен правец на CO2 и испразнети, 

д. по остстранувањето, барем испразнетиот 

негасифициран суров материјал се враќа во 

кружниот ток. 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 237/20, A 61K 31/495, A 61P 25/18, C 

07D 237/24, 409/04, 487/04  

(11)  4546   (13) Т1 

(21)  2012/384   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07102222  13/02/2007  EP 

(96)  11/02/2008 EP08716791.2 

(97)  01/08/2012 EP2121630 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MACDONALD, Gregor, James; LANGLOIS, 

Xavier, Jean, Michel; BARTOLOME-NEBREDA, 

Jose, Manuel and VAN GOOL, Michiel, Luc, Maria 

(54)  БРЗО РАЗЛОЖУВАЧКИ АНТАГОНИСТИ 

НА ДОПАМИН 2 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

или стереоизомерна форма на истото, 

назначено со тоа, што: 

R
1
 е хлоро, трифлуорометил или циано; 

R
2
 е фенил; фенил супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти секој независно одбран од групата 

составена од хало, циано, C1-4алкил, C1-

4алкилокси, C1-4алкилсулфонил, перфлуороC1-

4алкил, перфлуороC1-4алкилокси, диC1-
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4алкиламино, хидроксил, и фенил дополнително 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој 

независно одбран од групата составена од хало, 

C1-4алкил и перфлуороC1-4алкил; тиенил, тиенил 

супституиран со 1 или 2 супституенти секој 

независно одбран од групата составена од хало 

и C1-4алкил; нафтил; пиридинил; пиролил; 

бензотиазолил; индолил; хинолинил; C3-

8циклоалкил; или C5-7циклоалкенил; 

R
3
 е водород, C1-4алкил, C1-4алкилокси или хало; 

R
4
 и R

5
 се секое независно водород или C1-

4алкил; или R
4
 и R

5
 заедно формираат C1-

4алкандиил; 

n е 1 или 2; и 

R
6
 е водород, C1-4алкил, хидроксиC2-4алкил, C3-

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

пиридинилметил, или фенилметил 

дополнително супституиран на фенилот со 1, 2 

или 3 супституенти секој независно одбран од 

групата составена од хало, циано, C1-4алкил, C1-

4алкилокси, C1-4алкилсулфонил, перфлуороC1-

4алкил, перфлуороC1-4алкилокси и диC1-

4алкиламино; или R
5
 и R

6
 заедно формираат C2-

5алкандиил; 

или фармацевтски прифатлива сол или солват 

на истото. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 01C 7/08  

(11)  4687   (13) Т1 

(21)  2012/385   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  102009031066  30/06/2009  DE 

(96)  28/06/2010 EP10006665.3 

(97)  19/09/2012 EP2269434 

(73)  Lemken GmbH & Co. KG 

Weseler Strasse 5  46519 Alpen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Gebbeken, Martin, Dipl.-Ing.; Werries, Dieter; 

Paessens, Christian; Lukas, Thomas and 

Berendsen, Mark 

(54)  ДИСТРИБУТЕР ЗА ПНЕВМАТСКИ 

МАШИНИ ЗА БУШЕЊЕ 

(57)  1  Дистрибутeр (2) за пневматска бушилка 

за дистрибуција на семиња што се пренесуваат 

надвор од резервоарот за складирање по пат на 

уред за мерење преку линија за достава (1) до 

дистрибутeрот (2), каде што има неколку излези 

(3) обезбедени на дистрибутeрот (2) на кој што 

се поврзани линии за семиња (4) и преку кои што 

семињата се доставуваат до одводи за семиња 

(10) или ралници за семиња (11), каде што 

индивидуални одводи за семиња (10) или 

ралници за семиња (11) не се снабдуваат со 

семиња доколку, кога поминуваат преку земјата, 

се создаваат патеки за движење, каде што има 

подвижен сегмент за дистрибуција (20) 

обезбеден во дистрибутeрот (2) што може да се 

придвижи во неколку позиции за дистрибуција, 

во прва позиција за дистрибуција за снабдување 

со семиња на сите одводи за семиња (10) или 

ралници за семиња (11) и во втора позиција за 

дистрибуција, во која што одводите за семиња 

(10) или ралниците за семиња (11) одбрани за 

создавање патеки за движење не се снабдуваат 

со семиња, каде што подвижниот сегмент за 

дистрибуција (20) се состои од прстенесто тело 

(30)  

назначен со тоа, што прстенестото тело има 

барем две нивоа за дистрибуција (31) со дупки-

за-премин (15), прво ниво за дистрибуција (32) и 

второ ниво за дистрибуција (33), каде што 

дупките-за-премин (15) се дистрибуирани 

подеднакво во секое од двете нивоа за 

дистрибуција (31) во областа за довод (35) на 

семињата на таков начин што дупките-за-премин 

(15) го имаат истото растојание помеѓу нив во 

секое од нивоата за дистрибуција (32, 33) и 

бројот на дупки-за-премин (15) на второто ниво 

за дистрибуција (33) е помал од бројот на дупки-

за-премин (15) на првото ниво за дистрибуција 

(32) од бројот на одводите за семиња (10) или 

ралниците за семиња (11) што не се доставени 

со семиња за создавање на патеките за 

движење.  

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/18, A 61P 35/00  

(11)  4558   (13) Т1 

(21)  2012/388   (22) 25/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  52807 P  25/10/2007  US; 900580 P  

09/02/2007  US; 932762 P  31/05/2007  US and 

937365 P  26/06/2007  US 

(96)  01/02/2008 EP08725055.1 

(97)  29/08/2012 EP2120999 

(73)  Acceleron Pharma, Inc. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KNOPF, John; SEEHRA, Jasbir and 

KUMAR, Ravindra 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ АКТИВИН-АКТРИИА 

АНТАГОНИСТИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ ТРЕТИРАЊЕ НА 

МУЛТИПЛА МИЕЛОМА 

(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. 
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(51)  A 61K 9/19, 38/47, 47/10, 47/12, 47/20, 

47/26, 9/00, A 61P 43/00  

(11)  4571   (13) Т1 

(21)  2012/389   (22) 29/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0771555P  07/02/2006  US 

(96)  06/02/2007 EP07763599.3 

(97)  12/09/2012 EP1986612 

(73)  Shire Human Genetic Therapies, Inc. 

300 Shire Way  Lexington MA 02421, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  ZHU, Gaozhong; LOWE, Kris; SHAHROKH, 

Zahra and NGUYEN, Vinh 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНА СМЕСА НА 

ГЛУКОЦЕРЕБРОЗИДАЗА 

(57)  1  Фармацевтска смеса која содржи 

протеин со слободен тиол и со карбохидрат 

назначена со тоа што карбохидратот е 

присутен во количина доволна за да се одржи 

стабилноста на протеинот и каде pH на 

смесата е помеѓу 4.5 и 6.5, каде слободниот 

тиол од протеинот  е глукоцереброзидаза 

(GCB) и карбохидратот е сукроза.  

има уште 37 патентни барања. 

 

 

(51)  B 01D 59/44, C 07C 51/16, 51/41, C 12P 7/06, 

G 01N 33/14  

(11)  4570   (13) Т1 

(21)  2012/390   (22) 29/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0080462  06/10/2008  RS 

(96)  05/10/2009 EP09760028.2 

(97)  19/09/2012 EP2334409 

(73)  Smajlovic, Ivan 

samu Mihajla 30  21220 Becej, RS 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Smajlovic, Ivan and Glavinovic, Milanka 

(54)  МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛТА-Д 

ВРЕДНОСТИТЕ ОД НЕИЗМЕНЕТ СТАБИЛЕН 

ВОДОРОДЕН ИЗОТОП ОД МЕТИЛ ГРУПАТА 

ОД ЕТАНОЛОТ СО УРЕД ОД IRMS 

ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ТЕХНИКА 

(57)  1  Процесот за определување на потеклото 

на хранливите продукти кои содржат алкохол, се 

состои од: 

земање на примерок од хранлив продукт кој 

содржи алкохол; неутрализација на испарливите 

киселини во земениот примерок; 

деградирање на карбонилните соединенија: 

алдехиди и кетони во земениот примерок;, 

екстрахирање на етанолен примерок од 

земениот примерок; 

внесување на ензим етанол дехидрогеназа и 

ацеталдехид дехидрогеназа, и оксидо-

редукциски коензим NAD+ за да се претвори 

етанолот од екстрахираниот етанолен примерок 

во ацетатна киселина; 

екстрахирање на ацетатната киселина со тоа 

што чекорот за екстрахирање на ацетатната 

киселина вклучува најмалку еден од следните 

процеси: дестилација во присуство на прегреана 

водена пареа, или вакуум дестилација; 

произведување на раствор од ацетатна сол од 

екстрахираната ацетатна киселина со 

неутрализација на екстрахираната аветатна 

киселина се додека растворот не достигне рН 

вредност 8.1; 

концентрирање на добиениот раствор на 

ацетатна сол со вакуум дестилација се додека 

ацетатната сол не достигне сирупеста 

консистенција, и бипродуктот се ослободува; 

ладење на концентрираниот раствор на 

ацетатната сол; 

отстранување на нечистотиите од 

концентрираниот и изладен раствор на 

ацетатната сол со додавање на органски 

растворувач или мешање на растворот во 

ултрасонична водена бања, каде органскиот 

растворувач ги раствора нечистотиите; 

ослободување од органскиот растворувач кој ги 

содржи онечистувањата со употреба на 

сепарационо стакло; 

добивање на сува ацетатна сол со константна 

маса од прочистениот концентриранраствор од 

ацетатната сол; 
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мерење на изотопски состав, на пример на 

релативен однос на изотоп од деутериум и 

водород од сувата ацетатна сол; 

пресметување на дD вредност на измерената 

изотопска смеса; и споредување на дD вредност 

пресметаната со  дD вредност на хранлив 

продукт со познато потекло.  

има уште 8 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 211/22, A 61K 31/4409, A 61P 25/00

  

(11)  4555   (13) Т1 

(21)  2012/392   (22) 30/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0114541P  14/11/2008  US 

(96)  13/11/2009 EP09752988.7 

(97)  10/10/2012 EP2358676 

(73)  Theravance, Inc. 

901 Gateway Boulevard  South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PATTERSON, Lori Jean; CHAO, Robert and 

RAPTA, Miroslav 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА НА 4-[2-(2,4,6-

ФЛУОРОФЕНОКСИМЕТИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРИ

ДИН СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Кристална хлороводородна сол на 4-[2-

(2,4,6-трифлуорофеноксиметил)фенил]-

пиперидин, се карактеризира со модел на 

прашкастата дифракција со x-зраци којшто 

содржи највисоки точки на дифракција на 2и 

вредности од 4.44±.0,20, 10.22 ±0.20, 17.16 

±0.20 и 21.78 ±0.20.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/107, 39/145, 39/39, 9/00, B 01F 

13/00, 13/10, 3/08, 5/06, 5/10, 7/00  

(11)  4554   (13) Т1 

(21)  2012/393   (22) 30/10/2012 
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(57)  1  Постапка за производството на масло 

во вода емулзија која што содржи  
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поминување на првата емулзија која што има 

првата просечна големина на маслена капка 

низ микрофлуидизационен уред за да се 

формира втора емулзија којашто има втора 

просечна големина на маслена капка која што 

е помала од прватата просечна големина на 

маслена капка; и  

филтрација на втората емулзија; 

кадешто микрофлуидизациониот уред содржи 

комора за интеракција којашто содржи 

множество на Z-тип канали и задна комора за 

притисок којшто содржи барем еден канал; и  

кадешто притисокот во задната комора е 

позициониран долж комората за интеракција.  

има уште 16 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение на формулата: 
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каде што двете X4 групи се Cl или двете X4 

групи се Br. 

има уште 11 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение од формулата (I): 
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или било која фармацевтски прифатлива 

негова сол, каде што: 

Секој од X
1
, X

2
, X

3
, и X

4
 се независно N или С; 

каде што не повеќе од два од X
1
, X

2
, X

3
, и X

4
 се 

N; 

X
5
 e C; 

Секој од X
6
, X

7
, X

9
 и X

10 
се независно N или С; 

секој од X
8
 и Х

11
 е С; каде што не повеќе од 

три од X
6
, X

7
, X

9
 и X

10 
се N; 

Y e NH, NR
5
, CH(OH), C(=O), -CR

a
R

b
, или CF2; 

или алтернативно Y и R
3
 формираат 5- до 6-

член прстен фузиран со прстенот кој што ги 

содржи двата наведени Y и R
3
; 

Z e NH, NR
6
, S, SO, SO2, или O; 

m e 0, 1, 2, 3 или 4; 

n e 0, 1 или 2; 

p e 0, 1 или 2; 

R
1
 e избран од групата составена од  

(а) H, F, Cl, Br, I, C1-8алк, C1-4халоалк, -OR
a
, -

NR
a
R

a
, -N(R

a
)C(=O)R

b
,  

-C(=O)NR
a
R

a
, -C(=O)R

d
, -C(=O)-O-R

a
, -OR

c
, -

NR
a
R

c
, -N(R

c
)C(=O)R

b
, 

 -N(R
a
)C(=O)R

c
, -C(=O)NR

a
R

b
, или –

C(=O)NR
a
R

c
; 

(б) сатуриран, делумно сатуриран или 

несатуриран, 3-, 4-, 5-, 6- или 7-член 

моноцикличен прстен или сатуриран, делумно 

сатуриран или несатуриран 8-, 9-, 10-, 11-, или 

12-член бицикличен прстен, каде што секој 

наведен прстен содржи 0, 1, 2, 3, или 4 N 

атоми и 0, 1, или 2 атоми избрани од O и S, и 

каде што секој наведен прстен е супституиран 

со 0, 1, 2 или 3 групи избрани од F, Cl, Br, C1-

6алк, C1-4халоалк, -OR
a
,  

-OC1-4халоалк, CN, -C(=O)R
b
, -C(=O)OR

a
, -

C(=O)NR
a
R

a
, -C(=NR

a
)NR

a
R

a
,  

-OC(=O)R
b
, -OC(=O)NR

a
R

a
, -OC2-6алкNR

a
R

a
, -

OC2-6алкOR
a
, -SR

a
, -S(=O)R

b
,  

-S(=O)2R
b
, -S(=O)2NR

a
R

a
, -NR

a
R

a
, -NR

a
R

c
,-

N(R
a
)C(=O)R

b
, -N(R

a
)C(=O)OR

b
,  

-N(R
a
)C(=O)NR

a
R

a
, -N(R

a
)C(=NR

a
)NR

a
R

a
,-

N(R
a
)S(=O)2R

b
,  

-N(R
a
)S(=O)2NR

a
R

a
, -NR

a
C2-6алкNR

a
R

a
, -NR

a
C2-

6алкOR
a
, -C1-6алкNR

a
R

a
,  

-C1-6алкOR
a
,  -C1-6алкN(R

a
)C(=O)R

b
, -C1-

6алкOC(=O)R
b
, -C1-6алкC(=O)NR

a
R

a
, -C1-

6алкC(=O)OR
a
, R

7
, R

8
 и оксо; 

(ц) група –L-R
7
, каде што L e CH2, NH, 

N(C1-4алк), O, S, S=O, или S(=O)2; или 

(д) C1-6алк супституиран со 0, 1, 2 или 3 групи 

избрани од F, Cl, Br,  

C1-6алк, C1-4халоалк, -OR
a
, -OC1-4халоалк, CN, -

C(=O)R
b
, -C(=O)OR

b
,  

-C(=O)NR
a
R

a
, -C(=NR

a
)NR

a
R

a
, -OC(=O)R

b
, -

OC(=O)NR
a
R

a
, -OC2-6алкNR

a
R

a
,  

-OC2-6алкOR
a
, -SR

a
, -S(=O)R

b
, -S(=O)2R

b
, -

S(=O)2NR
a
R

a
, -NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)C(=O)R

b
, -N(R

a
)C(=O)OR

b
, -

N(R
a
)C(=O)NR

a
R

a
, -N(R

a
)C(=NR

a
)NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)S(=O)2R

b
,  -N(R

a
)S(=O)2NR

a
R

a
, -NR

a
C2-

6алкNR
a
R

a
, -NR

a
C2-6алкOR

a
,  

-C1-6алкNR
a
R

a
, -C1-6алкOR

a
, R

8
 и оксо; 

R
2
 e, независно во секој случај, F, Cl, Br, CN, 

OH, OC1-4алк, С1-4алк или С1-4халоалк;  

R
3
 e, независно во секој случај, F, Cl, Br, CN, 

OH, OC1-4алк, С1-4алк, С1-4халоалк, или -NR
a
С1-

4алк; 

R
4
 e, независно во секој случај, F, Cl, CH3, CN, 

CF3, CHF2, CH2F, OR
a
, или NR

a
R

a
; 

R
5
 e С1-8алк, С1-4халоалк, -C(=O)R

b
, или R

c
; 

R
6
 e С1-8алк, С1-4халоалк, -C(=O)R

b
, или R

c
; 

R
7
 е сатуриран, делумно сатуриран или 

несатуриран 3-, 4-, 5-, 6- или 7-член 

моноцикличен или 8-, 9-, 10-, 11-, или 12-член 

бицикличен прстен кој што содржи 0, 1, 2 или 3 

N атоми и 0 или 1 атоми избрани од O и S, кој 

што е супституиран со 0, 1, 2 или 3 групи 

избрани од F, Cl, Br,  

C1-6алк, C1-4халоалк, -OR
a
, -OC1-4халоалк, CN, -

C(=O)R
b
, -C(=O)OR

a
,   

-C(=O)NR
a
R

a
, -C(=NR

a
)NR

a
R

a
, -OC(=O)R

b
, -

OC(=O)NR
a
R

a
, -OC2-6алкNR

a
R

a
,  

-OC2-6алкOR
a
, -SR

a
, -S(=O)R

b
, -S(=O)2R

b
, -

S(=O)2NR
a
R

a
, -NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)C(=O)R

b
, -N(R

a
)C(=O)OR

b
, -

N(R
a
)C(=O)NR

a
R

a
, -N(R

a
)C(=NR

a
)NR

a
R

a
, 

 -N(R
a
)S(=O)2R

b
, -N(R

a
)S(=O)2NR

a
R

a
, -NR

a
C2-

6алкNR
a
R

a
, -NR

a
C2-6алкOR

a
,  

-C1-6алкNR
a
R

a
, -C1-6алкOR

a
, -C1-

6алкN(R
a
)C(=O)R

b
, -C1-6алкOC(=O)R

b
,  

-C1-6алкC(=O)NR
a
R

a
, -C1-6алкC(=O)OR

a
, R

8
 и 

оксо; 
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R
8
 e C1-6алк супституиран со 0, 1, 2 или 3 групи 

избрани од F, Cl, Br,     C1-6алк, C1-4халоалк, -

OR
a
, -OC1-4халоалк, CN, -C(=O)R

b
,-C(=O)OR

a
, 

-C(=O)NR
a
R

a
, -C(=NR

a
)NR

a
R

a
, -OC(=O)R

b
, -

OC(=O)NR
a
R

a
, -OC2-6алкNR

a
R

a
,  

-OC2-6алкOR
a
, -SR

a
, -S(=O)R

b
, -S(=O)2R

b
, -

S(=O)2NR
a
R

a
, -NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)C(=O)R

b
,-N(R

a
)C(=O)OR

b
, -

N(R
a
)C(=O)NR

a
R

a
, -N(R

a
)C(=NR

a
)NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)S(=O)2R

b
, -N(R

a
)S(=O)2NR

a
R

a
, -NR

a
C2-

6алкNR
a
R

a
, -NR

a
C2-6алкOR

a
,  

-C1-6алкNR
a
R

a
, -C1-6алкOR

a
, -C1-

6алкN(R
a
)C(=O)R

b
, -C1-6алкOC(=O)R

b
,  

-C1-6алкC(=O)NR
a
R

a
,-C1-6алкC(=O)OR

a
 и оксо; 

R
a
 е независно, во секој случај, Н или R

b
; 

R
b
 e независно, во секој случај, фенил, бензил, 

или C1-6алк, каде што наведениот фенил, 

бензил и C1-6алк се супституирани со 0, 1, 2 

или 3 супституенти избрани од хало, С1-4алк, 

С1-3халоалк, -OH, -OC1-4алк, -NH2,  

-NHС1-4алк, -OC(=O)С1-4алк, или -N(С1-4алк)С1-

4алк; 

R
c
 е С0-4алк-поврзан, сатуриран, делумно 

сатуриран или несатуриран 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-

член моноцикличен; или 8-, 9-, 10-, 11-, или 12-

член бицикличен прстен кој што содржи 0, 1, 2 

или 3 N атоми и 0 или 1 атом избран од O и S, 

каде што наведениот С0-4алк и наведениот дел 

од прстенот може да биде супституиран со 0, 

1, 2 или 3 групи избрани од F, Cl, Br, C1-6алк, 

С1-4халоалк, R
7
, -OR

a
, -OС1-4халоалк, CN, -

C(=O)R
b
, 

-C(=O)OR
a
, -C(=O)NR

a
R

a
, -C(=NR

a
)NR

a
R

a
, -

OC(=O)R
b
, -OC(=O)NR

a
R

a
, 

-OC2-6алкNR
a
R

a
, -OC2-6алкОR

a
, -SR

a
, -S(=O)R

b
, -

S(=O)2R
b
, -S(=O)2NR

a
R

a
, 

-NR
a
R

a
, -N(R

a
)C(=O)R

b
, -N(R

a
)C(=O)OR

b
, -

N(R
a
)C(=O)NR

a
R

a
,  

-N(R
a
)C(=NR

a
)NR

a
R

a
, -N(R

a
)S(=O)2R

b
, -

N(R
a
)S(=O)2NR

a
R

a
,  

-NR
a
C2-6алкNR

a
R

a
, -NR

a
C2-6алкОR

a
, -C1-

6алкNR
a
R

a
, -C1-6алкОR

a
,  

-C1-6алкN(R
a
)C(=O)R

b
, -C1-6алкOC(=O)R

b
, -C1-

6алкC(=O)NR
a
R

a
,  

-C1-6алкC(=O)OR
a
 и оксо; и 

R
d
 е азотно-поврзан сатуриран, делумно 

сатуриран, или несатуриран 5-, 6- или 7-член 

хетероцикличен прстен кој што го содржи 

врзувачкиот азот и 0, 1 или 2 дополнителни 

атоми на азот и содржи 0 или 1 атом на 

сулфур или кислород, хетероциклот е 

супституиран со 0, 1, 2 или 3 супституенти 

избрани од оксо, хало, С1-4алк, С1-3халоалк, -

OC1-4алк, 

-NH2, -NHC1-4алк, и –N(C1-4алк)C1-4алк. 

има уште 36 патентни барања. 
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(21)  2012/396   (22) 31/10/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  82482  21/07/2008  US 

(96)  20/07/2009 EP09786064.7 

(97)  19/09/2012 EP2324013 

(73)  Shionogi&Co., Ltd. and Purdue Pharma 

L.P. 

1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku  Osaka-

shi, Osaka 5410045, JP and One Stamford 

Forum , 201 Tresser Boulevard  Stamford, CT 

06901-3431, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  TSUNO, Naoki; YAO, Jiangchao; 

WHITEHEAD, John, W., F. and FUCHINO, Kouki 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ-ХИНОКСАЛИН-ТИП 

ПРЕМОСТЕНИ-ПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА 

И НИВНИТЕ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение  со формулата (I'): 
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или негов фармацевтски прифатлив дериват 

назначено со тоа, што: 

секое R2 е независно одбрано од -хало; 

a е цел број одбран од 0, 1 или 2; 

b е цел број одбран од 0 или 1; 

секое R5 е независно одбрано од -H, -OH, -(C1-

C3)алкил, -C(хало)3, или -хало; 

R1 е -(C9-C14)циклоалкил или -(C9-

C14)бициклоалкил, секое од истите е 

супституирано со 1, 2 или 3 независно одбрано 

од R3 групи; 

секое R3 е независно одбрано од -(C1-

C4)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, или  

-(C3-C6)циклоалкил, 

и каде што фармацевтски прифатливиот 

дериват е одбран од групата составена од 

фармацевтски прифатлива сол, солват, 

радиоозначено соединение, стереоизомер, 

енантиомер, диастереоизомер, рацемска 

мешавина, и таутомер. 

има уште 28 патентни барања. 
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(30)  09014501  20/11/2009  EP 

(96)  18/11/2010 EP10781839.5 

(97)  31/10/2012 EP2376335 

(73)  Imperial Tobacco Limited 

PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  HOLLOWAY, Steve; COLLINS, Tim; KNORR, 

Solvey; SOUTHEY, Neil; WOLFGRAMM, Regine; 

GURKE, Inga and DEVIVIER, Guillaume 

(54)  ПАКУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН 

(57)  1  Пакување за производи од тутун, 

назначено со тоа, што содржи: 

-  обвивка (2; 92; 102; 112; 132; 152; 

182) која има преден ѕид (10; 120; 134; 154; 184), 

заден ѕид (12; 135; 155; 185), два странични 

ѕидови (14; 122; 138) поставени спротивно еден 

на друг и кои го поврзуваат предниот ѕид (10; 

120; 134; 154; 184) и задниот ѕид (12; 135; 155; 

185), како и горна страна (18); и 

-  капак (4; 94; 104, 105; 114; 140; 

160; 190) прилагоден да ја затвори горната 

страна (18) на обвивката (2; 92; 102; 112; 132; 

152; 182) кога е во затворена положба, при што 

капакот (4; 94; 104, 105; 114; 140; 160; 190) е 

зглобно поврзан со задниот ѕид (12; 135; 155; 

185) или со еден од страничните ѕидови (14; 122; 

138) на обвивката (2; 92; 102; 112; 132; 152; 182) 

во правец на оската-шарка (22; 145; 164; 193) и 

при што тој е зглобно подвижен врз оската-

шарка (22; 145; 164; 193) заради преминување 

од затворена во отворена положба; 

-  при што капакот (4; 94; 104, 105; 

114; 140; 160; 190) содржи горна страна/ѕид (24; 

142; 161; 191) која има предна ивица (26), задна 

ивица (28), две бочни ивици (30) и долна страна 

(32) и е прилагодена да ја затвори горната 

страна (18) на обвивката (2; 92; 102; 112; 132; 

152; 182) кога капакот (4; 94; 104, 105; 114; 140; 

160; 190) е во затворена положба; и 

-  при што е предвиден ѕид со 

закосени ивици (34; 124; 146; 166; 194) којшто се 

протега во најмала мерка од ивицата (26) на 

горната страна (24; 142; 161; 191) спротивно на 

оската-шарка (22; 145; 164; 193) на капакот (4; 

94; 104, 105; 114; 140; 160; 190), при што 

наведениот ѕид со закосени ивици (34; 124; 146; 

166; 194) цврсто се спојува со обвивката (2; 92; 

102; 112; 132; 152; 182) кога капакот (4; 94; 104, 

105; 114; 140; 160; 190) е во затворена положба, 

така што ѕидот со закосени ивици се сместува во 

обвивката и, во принцип, тој е поставен така што 

да не биде видлив.  

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4184, 31/454, C 07D 

403/04  

(11)  4715   (13) Т1 

(21)  2012/399   (22) 01/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  670204 P  11/04/2005  US 

(96)  11/04/2006 EP06749882.4 

(97)  01/08/2012 EP1869011 

(73)  Abbott Laboratories 

Dept. 377 Bldg AP6A-1 100 Abbott Park Road  

Abbott Park, IL 60064-6008, 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)  ZHU, Guidong; GANDHI, Virajkumar, B.; 

GIRANDA, Vincent; GONG, Jianchun and 

PENNING, Thomas, D. 

(54)  "1-Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИДИ 

ЗАМЕНЕТИ СО КВАТЕРНАРЕН ЈАГЛЕРОД НА 

2-ПОЗИЦИЈА СЕ ПОТЕНТНИ PARP 

ИНХИБИТОРИ" 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

 

или негова терапевтски прифатлива сол, каде 

што 

R1, R2, и R3 се независно избрани од група 

составена од водород, алекнил, алкокси, 

алкоксикарбонил, алкил, алкинил, цијано, 

халоалкокси, халоалкил, халоген, хидрокси, 

хидроксиалкил, нитро, NRARB, и (NRARB) 

карбонил; 
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А е неароматичен 4, 5, 6, 7, или 8-членски 

прстен кој содржи 1 или 2 азот атоми и по 

можност, еден сулфур или 

кислороден атом, при што неароматичниот 

прстен е опционално заменет со 1, 2 или 3 

супституенти избрани од група составена од 

алкенил, алкокси, алкоксиалкил, 

алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкил, алкил, 

алкинил, арил, арилалкил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, цијано, халоалкокси, 

халоалкил, халоген, хетероцикл, 

хетероциклалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хидрокси, хидроксиалкил, нитро, NRCRD, 

(NRCRD) алкил, (NRCRD) карбонил, (NRCRD) 

карбонилалкил, (NRCRD) 

сулфонил и оксо и  

RА, RB, Rc, и RD се независно избрани од 

групата составена од водород, алкил, и 

алкилкарбонил. 

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  B 22D 41/56, 11/106, 41/50  

(11)  4576   (13) Т1 

(21)  2012/400   (22) 01/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  08169498  20/11/2008  EP 

(96)  19/11/2009 EP09760742.8 

(97)  01/08/2012 EP2367647 

(73)  Vesuvius Group S.A. 

Rue de Douvrain, 17  7011 Ghlin, BE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(72)  HANSE, Eric 

(54)  "ЕЛЕМЕНТ ЗА ЛЕЕЊЕ ЗА 

ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА" 

(57)  1  Елемент за леење (30; 50) за 

инсталација за леење((10) за пренесување на 

течен метал, се состои од повеќе(елементи за 

леење (12; 20; 18) во последователен(контакт 

и формирање на канал по кој металот(може да 

тече, елемент за леење (30; 50) се состои 

од(цевка имено црпка мешалка, оска која 

одговара(на оската на каналот, споменатиот 

елемент може да направи контакт со 

возводениот елемент((20) од инсталацијата и 

се карактеризира(со тоа што се состои од 

деловите (42; 64; 70) за контрола на(аголната 

ориентација на цевката за својата оска во 

однос на возводниот елемент, ова значи 

(способност за најмалку три различни 

ориентации на цевката.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/88, A 61K 31/517, A 61P 25/28, C 

07D 401/04, 401/06, 403/04, 471/04  

(11)  4587   (13) Т1 

(21)  2012/401   (22) 01/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  199740 P  20/11/2008  US 

(96)  19/11/2009 EP09761104.0 

(97)  26/09/2012 EP2358686 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KUDUK, Scott, D.; BESHORE, Douglas, C.; DI 

MARCO, Christina, Ng and GRESHOCK, Thomas, 

J. 

(54)  АРИЛ МЕТИЛ БЕНЗОКВИНАЗОЛИНОН 

КАКО ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ 

МОДУЛАТОРИ НА М1 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

XXX 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при 

штоX, Y и Z се секој CH и Q е C, или еден од X, 

Y, Q и Z е N а другите се CH или C, или X и Y се 

CHи Q, R1 и Z се поврзани заедно за да 

формираат нафтил група;R1 е селектиран од 

групата која што се состои од  

4045 (1) водород,(2) арил,(3) хетероарил група 

која што е циклична или полициклична група, 

која што има од пет до дванаесет прстенести 

атоми, при што споменатите прстенести атоми 

се селектиран од C, O, N или S, од кои барем 

еден е O, N или S,(4) халоген,(5) -CN,(6) -O-C1-6 

алкил,(7) -C 1-6 алкил,(8) -C2-6 алкенил(9) -

S(=O)n-R4,(10) -NR5AR5B,при што споменатата 

арил, хетероарил, алкил и алкенил половина се 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

5055 (a) халоген,(б) хидрокси,(ц) -O-C1-6 

алкил,(д) -C1-6 алкил,(e) -C(=O)-(O)m-R6,(ф) -

N(R5AR5B),(г) -S(=O)n-R8, или(х) оксо, 

 под услов ако кога Q е N тогаш R1 е 

отсутен; 

R2 е селектиран од групата која што се состои 

од  

5101520 (1) водород,(2) арил,(3) 

хетероарил група која што е циклична или 

полициклична група, која што има од пет до 

дванаесет прстенести атоми, при што 

споменатите прстенести атоми се селектирани 

од C, O, N или S, од кои барем еден е O, N или 

S,(4) хетероциклична група, која што е 

неароматична циклична или полициклична група 

која што има од пет до дванаесет прстенести 

атоми селектирани од C, O, N или S, од кои 

барем еден е O, N или S,(5) -O-C1-6 алкил,(6) -

C1-6 алкил,(7)-C2-6 алкенил,(8) -S(=O)n-R4,(9) -

C3-8 циклоалкил,(10) -C5-8 циклоалкенил,(11) -

NR5AR5B,при што споменатата арил, 

хетероарил, хетероциклил, алкил, алкенил, 

циклоалкил и циклоалкенил половината е 

незадолжително заменета со еден или повеќе 

253035 (a) халоген,(б) хидрокси,(ц) -O-C 1-6 

алкил,(д) -C1-6 алкил,(e)-S(=O)n-R8,(ф) -C2-6 

алкенил,(г) -CN,(х) -C(=O)-(O)m-R6,(и) -

NR5AR5B,(ј) оксо,(к) арил,(л) хетероарил група 

која што е циклична или полициклична група, 

која што има од пет до дванаесет прстенести 

атоми, при што споменетите прстенести атоми 

се селектирани од C, O, N или S, од кои барем 

еден е O, N или S,(м) хетероциклична група, која 

што е неароматична циклична или полициклична 

група која што има од пет до дванаесет 

прстенести атоми селектирани од C, O, N или S, 

од кои барем еден е O, N или S(н) -OC(=O)- 

R6,при што алкил, алкенил, арил, хетероарил 

или хетероциклична половината е 

незадолжително заменета со еден или повеќе 

40 (i) халоген,(ii) -C1-6 алкил, или(iii) -OC1-6 

алкил; 

R3 е селектиран од групата која што се состои 

од  

45 (1) водород,(2) -C1-6 алкил, и(3)-S(O)n-

R4,при што споменатата R3 алкил половина е 

незадолжително заменета со еден или повеќе 

50 (a) халоген,(б) цијано, и(ц) -O-C1-6 алкил, 

при што споменатиот алкил е незадолжително 

заменет со еден или повеќе хало; 

R4, R6 и R8 се независно селектирани од 

групата која што се состои од  

 (1) водород,(2) -C1-6 алкил, и(3) -(CH2)n-

арил,при што споменатата R4, R6 или R8 алкил 

или арил половина е незадолжително заменета 

со еден или повеќе 
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5 (a) халоген,(б) цијано, и(ц) -O-C1-6 алкил, 

при што споменатиот алкил е незадолжително 

заменет со еден или повеќе халоген; 

R5A и R5B се селектирани од групата која што 

се состои од  

1015 (1) водород,(2) -C1-6 алкил,(3) -C3-6 

циклоалкил,(4) -C(=O)-O- R6,(5) -S(O)2-R6,или 

R5A и R5B се поврзани заедно со азотот за кој 

што и двата се закачени за да се формира еден 

2-6 член карбоцикличен прстен, при што еден 

или два од прстенестите јаглеродни атоми се 

незадолжително заменети со азот, кислород или 

сулфур; 

m е 0 или 1; иn е 0, 1 или 2.  

има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 263/20, A 61K 31/4015, 31/4166, 

31/421, C 07D 207/26, 233/32, 263/22, 263/24, 

285/10, 401/04, 413/04, 413/10, 417/04, 417/10  

(11)  4588   (13) Т1 

(21)  2012/402   (22) 01/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  585274 P  02/07/2004  US and 646103 P  

21/01/2005  US 

(96)  01/07/2005 EP05771445.3 

(97)  26/09/2012 EP1765793 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ALI, Amjad; NAPOLITANO, Joann, M.; DENG, 

Qiaolin; LU, Zhijan; Sinclair, Peter, J.; TAYLOR, 

Gayle, E.; THOMPSON, Christopher, F.; 

QURAISHI, Nazia; SMITH, Cameron, J.; HUNT, 

Juliane, A.; DOWST, Adrian, A.; CHEN, Yi-Heng 

and LI, Hong 

(54)  АНАЦЕТРАПИБ И ДРУГИ СЕТР 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение кое што има Формула 1, или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што: 

  

Y е -(CRR1)-;X е селектиран од групата која што 

се состои од -O-, -NH-, и -N(C1-C3алкил);Z е -

C(=O)-;Секој R е независно селектиран од 

групата која што се состои од H и C1-C2 алкил; B 

е селектиран од групата која што се состои од 

A1 и A2, при што A1 ја има следната структура: 

  

R1 е селектиран од групата која што се состои 

од H, -C1-C3 алкил, и -(C(R)2)nA2, при што -C1-

C3 алкил е незадолжително заменет со 1-5 

халогени;R2 е селектиран од групата која што се 

состои од H, -C1-C3 алкил, A1, и -(C(R)2)nA2, при 

што -C1-C3 алкил е незадолжително заменет со 

1-5 халогени;При што еден од B и R2 е A1; а 

еден од B, R1, и R2 е A2 или -(C(R)2)nA2; така 

што соединението со Формула I содржи една 

група A1 и една група A2;A3 е селектиран од 

групата која што се состои од: 

35 (a) фенил;(б) еден 5-6-член ароматичен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-2 

хетероатоми независно селектирани од N, S, O, 

и -N(O)-, при што точката на поврзување на A3 

за фенил прстенот за кој што A3 е закачен е 

јаглероден атом; и(ц) еден бензохетероцикличен 

прстен кој што содржи фенил прстен 

фузиониран за еден 5-член ароматичен 

хетероцикличен прстен кој што има 1-2 

хетероатоми независно селектирани од O, N, и -

S(O)x, при што точката на поврзување на A3 за 

фенил прстенот за кој што A3 е закачен е 

јаглероден атом; 

A2 е селектиран од групата која што се состои 

од: 

45 (a) фенил;(б) еден 5-6-член 

хетероцикличен прстен кој што има 1-4 

хетероатоми независно селектирани од N, S, O, 

и -N(O)-, и незадолжително исто така содржи 1-3 

двојни врски;(ц) еден бензохетероцикличен 

прстен кој што содржи фенил прстен 

фузиониран за еден 5-член хетероцикличен 

прстен кој што има 1-2 хетероатоми независно 

селектирани од O, N, и S; и(д) еден -C5-C6 

циклоалкил прстен;  

при што A3 и A2 се секој незадолжително 

заменети со 1-4 субституентни групи независно 

селектирани од Ra;Секој Ra е независно 
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селектиран од групата која што се состои од -C1-

C4 алкил, -C2-C4 алкенил, циклопропил, -OC1-

C2алкил, -C(=O)C 1-C2алкил, -C(=O)H, -CO2C1-

C4алкил, -OH, -NR3R4, - NR3C(=O)OC1-C4 

алкил, -S(O)xC1-C2алкил, халоген, -CN, -NO2, и 

еден 5-6-член хетероцикличен прстен кој што 

има 1-2 хетероатоми независно селектирани од 

N, S, и O, при што точката на поврзување на 

споменатиот хетероцикличен прстен за прстенот 

за кој што Ra е закачен е јаглероден атом, при 

што споменатиот хетероцикличен прстен е 

незадолжително заменет со 1-5 субституенти 

групи независно селектирани од халоген;при што 

за соединенијата во кои што Ra е селектиран од 

групата која што се состои од -C1-C4 алкил, -C2-

C4 алкенил, -OC1-C2алкил, -C(=O)C1-C2алкил, -

CO2C1-C4алкил, -NR3C (=O)OC1-C4алкил, и - 

S(O)xC1-C2 алкил, алкил групата на Ra е 

незадолжително заменета со 1-5 халогени и е 

незадолжително исто така заменета со една 

субституентна група селектирана од (a) -OH, (б) -

NR3R4, (ц) -OCH3 незадолжително заменета со 

1-3 флуор атоми и незадолжително исто така 

заменета со една фенил група, и (д) фенил кој 

што е незадолжително заменет со 1-3 групи 

независно селектирани од халоген, -CH3, -CF3, -

OCH3, и -OCF3;n е 0 или 1;p е цел број од 0-2;x е 

0, 1 или 2; иR3, R4, и R5 се секој независно 

селектиран од H и -C1-C3 алкил.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 491/22  

(11)  4589   (13) Т1 

(21)  2012/403   (22) 02/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0030246  21/12/2004  EP 

(96)  16/12/2005 EP05849781.9 

(97)  17/10/2012 EP1828196 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CABRI, Walter; MARZI, Mauro; TINTI, Maria 

Ornella; CARMINATI, Paolo; ALPEGIANI, Marco; 

GIORGI, Fabrizio; VERGANI, Domenico and 

GHETTI, Paolo 

(54)  СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНА ПОСТАПКА И 

КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА КАМПТОТЕХИН 

(57)  1  Постапка за стереоселективната 

подготовка на 7-[(E)-t-бутилоксииминометил]-

камптотехин која што содржи реагирање во 

отсуството на органска база и во кисели 

состојби ацетал на 7-формил-камптотехин со 

O-t-бутилхидрокси-амин хидрохлорид во 

поларен  протонски или апротонски органски 

растворувач.  

има уште 22 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/045, 31/122, A 61P 31/12, 31/14, 

31/16, 31/18, 31/20, 31/22  

(11)  4590   (13) Т1 

(21)  2012/404   (22) 02/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10157930.8  26/03/2010  EP 

(96)  26/03/2010 EP10157930.8 

(97)  12/09/2012 EP2368547 

(73)  Cesa Alliance S.A. 

8041 Strassen, LU 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Coppens, Christine 

(54)  АНТИВИРУСНИ СОСТОЈКИ ОК КОИ СЕ 

СОСТАВЕНИ ГРАНИОЛ И КАРВОН 

(57)  1  Состав од 

 R-(-)-2-мети)-5-(проп-1-ен-2-ил)-циклхекс-

2-енон 

 2-метокси-4-проп-2-енилфенол 

 (2E)-3,7-диметилокта-2,6-диен-1-ол 

 S-(+)-2-метил-5-(проп-1-ен-ил)-циклохекс-

2-енон  

 (6E)-3,7,11-триметилдодека-1,6,10-триен-

3-ол 

  во фармацевтски делотворна 

концентрација за употреба при третман и 

превенција на заболувања предизвикани од ДНК 

капсулирани вируси, ДНК некапсулирани вируси, 

РНК капсулирани вируси и РНК некапсулирани 

вируси, наведените заболувања се избрани од 

групата која ја сочинуваат: 

 

(бронхо)-пневмонија, 3 дневна треска од 

егзантема, акутен и хроничен хепатитис, акутна 

треска, акутен гастроентеритис, предизвикан од 

оштетувања како на пример од Норовирус 

(Пустински Шилд Лордсдеил Мексико Норвок 

Хаваи  Снежно Планински Саутемптон), акутен 

гастроентеритис предизвикан од оштетувања од 

Хјустон/86 Хјустон/90 Лондон 29845 Манчестер 

Парквил Сапоро вирус, акутен хепатитис, акутен 

респираторен стрес синдром, АИДС, 

Аргентинска хеморагична треска, артралгија, 

птичји грип, Боливиска хеморагична треска, 

Бразилска хеморагична треска, варичела 

сипаници, хроничен хепатитис, кома, инфекција 

од вообичаена настинка, симптоми на обична 

настинка, вродена инфекција, коњуктивитис, 

заразна ектима, заразен пустуларен дерматитис, 

корнеа, криптична ентеро-инфекција, 

цитомегаловирусна мононуклеоза, заразна 

тропска треска (DHF), тропски шок синдром 

(DSS), дијареја, егзема, херпесна егзема, 

енцефалитис, енцефалопатија, ентеритис, 

епидемична нефропатија, епидемичен 

полиартритис и егзантема, епидермоплазија 

веруциформис, Епштајн-Бар вирусна инфекција, 

егзантема, егзантема кај деца, фатална семејна 

инсомнија , фебрилен енцефалитис, фебрилна 

болест, треска, поранешен хуман еховирус 22 

23, гастроентеритис, гастроинтестинални 

инфекции интрацитоплазмични вклучени тела, 

инфекции на гениталниот тракт, хемолитичка 

криза кај луѓе со српеста анемија, главоболки, 

хеморагична треска, хеморагична трска со 

ренален синдром, херпесен енцефалитис, 

Хоџкинова болест, хуман коксаки вирус, хуман 

коксаки вирус Б1-6, хуман еховирус 1-7 9 11-21 

24-27 29-33, хуман ентеровирус 69, хуман 

ентеровирус 71 (заболување на дланките, 

стапалата и устата), хуман хепатитис А вирус 

(HHVA), хуман половирус, хуман риновирус 1 2 7 

9 11 15 16 21 29 36 39 49 50 58 62 65 85 89 

хиперакутно респираторно заболување, хуман 

риновирус 3 14 72, хиперакутно респираторно 

заболување, синдром на недостаток на имунитет 

инфантилна дијареја, инфекција со каков било 

серотип на тропска треска (1-4), инфекција со 

мононуклеоза, болка во зглобови, сарком 

Капоси, кератокоњуктивитис, лезии на кутани 

локации, леукопенија, цироза на хепар, 

инфекција на долен респираторен тракт, 

лимфаденопатија, макулопапуларен осип, мали 

сипаници, менингитис, мононуклеоза 

(заболување од бакнеж), заушки, болки во 

мускулите, миокардитис, нефропатија, 

нефропатија кај пациенти кај кои е извршена 

трансплантација, вкочанетост, опортунитсичка 

инфекција, орални инфекции, орхитис, 

панкреатитис, пандемија, папилома, парализа, 

долготрајна инфекција на бубрег, долготрајни 

инфекции, долготрајна лимфопатија 

фарингијален коњуктивитис, пневмонија, 
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примарен хепатоцелуларен карцином, 

пулмонарен синдром, беснило, осип, повторлива 

епидемија на респираторно заболување, 

респираторно заболување, респираторна 

болест, Розеола кај деца, сарком, артралгија со 

морници и треска, тежок акутен респираторен 

синдром, тежок енцефалитис, херпес, шесто 

заболување (Розеола), лезии на кожата и 

мукозната мембрана, заболување со губење на 

тежина, болка во грлото, субакутен склеротичен 

паненцефалитис, супер инфекција со 

Делтавирус, улцерација, заболување на горниот 

респираторен тракт, Венецуелска хеморагична 

треска везикуларен фарингитис, везикуларен 

стоматитис со егзантема, вирусен полиартритис 

и осип, вирусни брадавици, течна дијареја, 

слабост, заболување што го пренесуваат 

животни, зостер, метаплазија дисплазија, 

анаплазија, дезмоплазија, карицном ин ситу, 

грип (инфлуенца), инвазивен карцином.  

има уште 6 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/501, A 61P 25/18

  

(11)  4591   (13) Т1 

(21)  2012/405   (22) 05/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07106704  23/04/2007  EP 

(96)  18/04/2008 EP08749604.8 

(97)  29/08/2012 EP2148873 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MACDONALD, Gregor, James and 

BARTOLOME-NEBREDA, Jose Manuel 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 4-АЛКОКСИПИРИДАЗИН 

КАКО БРЗО РАЗЛОЖУВАЧКИ АНТАГОНИСТИ 

НА ДОПАМИН 2 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение што ја има следнава 

формула 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, или негова стереоизомерна форма, 

назначено со тоа, што  

R е водород или C1-6алкил; 

R
1
 е фенил; фенил супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти секој независно одбран од групата 

составена од хало, циано, С1-4алкил, С1-

4алкилокси, перфлуороС1-4малкил, и 

перфлуороС1-4алкилокси; тиенил, тиенил 

супституиран со 1 или 2 супституенти одбрани 

од групата составена од хало или С1-4алкил; 

С1-4алкил; или С1-4алкил супституиран со 

хидроксил, Сз-8циклоалкил или С5-

7циклоалкенил;  

R
2
 е водород или С1-6алкил; 

R е водород, хало, 

С1-4алкил, 

трифлуорометил 

или циано;  

R
4
 е хало, 

трифлуорометил 

или циано; 

R5 е водород, C1-6алкил, С3-8циклоалкил, С3-

8циклоалкилС1-4алкил или перфлуороС1-. 

4алкил. 

има уште 2 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/22  

(11)  4592   (13) Т1 

(21)  2012/406   (22) 05/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05105762  28/06/2008  EP 

(96)  26/06/2006 EP06763889.0 

(97)  15/08/2012 EP1898914 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MEERPOEL, Lieven; KOUL, Anil; DORANGE, 

Ismet; ANDRIES, Koenraad J.L.M.; BACKX, Leo 
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J.J.; GUILLEMONT, Jerome E.G.; LANCOIS, David 

F.A. and MOTTE, Magali M.S. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО 

АНТИОБАКТЕРИСКИ СРЕДСТВА 

(57)  1  Употреба на соединение за 

производството на медикамент за третманот на 

бактериска инфекција, наведеното соединение е 

соединение со формулата (Ia) или (Ib) 

   

 

негова фармацевтски прифатлива киселинска 

или базна адитивна сол, негова стереохемиски 

изомерна форма, негова таутомерна форма или 

негова N-оксидна форма, 

назначено со тоа, што 

R
1
 е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси, 

Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, 

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или 

ди(Ar)алкил ; 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4; 

R
2
 е водород, хидрокси, меркапто, алкилокси, 

алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или 

ди(алкил)амино или радикал со формулата  

 

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; 

R
3
 е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил; 

q е цел број еднаков на 1, 2 или 3; 

R
4
 и R

5
 секое независно се водород, алкил или 

бензил; или 

R
4
 и R

5
 заедно и вклучително N на кој што тие се 

прикачени може да формираарадикал одбран од 

групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3-

пиролинил, пиролил, имидазолидинил, 

пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-

пиразолинил, имидазолил, пиразолил, 

триазолил, пиперидинил, пиридинил, 

пиперазинил, пиридазинил, пиримидинил, 

пиразинил, триазинил, морфолинил и 

тиоморфолинил, дополнително супституиран со 

алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси, 

амино, моно- или диалкиламино, алкилтио, 

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил или 

пиримидинил; R
6
 е водород, хало, халоалкил, 

хидрокси, Ar, алкил, алкилокси, алкилтио, 

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или 

ди(Ar)алкил; или два соседни R
6
 радикали можe 

да бидат земени заедно за да формираат 

бивалентен радикал со формулата -CH=CH-

CH=CH-; 

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5; 

R
7
 е водород, алкил, Ar или Het; 

R
8
 е водород или алкил; 

R
9
 е оксо; или 

R
8
 и R

9
 заедно го формираат радикалот -CH=CH-

N=; 

алкил е праволински или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден радикал 

што има од 1 до 6 атоми на јаглерод; каде што 

секој атом на јаглерод може дополнително да е 

супституиран со хидрокси, алкилокси или оксо; 

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, 

нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој 

хомоцикл дополнително супституиран со 1, 2 или 

3 супституенти, секој супституент независно 

одбран од групата од хидрокси, хало, циано, 

нитро, амино, моно- или диалкиламино, алкил, 

халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, 

карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил и моно- или диалкиламино-

карбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, 
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фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, 

тиазолил, изотиазолил, пиридинил, 

пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или 

бицикличен хетероцикл одбран од групата од 

хинолинил, хиноксалинил, индолил, 

бензимидазолил, бензоксазолил, 

бензизоксазолил, бензотиазолил, 

бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 

2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил и 

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и 

бицикличен хетероцикл може дополнително да е 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој 

супституент независно одбран од групата од 

хало, хидрокси, алкил, алкилокси, и Ar-карбонил; 

хало е супституент одбран од групата од 

флуоро, хлоро, бромо и јодо, и 

халоалкил е праволиниски или разгранет 

заситен јаглеводороден радикал што има од до 

6 атоми на јаглерод или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод прикачен на праволиниски или 

разгранет заситен јаглеводороден радикал што 

има од 1 до 6 атоми на јаглерод, каде што еден 

или повеќе атоми на јаглерод се супституирани 

со еден или повеќе хало атоми; 

под услов да бактериската инфекција е различна 

од микобактериска инфекција. 

има уште 35 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 215/22, A 61K 31/47, A 61P 31/06, C 

07D 215/36, 215/48, 221/00, 235/00, 401/06, 

401/12, 405/04, 405/06, 409/04, 409/06, 471/04  

(11)  4593   (13) Т1 

(21)  2012/407   (22) 05/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  398711 P  25/07/2002  US 

(96)  18/07/2003 EP10154018.5 

(97)  19/09/2012 EP2301544 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Guillemont, Jerome, Emile, Georges; Decrane, 

Laurence, Francoise, Bernadette; Vernier, Daniel, 

Frank, Jean and Csoka, Imre, Christian, Francis 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО 

МЕЃУПРОИЗВОДИ НА МИКРОБАКТЕРИСКИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение што ја има следнава 

формула 

 

назначено со тоа, што 

X е S или O; 

Alk е алкил група; 

R
1
 е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси, 

Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, 

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или 

ди(Ar)алкил ; 

p е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4; 

R
6
 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, 

алкил, алкилокси, алкилтио,алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; или  

два соседни R
6
 радикали можe да бидат земени 

заедно за да формираат бивалентен радикал со 

формулата =C-C=C=C-; 

r е цел број еднаков на 0, 1, 2, 3, 4 или 5; 

алкил е праволински или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден радикал 

што има од 1 до 6 атоми на јаглерод; каде што 

секој атом на јаглерод може дополнително да е 

супституиран со хидрокси, алкилокси или оксо; 

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, 

нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој 

дополнително супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент независно 

одбран од групата од хидрокси, хало, циано, 

нитро, амино, моно- или диалкиламино, алкил, 

халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, 
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карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, 

морфолинил и моно- или диалкиламино-

карбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, пиролил, 

пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, 

оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, 

пиридинил, пиримидинил, пиразинил и 

пиридазинил; или бицикличен хетероцикл 

одбран од групата од хинолинил, хиноксалинил, 

индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, 

бензизоксазолил, бензотиазолил, 

бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 

2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил и 

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и 

бицикличен хетероцикл може дополнително да е 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани 

од групата од хало, хидрокси, алкил или 

алкилокси; 

хало е супституент одбран од групата од 

флуоро, хлоро, бромо и јодо и 

халоалкил е праволиниски или разгранет 

заситен јаглеводороден радикал што има од 1 

до 6 атоми на јаглерод или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод, каде што еден или повеќе 

атоми на јаглерод се супституирани со еден или 

повеќе хало атоми. 

има уште 2 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 211/22, A 61K 31/4409, A 61P 25/00

  

(11)  4668   (13) Т1 

(21)  2012/409   (22) 07/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0114541 P  14/11/2008  US 

(96)  13/11/2009 EP09752688.3 

(97)  03/10/2012 EP2358675 

(73)  Theravance, Inc. 

901 Gateway Boulevard  South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PATTERSON, Lori Jean; STANGELAND, Eric 

L.; ZIPFEL, Sheila and LONG, Daniel D. 

(54)  4--[2-(2-

ФЛУОРОФЕНОКСИМЕТИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРИДИ

Н СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

  

кадешто a e 0, 1, 2, 3 или 4; секој R
1
 е независно  

хало или трифлуорометил; R
3 

e водород, хало 

или –C1-6 алкил; R
4
, R

5
 и R

6
 се независно 

водород или халo; или негова фармацевтски 

прифатлива сол. 

има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/76, 25/10  

(11)  4669   (13) Т1 

(21)  2012/410   (22) 07/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0005441  12/11/2009  FR 

(96)  25/10/2010 EP10188698.4 

(97)  29/08/2012 EP2322451 

(73)  BONGRAIN S.A. 

42, rue Rieussec  78220 Viroflay, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)   Bonnin, Yves and Ravelet, Sebastien 

(54)  ПАКУВАЊЕ НА ПРЕХРАМБЕН 

ПРОИЗВОД ВО ДЕЛОВИ 

(57)  1  Пакување за прехрамбени производи кое 

се превиткува и коeшто може да бидe поделено 

во делови, содржи, во однос на така составеното 

пакување: 
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Странична лента (400, 410, 420, 430, 700, 710, 

800, 1100, 1200) која што има две надолжни 

ивици (401-402, 431-432, 704-705, 711-712, 1101-

1102, 1201-1202) споени со помош на две крајни 

ивици (403-404, 433-434, 702-703, 713-714, 1104-

1105, 1204-1205) и има најмалку една кривина 

и/или превиткување (411, 424, 706-707) со цел 

да се формира простор за складирање на 

прехрамбениот производ (P), 

· Мембрански затворач (500, 600, 900, 

1000, 1300) којшто има долен регион (501, 601, 

901, 1001, 1301) и покривен регион (502, 602, 

902, 1002, 1302) секој осигуран со одделна 

надолжна ивица, и страничен граничен регион 

(503, 603, 903, 1003, 1303) осигурани со крајните 

ивици на лентата така што прехрамбениот 

производ ќе биде затворен во простор за 

складирање, 

  

мембранскиот затворач е осигуран преку 

одлепување/залепување на крајната ивица, по 

целата должина на првата надолжна ивица и 

барем на дел од втората надолжна ивица.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 413/00  

(11)  4670   (13) Т1 

(21)  2012/411   (22) 08/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0475430P  03/06/2003  US; 0475453P  

03/06/2003  US; 0490855P  29/07/2003  US; 

0529731P  15/12/2003  US and 0531584P  

19/12/2003  US 

(96)  02/06/2004 EP04776193.7 

(97)  15/08/2012 EP1656370 

(73)  Rib-X Pharmaceuticals, Inc. 

300George Street, Commerce Suite 301 New 

Haven  06511 Connecticut, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BHATTACHARJEE, Ashoke; ZHOU, 

Jiacheng; CHEN, Shill; CHEN, Yi; FARMER, Jay, 

J.; GOLDBERG, Joel, A.; HANSELMANN, Roger; 

LOU, Rongliang; ORBIN, Alia; OYELERE, 

Adegboyega, K.; SALVINO, Joseph, M.; 

SPRINGER, Dane, M.; TRAN, Jennifer; WANG, 

Deping and WU, Yusheng 

(54)  БИАРИЛ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА 

ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение коешто ја има структурата  
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или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4709, A 61P 31/04, C 07D 413/06

  

(11)  4699   (13) Т1 

(21)  2012/414   (22) 12/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  05107155  03/08/2005  EP 

(96)  31/07/2006 EP06792614.7 

(97)  10/10/2012 EP1912649 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANDRIES, Koenraad Jozef L.M.; KOUL, 

Anil; GUILLEMONT, Jerome Emile, Georges and 

PASQUIER, Elisabeth, Therese, Jeane 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО 

АНТИБАКТЕРИСКИ СРЕДСТВА 

(57)  1  Употреба на соединение за 

производството на медикамент за третманот 

на бактериска инфекција, наведеното 

соединение е соединение со формулата (Ia) 

или (Ib) 

 

 

 

 

негова фармацевтски прифатлива киселинска 

или базна адитивна сол, негов кватернарен 

амин, негова стереохемиски изомерна форма, 

негова таутомерна форма или негова N-

оксидна форма, назначено со тоа, што 

R
1
 е водород, хало, халоалкил, циано, 

хидрокси, Ar, Het, алкил, алкилокси, алкилтио, 

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или 

ди(Ar)алкил ; 

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4; 

R
2
 е водород, хидрокси, меркапто, алкилокси, 

алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или 

ди(алкил)амино или радикал со формулата  

 

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; 

R
3
 е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил; 

R
4
 е водород, алкил или бензил; 

R
5
 е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar, 

алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил, 

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; или 



 

 

Патенти  100 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

два соседни R
5
 радикали можe да бидат 

земени заедно за да формираат нафтил 

заедно со фенил прстенот на кој што тие се 

прикачени; 

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5; и 

R
6
 е водород, алкил, Ar или Het; 

R
7
 е водород или алкил; 

R
8
 е оксо; или 

R
7
 и R

8
 заедно го формираат радикалот -

CH=CH-N=; 

алкил е праволински или разгранет заситен 

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод прикачени на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден 

радикал што има од 1 до 6 атоми на јаглерод; 

каде што секој атом на јаглерод може 

дополнително да е супституиран со хидрокси, 

алкилокси или оксо; 

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил, 

нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој 

дополнително супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти, секој супституент независно 

одбран од групата од хидрокси, хало, циано, 

нитро, амино, моно- или диалкиламино, алкил, 

халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, 

карбоксил, алкилоксикарбонил, 

аминокарбонил, морфолинил и моно- или 

диалкиламино-карбонил; 

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од 

групата од N-феноксипиперидинил, 

пиперидинил, пиролил, пиразолил, 

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, 

пиридинил, пиримидинил, пиразинил и 

пиридазинил; или бицикличен хетероцикл 

одбран од групата од хинолинил, 

хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, 

бензоксазолил, бензизоксазолил, 

бензотиазолил, бензизотиазолил, 

бензофуранил, бензотиенил, 2,3-

дихидробензо[1,4]диоксинил и 

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и 

бицикличен хетероцикл може дополнително да 

е супституиран на јаглероден атом со 1, 2 или 

3 супституенти, секој супституент независно 

одбран од групата од хало, хидрокси, алкил 

или алкилокси; 

хало е супституент одбран од групата од 

флуоро, хлоро, бромо и јодо, и 

халоалкил е праволиниски или разгранет 

заситен јаглеводороден радикал што има од 1 

до 6 атоми на јаглерод или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод или цикличен заситен 

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6 

атоми на јаглерод прикачен на праволиниски 

или разгранет заситен јаглеводороден 

радикал што има од 1 до 6 атоми на јаглерод; 

каде што еден или повеќе атоми на јаглерод 

се супституирани со еден или повеќе хало 

атоми; 

под услов да бактериската инфекција е 

различна од микобактериска инфекција. 

има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/17, 31/7088, 39/00  

(11)  4701   (13) Т1 

(21)  2012/415   (22) 12/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  582966 P  24/06/2004  US; 617297 P  

07/10/2004  US; 628435 P  15/11/2004  US and 

680475 P  13/05/2005  US 

(96)  24/06/2005 EP05764255.5 

(97)  03/10/2012 EP1776136 

(73)  Biogen Idec MA  Inc. 

14 Cambridge Center, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PEPINSKY,R., Blake; MI, Sha and MCCOY, 

John 

(54)  ТРЕТИРАЊЕ НА СОСТОЈБИ КОИ 

ВКЛУЧУВААТ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЈА 

(57)  1  Еден ин витро метод за промовирање 

на диференцијацијата или опстанокот на 

олигодендроцитите, метод кој што опфаќа 
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контактирање на олигодендроцитите кои што 

изразуваат Sp35 со ефективна количина на 

состав кој што содржи Sp35 (LINGO-1) 

антагонист селектиран од групата која што се 

состои од: 

(i)  растворлив Sp35 полипептид кому му 

недостасува  Sp35 трансмембрански домен и 

Sp35 цитоплазматичен домен; 

(ii)  едно Sp35 антитело или  дел од него 

што го врзува антигенот; 

(iii)  еден Sp35 антагонист полинуклеотид 

селектиран од групата која што се состои од: 

(а) антисенс полинуклеотид; (б) рибозим,(ц) 

мала интервенирачка RNA (siRNA); и (д) мала 

виугава RNA (shRNA); и 

(iv)  комбинација на два или повеќе од 

споменатите Sp35 антагонисти.  

има уште 40 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 209/94, A 61K 31/403, 31/4439, A 

61P 19/10, 21/00, 5/26, C 07D 401/06, 403/06  

(11)  4580   (13) Т1 

(21)  2012/416   (22) 13/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080053722  16/05/2008  US 

(96)  14/05/2009 EP09747531.3 

(97)  31/10/2012 EP2297100 

(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)  JADHAV, Prabhakar, Kondaji; KRISHNAN, 

Venkatesh and KIM, Euibong, Jemes 
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(54)  МОДУЛАТОРИ НА 

ТЕТРАХИДРОЦИКЛОПЕНТА[В]ИНДОЛ 

АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

кадешто,        R претставува супституент избран од 

групата составена од 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  H 04Q 3/00  

(11)  4714   (13) Т1 

(21)  2012/418   (22) 14/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  091504324  13/01/2009  EP 

(96)  13/01/2009 EP09150432.4 

(97)  31/10/2012 EP2207363 

(73)  Orga Systems GmbH 

Am Hoppenhof 33 33104 Paderborn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Balmosan, Aurel; Hannesen, Gert and 

Schwoppe, Thomas 

(54)  ЕЛЕКТРОНСКИ АПАРАТ, 

ИНТЕЛИГЕНТНА МРЕЖА И МЕТОД ЗА 

ПРОЦЕСИРАЊЕ ПОДАТОЦИ 

ИМПЛЕМЕНТИРАН НА ИНТЕЛЕГЕНТНА 

МРЕЖА 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  B 62D 7/15, 7/02  

(11)  4712   (13) Т1 

(21)  2012/419   (22) 14/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  IB01296  28/05/2010  WO and IB01652  

22/06/2010  WO 

(96)  20/04/2011 EP11719780.6 

(97)  22/08/2012 EP2414212 

(73)  Gano, John Victor 

4 chemin des Apraits  1281 Russin, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Gano, John Victor and SCALABRONI, 

Enrique Hector 

(54)  СКЛОПКА НА ТОЧЕК ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО 

СИТЕ ПРАВЦИ И ВОЗИЛО ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО 

СИТЕ ПРАВЦИ 

(57)   

има уште  патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 405/06, A 61K 31/4184, A 61P 5/40, 

C 07D 405/14, 498/04  

(11)  4579   (13) Т1 

(21)  2012/420   (22) 14/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070014776  19/12/2007  US 

(96)  09/12/2008 EP08866835.5 

(97)  31/10/2012 EP2235007 

(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)  JADHAV, Prabhakar, Kondaji and 

GAVARDINAS, Konstantinos 

(54)  6H-ДИБЕНЗО [B,E] ОКСЕПИН ДОБИЕНИ 

НЕСТЕРОИДНИ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНИ 

РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение коешто е (Е)-N-(5-((E)-3-

флуоро-6H-дибензо[b,e]оксепин-11-

илиденметил)-1-((R)-1-метил-2-морфолин-4-

ил-етил)-1,3-дихидро-бензоимидазол-2-

илиден)-уреа или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  B 65D 5/66, 85/10  

(11)  4577   (13) Т1 

(21)  2012/421   (22) 15/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09014501  20/11/2009  EP 

(96)  18/11/2010 EP10781838.7 

(97)  07/11/2012 EP2376334 

(73)  Imperial Tobacco Limited 

P.O.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; KNORR, 

Solvey; SOUTHEY, Neil; WOLFGRAMM, Regine; 

GURKE, Inga; DEVIVIER, Guillaume; JENKINS, 

Paul; BUCKINGHAM, Alistair and NOVAK, Slavomir 

(54)  ПАКУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН 

(57)  1  Пакување за производи од тутун, 

назначено со тоа, што содржи: 

   надворешна обвивка (2; 92; 102; 

112) која има преден ѕид (10; 120), заден ѕид 

(12), два странични ѕидови (14) поставени 

спротивно еден на друг и кои го поврзуваат 

предниот ѕид (10; 120) и задниот ѕид (12), како и 

горна страна (18); 

   капак (4; 94; 104, 105; 114) којшто 

е прилагоден да ја затвори горната страна (18) 

на надворешната обвивка (2; 92; 102; 112) кога е 

во затворена положба, при што капакот (4; 94; 

104, 105; 114) е зглобно поврзан со задниот ѕид 

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

надворешната обвивка (2; 92; 102; 112) на 

оската-шарка (22) и е зглобно подвижен на 

оската-шарка (22) заради преминување од 

затворена кон отворена положба; 

   внатрешна обвивка (6; 96; 106, 

107; 116) која е прилагодена да прифати 

мноштво на производи од тутун и е поставена 

подвижно во рамките на надворешната обвивка 

(2; 92; 102; 112), при што внатрешната обвивка 

(6; 96; 106, 107; 116) може да се движи од 

повлечена кон издадена положба, со што се 

овозможува пристап до производите за пушење; 

   прекинувач/осигурач (20; 93; 103; 

122) предвиден во најмалку еден ѕид на 

надворешната обвивка (2; 92; 102; 112), одбран 

од предниот ѕид (10; 120), задниот ѕид (12) или 

двата странични ѕидови (14), при што 

наведениот прекинувач/осигурач (20; 93; 103; 

122) е прилагоден да изложи дел од 

внатрешната обвивка (6; 96; 106, 107; 116) и да 

овозможи пренесување на сила врз внатрешната 

обвивка (6; 96; 106, 107; 116) заради 

придвижување на внатрешната обвивка (6; 96; 

106, 107; 116); 

   конектор (50; 115) поставен 

помеѓу дел од внатрешната обвивка (6; 96; 106, 

107; 116) и капакот (4; 94; 104, 105; 114), којшто 

го ангажира капакот (4; 94; 104, 105; 114) на 

растојание од оската-шарка (22) помало од 

димензијата на капакот (4; 94; 104, 105; 114) во 

правец нормално на оската-шарка (22) и е 

прилагоден да го поттурне капакот (4; 94; 104, 

105; 119) во отворена положба кога внатрешната 

обвивка (6; 96; 106, 107; 116) се движи кон 

издадена положба, како и да го повлече капакот 

(4; 94; 104, 105; 114) во затворена положба кога 

внатрешната обвивка (6; 96; 106, 107; 116) се 

движи кон повлечена положба.  

има уште 39 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/48, 31/166, 47/10, 47/12, 47/18, 

47/26, 47/48, 9/00, 9/107, 9/16, B 82Y 5/00  

(11)  4688   (13) Т1 

(21)  2012/422   (22) 15/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  880755P  16/01/2007  US 

(96)  16/01/2008 EP08727771.1 

(97)  10/10/2012 EP2121139 

(73)  BiPar Sciences, Inc. 

55 Corporate Drive  Bridgewater NJ 08807, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  OSSOVSKAYA, Valeria; LI, Lingyun and 

SHERMAN, Barry 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

КАНЦЕР 

(57)  1  Состав во вид на воден раствор, 

назначен со тоа, што содржи 4-јодо-3-

нитробензамид или негова фармацевтски 

прифатлива сол; циклодекстрин, којшто е 

хидроксипропил-b-циклодекстрин или 

сулфобутил етер-b-циклодекстрин и 

физиолошки компатибилен пуфер за 

инјектирање, наменет за третирање на канцер 

или вирусна состојба.  

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/14, 31/41  

(11)  4680   (13) Т1 

(21)  2012/423   (22) 15/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA 04030782  24/12/2004  EP and EPA 

05004433  01/03/2005  EP 

(96)  23/12/2005 EP08165631.6 

(97)  14/11/2012 EP2033629 

(73)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto 

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Vrbinc, Miha; Slanc Vovk, Janika; Rangus, 

Marija; Zupancic, Silvo; Bevec, Franci and Cernosa, 

Lidija 

(54)  ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ 

СОДРЖИ ВАЛСАРТАН 

(57)  1  Постапка за добивање на фармацевтски 

состав кој содржи валсартан, назначена со тоа, 

што ги опфаќа следните етапи: 

   обезбедување на честици на 

валсартан со максимален пречник од 1100 mm; 

   формирање на гранулација од 

мешавина на валсартан и ексципиенси со 

употреба на вода или водена дисперзија во вид 

на течна гранулација, со што се добива 

гранулат; 

   додавање на други ексципиенси 

во наведениот гранулат, со што се добива 

компримирана мешавина; 

   пресување на наведената 

компримирана мешавина во саканата форма; и 

   по желба, нанесување на облога; 

и што наведениот состав содржи натриум 

карбоксиметилцелулоза со вкрстена врска како 

ексципиенс.  

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/032, 38/28  

(11)  4689   (13) Т1 

(21)  2012/425   (22) 15/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10227232  18/06/2002  DE 

(96)  05/06/2003 EP03732536.2 

(97)  10/10/2012 EP1517697 

(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)  BRUNNER-SCHWARZ, Anette and LILL, 

Norbert 

(54)  КИСЕЛИНСКИ ПРЕПАРАТИ НА ИНСУЛИН 

КОИ ИМААТ ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ 

(57)  1  Фармацевтска формулација, назначена 

со тоа, што содржи човечки инсулин Gly(A21), 

Arg(B31), Arg(B32); 

површински активно средство одбрано од 

групата која содржи Tween  20 и Tween  80 во 

концентрација од 5 - 200 mg/ml; 

може да содржи конзерванс или комбинација од 

два или повеќе конзерванси; и 

може да содржи изотонично средство, пуфери 

или други ексципиенси или нивни комбинации; 

при што наведената фармацевтска формулација 

е чист раствор со киселинска вредност (pH 3,5 - 

4,5).  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  F 03B 13/20  

(11)  4705   (13) Т1 

(21)  2012/426   (22) 15/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  068323427  28/11/2006  EP 

(96)  28/11/2006 EP06832342.7 

(97)  22/08/2012 EP2162617 

(73)  40South Energy Limited 

16 Hanover Square London W1S 1HT, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GRASSI, Michele 

(54)  ПРЕТВОРАЧ НА ЕНЕРГИЈА НА БРАН 

КОЈШТО Е ЦЕЛОСНО ПОТОПЕН 

(57)  1  Направа за претворање на енергија на 

бран којашто содржи најмалку два члена (1.2) 

меѓусебно поврзани со средства за поврзување 

(4) коишто се подвижни и овозможуваат 

меѓусебно поместување на членовите (1, 2) како 

одговор на брановите во водата кадешто 

направата е поставена, членовите (1, 2) 

содржат, кога се во употреба, горен (1) и долен 

(2) потопен член, направата понатаму содржи 

средство за претворање на енергијата (6) за 
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претворање на движењето на споменатите 

средства за поврзување (6) за претворање на 

движењето на споменатите средства за 

поврзување (4) во електрична енергија, и 

средство за складирање и/или транспортирање 

било каде на произведената енергија, направата 

се карактеризира со тоашто барем два од 

споменатите членови (1, 2) се целосно потопени 

членови кои ја сочинуваат направата, гледано во 

целина, кои самостојно може да се одржуваат 

над водата, средствата се обезбедбеи со цел да 

ја одржуваат позицијата не секој потопен член, 

суштински во мирување во однос на околната 

вода со којашто тие се во директен контакт, 

такашто членовите (1,2) ќе се придвижат под 

дејство на бранот суштински во иста насока како 

и невознемирените водни честички  кои се 

наоѓаат во тој регион, двата потопени члена (1, 

2) се меѓусебно одалечени за да се предвидат 

односнити позиции кои имаат различен ефект од 

движењето на водата предизвикано од 

брановите и кадешто два или повеќе членови се 

држат во мирување во однос на околната вода 

со помош на средствата кои содржат било која 

комбинација од следново: делумно приложена 

вода, перки, инерциона маса, пропелери.  

има уште 18 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61J 1/03, B 29C 51/00, B 65D 75/32, 

75/36  

(11)  4695   (13) Т1 

(21)  2012/427   (22) 16/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  104250279  10/02/2010  EP 

(96)  10/02/2010 EP10425027.9 

(97)  22/08/2012 EP2353573 

(73)  E-Pharma Trento S.p.A. 

Via Provina 2  Frazione Ravina, 38123 Trento, 

IT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(72)  Rossi Massimiliano 

(54)  НОВА ЗАСИЛЕНА ОБЛОГА НА ПЛИК 

(57)  1  Облога за плик која содржи барем еден 

прв термо оформен слој (7), горен слој (6), кој 

ја запечатува и затвора горната површина од 

споменатиот слој (7) и обликуван слој (8) кој ја 

запечатува и затвора долната површина од 

споменатата облога за плик, карактеристично 

со тоа што термо оформениот слој содржи 

систем на зајакнување кој содржи пренослива 

капсула (10)  

има уште 29 патентни барања. 
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(51)  C 07D 471/10, A 61P 25/22, 25/24, 29/00, C 

07D 498/20  

(11)  4578   (13) Т1 

(21)  2012/428   (22) 16/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080008030  01/05/2008  GB 

(96)  29/04/2009 EP09738179.2 

(97)  03/10/2012 EP2300474 

(73)  Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd 

1 Pioneer Sector 1 Jurong 628413, SG 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALVARO, Giuseppe; CASTIGLIONI, 

Emiliano and MARASCO, Agostino 

(54)  СПИРО(ПИПЕРИДИН-4,2'-ПИРОЛИДИН)-

1-(3,5-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ ФЕНИЛ) 

МЕТИЛКАРБОКСАМИДИ КАКО NK1 

ТАХИКИНИН РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединенија со формула (I) или негова 

фармацевтски прифатлива сол  

  

 

кадешто 

R е водород или C1-4 алкил; 

R1 е водород, C1-4 алкил, C(O)OH, C(O)NH2 или 

(C1-4 алкилен)R10; 

R2
 
и R3 се независно водород, C1-4 алкил или 

R2 заедно со R3 и заедно со јаглеродниот атом 

кон којшто тие се сврзани за да формираат C3-

8 циклоалкил група; 

R4 е C1-4 алкил, C1-4 алкокси или халоген; 

R5 и R7 се независно водород, хидрокси, 

халоген, C(O)NH2, C(O)OH или (C1-4 алкилен) 

R10; 
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R6 и R8 се независно водород или халоген; 

Rg е водород, (C1-4 алкилен)R10, C(O)NH2, 

C(O)OH или 

Rg заедно со R форма 6 член хетероцикличен 

прстен опционално содржи потоа хетероатом 

избран од кислород, сулфур или азот; 

R10 е водород, халоген, хидрокси, C(O)NH2 , 

C(O)NH(C1-4 алкил), C(O)N(C1-4 алкил)2 или 

C(O)OH; 

n е 0, 1 или 2. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  H 01R 13/58  

(11)  4709   (13) Т1 

(21)  2012/430   (22) 19/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0858079  28/11/2008  FR 

(96)  23/11/2009 EP09795485.3 

(97)  29/08/2012 EP2351159 

(73)  Bernard Controls 

95500 Gonesse, FR 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Bernard, Etienne and AUBERT MAGUERO, 

Gilles 

(54)  УРЕДЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА 

СЕРВОМОТОР НА НАЈМАЛКУ ЕДЕН 

ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ 

(57)  1  Уред (1) за поврзување на сервомотор 

(2) за најмалку еден електричен кабел, кој што 

се состои од едно надворешно куќиште  (9) 

вклучително 

 

најмалку еден влезен кабел (3, 4), покриен со 

кабелот во оперативната конфигурација на 

уредот (1),  

отвор затворен со еден елемент за електрично 

поврзување (5) кој што формира и меѓусклоп 

со сервомоторот (2), при што елементот за 

електрично поврзување (5) е формиран со ѕид 

(11) изработен од изолирачки материјал кој 

што има продолжени електрични контакти (7) 

кои што поминуваат низ ѕидот (11) во правец 

кој што е вертикален во однос на ѕидот (11), 

при што секој електричен контакт (7) има еден 

крај внатре во уредот (1) кој што може да биде 

поврзан со електричен кабел, еден крај надвор 

од уредот (1) кој што може да биде поврзан со 

соодветен електричен контакт (8) на 

сервомоторот (2), при што ѕидот (11a) на 

елементот за електрично поврзување (5) се 

протега над дел од внатрешниот крај на 

електричните контакти (7),  

еден отвор (10) кој што овозможува да се 

празни течноста која што е присутна во уредот 

(1) во оперативната конфигурација на уредот 

(1).  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/505, A 61K 38/18, A 61P 7/06  

(11)  4708   (13) Т1 

(21)  2012/431   (22) 19/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030470245P  12/05/2003  US 

(96)  12/05/2004 EP04760995.3 

(97)  19/09/2012 EP1625156 

(73)  Affymax, Inc. 

palo Alto, CA 94304, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  HOLMES, Christopher, P.; YIN, Qun; 

LALONDE, Guy; TUMELTY, David; PALANI, 

Balu; SCHATZ, Peter, J. and ZEMEDE, Genet 

(54)  ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

ЕРИТРОПОИЕТИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Пептид од 17 до 40 аминокиселински 

остатоци по должина и кој што ја содржи 

аминокиселинската низа: 

 

LYACHX0GPITX1VCQPLR (НИЗА ИД БР: 1), 

 

при што X0 е остаток селектиран од метионин 

(M) и хомосерин метилетер (Hsm), а X1 е 

остаток селектиран од триптофан (W), 1-

нафтилаланин (1-нал), и 2-нафтилаланин (2-

нал), 

при што споменатиот пептид се врзува за и го 

активира еритропоиетин рецепторот (EPO-R).  

има уште 36 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07J 1/00, A 61K 31/565, A 61P 5/30  

(11)  4685   (13) Т1 

(21)  2012/432   (22) 20/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  07075600  12/07/2007  EP 

(96)  11/07/2008 EP08775031.1 

(97)  22/08/2012 EP2176282 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MUHN, Hans-Peter; FRITZEMEIER, Karl-

Heinrich; PRELLE, Katja; PETERS, Olaf; 

BRAEUER, Nico and THIEME, Ina 

(54)  8-БЕТА-СУПСТИТУИРАНИ 16.АЛФА.-

ФЛУОРО-ЕСТРАТРИЕНИ КАКО СЕЛЕКТИВНО 

АКТИВНИ ЕСТРОГЕНИ 

(57)  1  8в-супституирани естра-1,3,5(10)-триен 

деривати со опптата формула I 

  

во која што радикали R
3
, R

8
, R

13
, R

16
 како и R

17
 и 

R
17’

, независно едно од друго, ги имаат следниве 

значења: 

R
3
 значи атом на водород или група R

18
, во која 

што 

R
18

 значи заситен или незаситен C1-C6-алкил 

радикал, со праволиниски ланец или разгранет 

ланец, трифлуорометил група, арил, хетероарил 

или аралкил радикал, дополнително 

супституиран со барем еден радикал независно 

одбран од метил, етил, трифлуорометил, 

пентафлуороетил, трифлуорометилтио, метокси, 

етокси, нитро, циано, хало, хидрокси, амино, 

моно(C1-C8-алкил) или ди(C1-C8-алкил)амино 

каде што обете алкил групи се идентични или 

различни, ди(аралкил)амино каде што обете 

аралкил групи се идентични или различни, 

карбоксил, карбоксиалкокси, C1-C20-ацил или C1-

C20-ацилокси како супституенти; 

ацил радикал -C(=O)R
19

, во кој што R
19

 е 

праволиниски ланец или разгранет ланец на 

атоми на C1-C10-алкил радикал што е заситен 

или незаситен во до три места и е делумно или 

целосно халогениран, или 

R
18

 значи група R
20

SO2, во која што 

R
20

 е R
21

R
22

N група, каде што R
21

 и R
22

, 

независно едно од друго, значат атом на 

водород, C1-C5-алкил радикал, група -C(=O)R
23

, 
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во која што R
23

 значи несупституиран или 

супституиран C1-C10-алкил радикал со 

праволиниски ланец или разгранет ланец што е 

заситен или незаситен во до три места и е 

делумно или целосно халогениран, 

циклопропил, циклобутил, циклопентил, 

циклохексил или циклохептил група, C4-C15-

циклоалкилалкил радикал со 3 до 7 атоми на 

јаглерод во циклоалкил делот и со алкил дел од 

до 8 атоми на јаглерод или арил, хетероарил 

или аралкил радикал дополнително 

супституиран, со барем еден радикал независно 

одбран од метил, етил трифлуорометил, 

пентафлуороетил, трифлуорометилтио, метокси, 

етокси, нитро, циано, хало-, хидрокси, амино, 

моно(C1-C8-алкил) или ди(C1-C8-алкил)амино 

каде што обете алкил групи се идентични или 

различни, ди(аралкил)амино каде што обете 

аралкил групи се идентични или различни, 

карбоксил, карбоксиалкокси, C1-C20-ацил или C1-

C20-ацилокси групи како супституенти; или, 

заедно со N атомот, полиметиленимино радикал 

со 4 до 6 C атоми или морфолино радикал, 

R
8
 е алкенил или алкинил радикал со 

праволиниски ланец или разгранет ланец со 2 до 

6 атоми на јаглерод, што дополнително може да 

биде делумно или целосно флуориниран, 

R
13

 е метил група или етил група,  

R
16

 е атом на флуор во α-положба, 

R
17

 и R
17’

, во секој случај независно едно од 

друго, се атом на водород и хидрокси група; или 

атом на водород и група R
18

O-, R
20

SO2- или 

OC(=O)R
23

 со R
18

, R
20

 и R
23

 во секој случај во 

значењето што е назначено под R
3
 каде што 

изразот "арил" е фенил 1- или 2-нафтил радикал 

и каде што "аралкил" радикал е радикал што 

содржи во прстенот до 14 атоми на јаглерод и во 

алкил ланецот 1 до 8 атоми на јаглерод.  

има уште 27 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/341, 31/351, 31/381, 31/382, A 61Q 

19/02, C 07D 307/12, 309/06, 333/16, 335/02  

(11)  4692   (13) Т1 

(21)  2012/434   (22) 22/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0858206  02/12/2008  FR and 202128 P  

30/01/2009  US 

(96)  02/12/2009 EP09796990.1 

(97)  10/10/2012 EP2373310 

(73)  Galderma Research & Development 

2400 Route des Colles Les Templiers  06410 

Biot, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BOITEAU, Jean-Guy and PASCAL, Jean-

Claude 

(54)  НОВИ 4-(ХЕТЕРОЦИКЛОАЛКИЛ)БЕНЗЕН-

1,3-ДИОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА ТИРОЗИНАЗА, ПОСТАПКА ЗА НИВНО 

ПОДГОТВУВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА ВО 

ЧОВЕЧКА МЕДИЦИНА И ИСТО ТАКА ВО 

КОЗМЕТИКА 

(57)  1  Соединенијата со општата формула (I) 

долу: 

 

назначени со тоа, што: 

R1, R2, R3 и R4, кои што може да се идентични 

или различни, претставуваат: 

- водород, 

- C1-C4 алкил радикал, 

- хидроксиметил, хидроксиетил, 

- (C1-C4 алкокси)карбонил 

- C1-C4 алкокси, 

- хидроксил, 

или 

R1 и R2 се поврзани едно со друго и формираат 

јаглероден прстен што содржи 5 или 6 

јаглеродни атоми, со јаглеродниот атом на кој 

што тие се прикачени, и R3 и R4, кои што може 

да се идентични или различни, претставуваат: 

- водород, 

- C1-C4 алкил радикал, 
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или 

R1 и R4 се поврзани едно со друго и формираат 

-(CH2)2- или -(CH2)3- ланец и R2 и R3, кои што 

може да се идентични или различни, 

претставуваат: 

- водород, 

- C1-C4 алкил радикал, 

X претставува атом на кислород или атом на 

сулфур, 

Y претставува водород, атом на хлор или атом 

на флуор, 

m може да ја има вредноста 1 или 2 и n може да 

ја има вредноста 0 или 1, и кога n = 0, тогаш m = 

1 или 2, и кога n = 1, тогаш m = 1, 

и исто така солите на соединенијата со општата 

формула (I), и изомерните форми кои што се цис 

и транс формите релативно на супституентите 

на хетероцикло-алкилот на позиција 4 од бензен-

1,3-диол, и негови енантиомерни форми. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 403/10, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 

07D 403/14, 417/10  

(11)  4596   (13) Т1 

(21)  2012/435   (22) 22/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  10003954  07/01/2009  DE 

(96)  10/12/2009 EP09793467.3 

(97)  24/10/2012 EP2373644 

(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 and 

BLAUKAT, Andree 

(54)  ПИРАДАЗИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија со формулата I 

 

во кои што 
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D означува пет- или шест-член незаситен или 

ароматичен хетероциклил којшто има 1 до 3 N, O 

и/или S атоми, којшто може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со Hal и/или A, 

R
1
 означува OH, OA, O[C(R

5
)2]nAr, O[C(R

5
)2]nHet, 

O[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, N(R

5
)2, NR

5
[C(R

5
)2]nAr, 

NR
5
[C(R

5
)2]nHet, NR

5
[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, COOR

5
, 

CON(R
5
)2, CONR

5
[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

CONR
5
[C(R

5
)2]pOR

5
, CONR

5
[C(R

5
)2]nHet, COHet 

или COA, 

R
2
 означува H, A, Hal, OH, OA, N(R

5
)2, 

N=CR
5
N(R

5
)2, SR

5
, NO2, CN, COOR

5
, 

CON(R
5
)2, NR

5
COA, NR

5
SO2A, SO2N(R

5
)2, S(O)mA, 

[C(R
5
)2]nN(R

5
)2, 

[C(R
5
)2]nHet, O[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, O[C(R

5
)2]nHet, 

S[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, S[C(R

5
)2]nHet, NR

5
[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

NR
5
[C(R

5
)2]nHet, NHCON(R

5
)2, 

NHCONH[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, NHCONH[C(R

5
)2]nHet, 

NHCO[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, NHCO[C(R

5
)2]nHet, 

CON(R
5
)2, CONR

5
[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

CONR
5
[C(R

5
)2]nHet, COHet, 

COA,O[C(R
5
)2]nNR

5
COZ, 

O[C(R
5
)2]nNR

2
COHet

1
,O[C(R

5
)2]nCyc[C(R

5
)2]nN(R

5
)2,

[C(R
5
)2]nCyc[C(R

5
)2]nOR

5
, 

O[C(R
5
)2]nCyc[C(R

5
)2]nHet

1
, 

 

 

Z O[C(R
5
)2]nCR

5
(NR

5
)2COOR

5
, 

O[C(R
5
)2]nNR

5
CO[C(R

5
)2]nNR

5
COA, 

O[C(R
5
)2]nNR

5
COOA, O(C(R

5
)2]nCONR

5
-A, 

O(C(R
5
)2]nCO-NR

5
-[C(R

5
)2]nHet

1
, 

O[C(R
5
)2]nCONH2, O[C(R

5
)2]nCONHA, 

O(C(R
5
)2]nCONA2, O[C(R

5
)2]nCO-NR

5
 

(C(R
2
)2]nN(R

5
)2 или OCOA, означува 

CR
5
(NR

5
)2CR

5
(OR

5
)A, 

R
3
 означува H или A, 

R
4
 означува H, A или Hal, 

R
5
 означува H или A’, 

A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-10 C атоми, во којшто 1-7 H атоми 

може да бидат заменети со OH, F, Cl и/или Br, 

и/или во којшто една или две CH2 групи може да 

бидат заменети со O, NH, S, SO, SO2 и/или 

CH=CH групи, или цикличен алкил којшто има 3-

7 C атоми, во којшто 1-7 H атоми може да бидат 

заменети со OH, F, Cl и/или Br, 

A’ означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1-6 C атоми, во којшто има 1-5 H 

атоми коишто може да бидат заменети со F, Cyc 

означува циклоалкилен којшто има 3-7 C атоми, 

Ar означува фенил, нафтил или бифенил, секој е 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со Hal, 

A, OR
5
, N(R

5
)2, SR

5
, NO2, CN, COOR

5
, CON(R

5
)2, 

NR
5
COA, NR

5
SO2A, SO2N(R

5
)2, S(O)mA, CO-Het

1
, 

[C(R
5
)2]nN(R

5
)2, [C(R

5
)2]nHet

1
, O[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

O[C(R
5
)2]nHet

1
, NHCOOA, NHCON(R

5
)2, 

NHCOO[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, 

NHCOO[C(R
5
)2]nHet

1
, NHCONH[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

NHCONH[C(R
5
)2]nHet

1
, 

OCONH[C(R
5
)2]pN(R

5
)2 

и/или OCONH[C(R
5
)2]nHet

1
, 

Het означува моно-, ди- или трицикличен 

заситен, незаситен или ароматичен 

хетероциклил којшто има 1 до 4 N, O и/или S 

атоми, којшто може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран со Hal, A, OR
5
, 

N(R
5
)2, SR

5
, NO2, CN, COOR

5
, CON(R

5
)2, NR

5
COA, 

NR
5
SO2A, SO2N(R

5
)2, S(O)mA, CO-Het

1
, 

[C(R
5
)2]nN(R

5
)2, [C(R

5
)2]nHet

1
, O[C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

O[C(R
5
)2]nHet

1
, NHCOOA, NHCON(R

5
)2, 

NHCOO[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, 

NHCOO[C(R
5
)2]nHet

1
, NHCONH[ C(R

5
)2]pN(R

5
)2, 

NHCONH[C(R
5
)2]nHet

1
, 

OCONH[C(R
5
)2]pN(R

5
)2, OCONH[C(R

5
)2]nHet

1
, CO-

Het
1
, CHO, COA, =S, 

=NH, =NA и/или =O (карбонил кислород), 
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Het
1
 означува моноцикличен заситен 

хетероциклил којшто има 1 до 2 N 

и/или O атоми, којшто може да биде моно- или 

дисупституиран со A, OA, OH, Hal и/или =O 

(карбонил кислород), 

Hal означува F, Cl, Br или I, 

m означува 0, 1 или 2, 

n означува 0, 1, 2, 3 или 4, 

p означува 2, 3, 4, 5 или 6, 

q означува 1, 2, 3, 4 или 5, 

и фармацевтски употребливи соли, таутомери и 

негови стереоизомери, 

вклучувајќи негови смеси во сите односи. 

има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  G 07F 15/00, 15/12, 7/00, 7/10  

(11)  4597   (13) Т1 

(21)  2012/436   (22) 22/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0012392  22/05/2000  GB 

(96)  18/05/2001 EP01931905.2 

(97)  29/08/2012 EP1287505 

(73)  Secure Electrans Limited 

65 Chandos Place  London WC2N 4HG, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ARMIN, Michael and HOWARD, Gavin 

(54)  ДОМАШЕН МЕРЕН СИСТЕМ КОЈ 

ВКЛУЧУВА СИСТЕМ ЗА АВТОРИЗАЦИЈА НА 

ТРАНСАКЦИЈА 

(57)  1  Систем за авторизација на трансакција 

карактеристичен со: единица за кориснички 

интерфејс (30) способна за прифаќање на 

влезните податоци на корисникот во врска со 

трансакција и вклучува уред за читање на 

картичка (35); и мерно средство (10) обезбеден 

на локација која има локациски идентификатор 

посебен за таа локација, кадешто уредот за 

читање на картичката (35) е приспособен да чита 

податоци од картичка која треба да биде 

задолжена за трансакцијата, мерно средство 

(10) и единица за кориснички интерфејс (30) 

приспособени да бидат во меѓусебна 

комуникација, да се фенерира барање за 

авторизација на трансакција врз основа на 

корисничките влезни податоци за трансакцијата, 

за податок од картичката прочитан од уредот за 

читање на картичка (35) и на локацискиот 

идентификатор, и да се пренесе барањето за 

авторизација на трансакцијата на оддалечени 

надлежни лица за авторизација (40) со да се 

добие авторизација на трансакцијата.  

има уште 31 патентни барања. 
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(51)  F 16L 37/138, 37/24, 37/56, 37/252, 37/30, 

37/38  

(11)  4598   (13) Т1 

(21)  2012/437   (22) 22/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI01454  07/08/2009  IT 

(96)  03/08/2010 EP10171744.5 

(97)  12/09/2012 EP2282103 

(73)  Stucchi S.p.A. 

Via Galileo Galilei, 1  24053 Brignano Gera 

d'Adda, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Tivelli, Sergio 

(54)  БРЗО ОСЛОБОДУВАЊЕ СО ПОМОШ НА 

СИГУРНОСЕН УРЕД ЗА САМО-

ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Брза спојница (100) којашто содржи прв 

елемент (50) и втор елемент (60) коишто може 

одделно да се спојат, 

првиот елемент (50) обезбедува воглавно 

надворешна обвивка (1) со средство за 

закачување (3), конектор (2) за кориснички 

интерфејс (25) и барем една спојница за вентил 

(16) за барем една линија на притисок (9, 10), 

вториот елемент (60) обезбедува воглавно 

средства за закачување (13, 15, 70), најмалку 

една вентилска спојница (17) за барем една 

линија на притисок (20, 21) и конектор (12) за 

кориснички интерфејс (122), 

се карактеризира со тоашто 

споменатиот втор елемент (60) содржи исто така 

сигурносна прстенеста навртка (11) по 

должината на обемот по којашто сигурносните 

игли (14) се соодветно обезбедени за да бидат 

турнати од споменатите средства за закачување 

(15, 70) во седлата (4) на надворешната обвивка.  

има уште 5 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение претставено со структурата:  
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има уште 10 патентни барања. 
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(57)  1  Соединение со формулата  
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Каде што: 

R
1
 и R

2
 се независно етил или n-пропил. 

или негова сол  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 475/06, A 61K 31/495, A 61P 35/00, C 

07D 475/08, 487/04  
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Sylvie; MENEAR, Keith, Allan; MALAGU, Karine; 

DUGGAN, Heather, Mary, Ellen; COCKCROFT, 

Xio-Ling Fan; HERMANN, Gesine, Johanna and 

SMITH, Graeme, Cameron, Murray 

(54)  ПИРИДО-, ПИРАЗО- И 

ПИРИМИДОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО 

MTOR ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

 

назначено со тоа, што: 

X
8
 e N, и X

5
 и X

6
 се CH; 

R
7
 е C5-20 арил група дополнително 

супституирана од една или повеќе групи 

одбрани од хало, хидроксил, нитро, циано, 

карбокси, и тиол, или C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-

7алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино (секоја дополнително 

супституирана со една или повеќе групи одбрани 

од хало, хидроксил, нитро, циано, карбокси, 

тиол, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино); 

R
N3

 и R
N4

, заедно со азотот на кој тие се 

поврзани, формираат хетероциклик прстен што 

содржи помеѓу 3 и 8 прстенести атоми 

дополнително супституирани од една или повеќе 

групи одбрани од хало, хидроксил, нитро, циано, 

карбокси, и тиол, или C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-

7алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино (секоја дополнително 

супституирана со една или повеќе групи одбрани 

од хало, хидроксил, нитро, циано, карбокси, 

тиол, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино); 

R
2
 е одбрано од NR

N5
R

N6
, C5-20 хетероарил група 

дополнително супституирана од една или повеќе 

групи одбрани од хало, хидроксил, нитро, циано, 

карбокси, и тиол, или C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-

7алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино (секоја дополнително 

супституирана со една или повеќе групи одбрани 

од хало, хидроксил, нитро, циано, карбокси, 

тиол, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино), и C5-20 арил група 

дополнително супституирана од една или повеќе 

групи одбрани од хало, хидроксил, нитро, циано, 

карбокси, и тиол, или C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-
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7алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино (секоја дополнително 

супституирана со една или повеќе групи одбрани 

од хало, хидроксил, нитро, циано, карбокси, 

тиол, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино), 

каде што R
N5

 и R
N6

 се независно одбрани од H, 

C1-7 алкил група, C5-20 хетероарил група, и C5-20 

арил група, или R
N5

 и R
N6

 заедно со азотот на кој 

тие се поврзани формираат хетероциклик прстен 

што содржи помеѓу 3 и 8 прстенести атоми каде 

секоја C1-7алкил, C5-20хетероарил, C5-20арил или 

хетероциклик прстен е дополнително 

супституирана од една или повеќе групи 

одбрани од хало, хидроксил, нитро, циано, 

карбокси, и тиол, или C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-

7алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино (секоја дополнително 

супституирана со една или повеќе групи одбрани 

од хало, хидроксил, нитро, циано, карбокси, 

тиол, C1-7алкил, C2-7алкенил, C2-7алкинил, C3-

7циклоалкил, C3-7циклоалкенил, C3-

20хетероциклил, C5-20арил, C5-20хетероарил, етер, 

ацил, естер, амидо, амино, ациламидо, уреидо, 

ацилокси, тиоетер, сулфоксид, сулфонил, 

тиоамидо и сулфонамино), 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

и каде што 

"C5-20 арил" како што е употребено тука, се 

однесува на моновалентна половина добиена со 

отстранување атом на водород од ароматски 

прстен атом од C5-20 ароматско соединение, 

наведеното соединение има еден прстен, или 

два или повеќе прстени (на пр., кондензирани), и 

има од 5 до 20 прстенести атоми, и каде што 

барем еден од наведените прстен(и) е 

ароматски прстен и каде прстенестите атоми 

може да вклучуваат еден или повеќе 

хетероатоми, вклучително но не и ограничено на 

кислород, азот, и сулфур; 

"алкил" како што е употребено тука, се однесува 

на моновалентна половина добиена со 

отстранување атом на водород од атом на 

јаглерод од јаглеводород соединение што има 

од 1 до 20 атоми на јаглерод (доколку поинаку не 

е назначено), што може да биде алифатска или 

алициклична, и што може да биде заситена или 

незаситена (на пр. делумно незаситена, целосно 

незаситена); 

"алкенил", како што е употребено тука, се 

однесува на алкил група што има една или 

повеќе јаглерод-јаглерод двојни врски; 

"алкинил", како што е употребено тука, се 

однесува на алкил група што има една или 

повеќе јаглерод-јаглерод тројни врски; 

"циклоалкил", како што е употребено тука, се 

однесува на алкил група што е исто така циклил 

група; со други зборови, моновалентна половина 

добиена со отстранување атом на водород од 

алицикличен прстенест атом од карбоцикличен 

прстен од карбоциклично соединение, кој што 

карбоцикличен прстен може да биде заситен или 

незаситен (на пр. делумно незаситен, целосно 

незаситен), која што половина има од 3 до 20 

атоми на јаглерод (доколку поинаку не е 

назначено), вклучително од 3 до 20 прстенести 

атоми; 

"етер", како што е употребено тука, се однесува 

на -OR група, каде што R е C1-7 алкил група, C3-20 

хетероциклил група, или C5-20 арил група; 

"ацил", како што е употребено тука, се однесува 

на -C(=O)R група, каде што R е H, C1-7 алкил 

група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 арил 

група; 

"естер", како што е употребено тука, се однесува 

на -C(=O)OR група, каде што R е C1-7 алкил 

група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 арил 

група; 

"амидо", како што е употребено тука, се 

однесува на -C(=O)NR
1
R

2
 група, каде што R

1
 и R

2
 

се независно водород, C1-7 алкил група, C3-20 

хетероциклил група, или C5-20 арил група, или R
1
 

и R
2
, земени заедно со атомот на азот на кој што 
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тие се прикачени, формираат хетероциклик 

прстен што има од 4 до 8 прстенести атоми; 

"амино", како што е употребено тука, се 

однесува на -NR
1
R

2
 група, каде што R

1
 и R

2
 се 

независно водород, C1-7 алкил група, C3-20 

хетероциклил група, или C5-20 арил група, или R
1
 

и R
2
, земени заедно со атомот на азот на кој што 

тие се прикачени, формираат хетероциклик 

прстен што има од 4 до 8 прстенести атоми; 

"ациламидо", како што е употребено тука, се 

однесува на -NR
1
C(=O)R

2
 група, каде што R

1
 

водород, C1-7 алкил група, C3-20 хетероциклил 

група, или C5-20 арил група, R
2
 е C1-7 алкил група, 

C3-20 хетероциклил група, или C5-20 арил група, 

или R
1
 и R

2
 може заедно со атомите на кој што 

тие се прикачени да формираат сукцинимидил, 

малеимидил, и фталимидил група; 

"уреидо", како што е употребено тука, се 

однесува на -N(R
1
)CONR

2
R

3
 група, каде што R

2
 и 

R
3
 се независно водород, C1-7 алкил група, C3-20 

хетероциклил група, или C5-20 арил група, или R
2
 

и R
3
, земени заедно со атомот на азот на кој што 

тие се прикачени, формираат хетероциклик 

прстен што има од 4 до 8 прстенести атоми, и R
1
 

е водород, C1-7алкил група, C3-20хетероциклил 

група, или C5-20арил група; 

"ацилокси", како што е употребено тука, се 

однесува на -OC(=O)R група, каде што R е C1-7 

алкил група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 

арил група; 

"тиоетер", како што е употребено тука, се 

однесува на -SR група, каде што R е C1-7 алкил 

група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 арил 

група; 

"сулфоксид", како што е употребено тука, се 

однесува на -S(=O)R група, каде што R е C1-7 

алкил група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 

арил група; 

"сулфонил", како што е употребено тука, се 

однесува на -S(=O)2R група, каде што R е C1-7 

алкил група, C3-20 хетероциклил група, или C5-20 

арил група; 

"тиоамидо", како што е употребено тука, се 

однесува на -C(=S)NR
1
R

2
 група, каде што R

1
 и R

2
 

се независно водород, C1-7 алкил група, C3-20 

хетероциклил група, или C5-20 арил група, или R
1
 

и R
2
, земени заедно со атомот на азот на кој што 

тие се прикачени, формираат хетероциклик 

прстен што има од 4 до 8 прстенести атоми; 

"сулфонамино", како што е употребено тука, се 

однесува на -NR
1
S(=O)2R група, каде што R

1
 е 

водород, C1-7 алкил група, C3-20 хетероциклил 

група, или C5-20 арил група, и R е C1-7алкил група, 

C3-20хетероциклил група, или C5-20арил група; и 

под услов да кога R
2
 е несупституирано 

морфолино, R
N3

 и R
N4

 заедно со атомот на азот 

на кој што тие се прикачени да формираат 

несупституирано морфолино, R
7
 не е 

несупституиран фенил, и 

кога R
2
 е несупституиран пиперидинил, R

N3
 и R

N4
 

заедно со атомот на азот на кој што тие се 

прикачени да формираат несупституиран 

пиперидинил, R
7
 не е несупституиран фенил. 

има уште 12 патентни барања. 
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(72)  Kawasaki, Hisashi; Abe, Hiroyuki; Hayakawa, 

kazuhide; Iida, Tetsuya; Kikuchi, Shinichi; 

Yamaguchi, Takayuki; Nanayama, Toyomichi; 

Kurachi, Hironori; Tamaru, Masahiro; Hori, 

Yoshikazu; Takahashi, Mitsuru; Yoshida, Takayuki 

and Sakai, Toshiyuki 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 5-АМИНО-2,4,7-ТРИОКСО-

3,4,7,8-ТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРИДО[2,3-

D]ПИРИМИДИН И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР 

(57)  1  Метода за подготвување соединение со 

формулата [I-3-2] 
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назначена со тоа, што 

R
1
, R

2
, и R

6
 се исти или различни и секој е  

C1-6 алкил група, 

C2-6 алкинил група, 

каде што C1-6алкил групата и C2-6алкенил групата 

се дополнително супституирани со 1 до 3 

супституенти одбрани од следнава група А, или 

 

каде што m e 0 или цел број од 1 до 4, 

прстенот Cy е C3-12 јаглерод прстенеста група 

или хетероциклична група, каде што 

хетероцикличната група е заситена или 

незаситена прстенеста група што има, освен 

јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани 

од кислороден атом, азотен атом и сулфурен 

атом, C3-12 јаглерод прстенестата група и 

хетероцикличната група се дополнително 

супституирани со 1 до 5 супституенти одбрани 

од следнава група B, 

R
3
 е 

водороден атом, 

хидроксил атом, 

C1-6алкил група, 

C2-6алкенил група, 

каде што C1-6алкил групата и C2-6алкенил групата 

се дополнително супституирани со 1 до 3 

супституенти одбрани од следнава група А, 

C3-12 јаглерод прстенеста група или  

хетероциклична група, 

каде што хетероцикличната група е заситена или 

незаситена прстенеста група што има, освен 

јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани 

од кислороден атом, азотен атом и сулфурен 

атом, и C3-12 јаглерод прстенестата група и 

хетероцикличната група се дополнително 

супституирани со 1 до 5 супституенти одбрани 

од следнава група B;  

каде што група А е група што се состои од 

1) халоген атом, 

2) нитро група, 

3) циано група, 

4) C1-4алкил група, 

5) -OR
A1 

каде што R
A1

 е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

6) -SR
A2 

каде што R
A2

 е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

7) -NR
A3

R
A4

 каде што R
A3

 и R
A4

 се исти или 

различни и секој е водороден атом или 

C1-4алкил група, 

8) -COOR
A5 

каде што R
A5

 е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

9) -NR
A6

COR
A7 

каде што R
A6

 е водороден 

атом или C1-4алкил група, R
A7

 е C1-4алкил 

група, C3-12 јаглерод прстенеста група 

или хетероциклична група, 

10) -NR
A8

COOR
A9

 каде што R
A8

 и R
A9

 се исти 

или различни и секој е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

11) C3-12 јаглерод прстенеста група и 

12) хетероциклична група, 

каде што хетероцикличната група е заситена или 

незаситена прстенеста група што има, освен 

јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани 

од кислороден атом, азотен атом и сулфурен 

атом, 

секоја од C1-4алкил групите од горе споменатите 

4), R
А1

, R
А2

, R
А3

, R
А4

, R
А5

, R
А6

, R
А7

, R
А8

 и R
А9

 е 

дополнително супституирана со истите или 

различни 1 до 3 супституенти одбрани од 

следнава група C, и 

секоја од C3-12 јаглерод прстенестите групи од 

горе споменатите 11) и R
А7

, и хетероцикличните 

групи од 12) и R
А7

 е дополнително супституирана 

со истите или различни 1 до 5 супституенти 

одбрани од следнава група C, 

група B е група што се состои од  

1) халоген атом, 

2) нитро група, 

3) циано група, 

4) C1-8алкил група, 
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5) C2-4алкенил група, 

6) C2-4алкинил група, 

7) -OR
B1 

каде што R
B1

 е водороден атом или 

C1-4алкил група, 

8) -SR
B2 

каде што R
B2

 е водороден атом или 

C1-4алкил група, 

9) -NR
B3

R
B4

 каде што R
B3

 е водороден атом, 

C1-4алкил група, C3-12 јаглерод 

прстенеста група или хетероциклична 

група, и R
B4

 е водороден атом или C1-

4алкил група, 

10) -NR
B5

COR
B6 

каде што R
B5

 е водороден 

атом или C1-4алкил група, и R
B6

 е 

водороден атом, C1-4алкил група, C3-12 

јаглерод прстенеста група или 

хетероциклична група, 

11) -NR
B7

COOR
B8 

каде што R
B7

 и R
B8

 се исти 

или различни и секој е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

12) -NR
B9

CONR
B10

R
B11

 каде што R
B9

, R
B10

 и 

R
B11

 се исти или различни и секој е 

водороден атом или C1-4алкил група, 

13) -NR
B12

CONR
B13

OR
B14

 каде што R
B12

, R
B13

 

и R
B14

 се исти или различни и секој е 

водороден атом или C1-4алкил група, 

14) -NR
B15

SO2R
B16

 каде што R
B15

 е 

водороден атом или C1-4алкил група, и 

R
B16

 е C1-4алкил група, C3-12 јаглерод 

прстенеста група илил хетероциклична 

група, 

15) -SO2-R
B17

 каде што R
B17

 е C1-4алкил 

група или хетероциклична група, 

16) -SO2NR
B18

R
B19

 каде што R
B18

 и R
B19

 се 

исти или различни и секој е водороден 

атом или C1-4алкил група, 

17) -P(=O)(R
B20

)(R
B21

) каде што R
B20

 и R
B21

 се 

исти или различни и секој е C1-4алкил 

група, 

18) -COOR
B22 

каде што R
B22

 е водороден 

атом или C1-4алкил група, 

19) -CONR
B23

R
B24

 каде што R
B23

 и R
B24

 се 

исти или различни и секој е водороден 

атом или C1-4алкил група, 

20) -NR
B25

SO2NR
B26

R
B27

 каде што R
B25

, R
B26

 и 

R
B27

 се исти или различни и секој е 

водороден атом или C1-4алкил група, 

21) -NR
B28

SO2NR
B29

CONR
B30

R
B21

 каде што 

R
B28

, R
B29

, R
B30

 и R
B31

 се исти или 

различни и секој е водороден атом или 

C1-4алкил група, 

22) C3-12 јаглерод прстенестата група и 

23) хетероциклична група, 

каде што секоја од “C1-8алкил групата” од горе 

споменатите 4), и C1-4алкил групите за R
B1

 до 

R
B31

 е дополнително супституирана со истите 

или различни 1 до 3 супституенти одбрани од 

гореспоменатата група А, 

секоја од C2-4алкенил групата од 5) и C2-4алкинил 

групата од 6) е дополнително супституирана од 

истите или различни 1 до 3 супституенти 

одбрани од гореспоменатата група А, 

хетероцикличната група е заситена или 

незаситена прстенеста група што има, освен 

јаглероден атом, 1 до 4 хетеро атоми одбрани 

од кислороден атом, азотен атом и сулфурен 

атом, и  

секоја од C3-12 јаглерод прстенестите групи од 

горе споменатите 22), R
B3

, R
B6

 и R
B16

, и 

хетероцикличната група од споменатите 23), R
B3

, 

R
B6

, R
B16

 и R
B17

 е дополнително супституирана 

од истите или различни 1 до 5 супституенти 

одбрани од следнава група C, и 

група C е група што се состои од 

1) халоген атом, 

2) циано група, 

3) C1-4алкил група, 

4) -OR
C1 

каде што R
C1

 е водороден атом 

или C1-4алкил група, 

5) -NR
C2

R
C3 

каде што R
C2

 и R
C3

 се исти или 

различни и секој е водороден атом или 

C1-4алкил група, 

6) -COOR
C4 

каде што R
C4

 е водороден атом 

или C1-4алкил група и 

7) оксо група, 

каде што методата опфаќа 

(а) реакција на соединение со 

формулата [45] 

H2N  R
6
 

 [45], 

каде што R
6
 е дефинирано горе, 

со соединение со формулата [1] 

H2N  R
1
  [1], 
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каде што R
1
 е дефинирано горе, за да формира 

соединение со формулата [28] 

 

каде што R
1
 и R

6
 се дефинирани горе; 

(б) реакција на соединение со 

формулата [28] со соединение со формулата 

[38] 

 

каде што R
c1

 е водороден атом или C1-6 алкил 

група, 

за да формира соединение со формулата [46] 

 

каде што R
1
 и R

6
 се дефинирани горе; 

(ц) конвертирање соединение со 

формулата [46] во соединение со формулата 

[47] 

 

каде што R
1
 и R

6
 се дефинирани горе; 

(д) конвертирање соединение со 

формулата [47] во соединение со формулата 

[48] 

 

каде што R
1
 и R

6
 се дефинирани горе; 

(е) конвертирање соединение со 

формулата [48] во соединение со формулата 

[49] 

 

каде што R
1
 и R

6
 се дефинирани горе; 

(ф) реакција на соединение со 

формулата [49] со соединение со формулата 

[33] 

 

каде што 

R
3
 е дефинирано горе; и 

R
c3

 и R
c4

 се исти или различни и секој е 

водороден атом или C1-6алкил, за да формираат 

соединение со формулата [50] 



 

 

Патенти  124 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

 

каде што R
1
, R

3
, и R

6
 се дефинирани горе; 

(г) конвертирање соединение со 

формулата [50] во соединение со формулата 

[51] 

 

каде што  

R
1
, R

3
 и R

6
 се дефинирани горе; и 

R
c5

 е излезна група; 

(х) реакција на соединение со формулата [51] со 

соединение со формулата [36] 

H2N  R
6
 

 [45], 

каде што R
2
 е дефинирано горе; 

за да формира соединение со формулата [52] 

 

каде што R
1
, R

2
, R

3
, и R

6
 се дефинирани гореи 

(i) конвертирање соединение со формулата [52] 

во соединение со формулата [I-3-2] 

 

има уште 35 патентни барања. 

 

 

(51)  A 23L 1/00, 1/01, 1/0522, 1/0534, 1/054, 

1/305, 1/318, 1/325  

(11)  4603   (13) Т1 

(21)  2012/444   (22) 28/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  11151180.4  17/01/2011  EP 

(96)  17/01/2011 EP1151180.4 

(97)  19/09/2012 EP2359697 

(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)  СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

СУПСТРАТИ ЗАГРЕАНИ ВО МИКРОВАЛНА 

(57)  1  Метод за производство на прехранбен 

производ кој што ги опфаќа следните чекори: 

целосно или делумно импрегнирање на супстрат 

со стабилизирачки состав при што супстратот се 

состои од месo, живина, риба, зеленчук, овошје 

или млечни прехранбени производи;  

при што стабилизирачкиот состав содржи вода и 

според сува тежина: 

 

целулоза гума    5-25% 

модифициран скроб    16-50% 

компонента за згуснување  32-79% 

при што процентите на состојките се 

селектирани од наведените до вкупно 100%;  

и  

по потреба други состојки и   
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обложување на импрегнираниот супстрат со 

воден состав за обложување кој што содржи 0.1 

до 5% смеса која што содржи по 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%.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 33/18, 25/04, 43/50, A 01P 13/00  

(11)  4604   (13) Т1 

(21)  2012/445   (22) 28/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09783418.8  25/09/2009  EP 

(96)  25/09/2009 EP09783418.8 

(97)  19/09/2012 EP2334174 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen , DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KRAPP, Michael; KOLB, Klaus and SEAMAN, 

Graham 

(54)  ТЕЧНИ АКТИВНИ СОСТАВНИ 

КОНЦЕНТРАТИ КОИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ПРЕТВОРАТ ВО ЕМУЛЗИЈА ВО ВОДА 

(57)  1  Течен концентрат на активна состојка 

која што може да се претвори во емулзија во 

вода кој што ги содржи следните состојки: 

a) 100 до 400 g/l најмалку еден хербициден 

динитроанилин; 

б) 5 до 100 g/l најмалку еден имидазолинон 

хербицид во форма на негова амониумска сол 

или заменета амониумска сол; 

ц) 20 до 100 g/l вода; 

д) 15 до 150 g/l најмалку една анјонска 

површински активна супстанца која што има 

најмалку една сулфонска киселинска група во 

форма на нејзина натриумова, калиумова, 

амониумова или сол на заменет амониум; 

e) 5 до 100 g/l најмалку една полимерна, 

нејонска површински активна супстанца која што 

има најмалку една полиетиленска оксидна група 

и најмалку еден радикал селектиран од поли-C3-

C4-алкилен оксид групи; 

ф) 50 до 250 g/l најмалку една нејонска 

површински активна супстанца селектирана од 

етоксилизирани естри на масна киселина на 

полихидроксил соединенија, алкил 

полиглукозиди, етоксилизирани C4-C16-

алкилфеноли и етоксилизирани C8-C22-

алканоли; и 

г) најмалку еден хидројаглероден солвент ад 1 I; 

 

каде што квантитативните податоци за 

компонентите a) дo ф) во g/l се засновани врз 

вкупниот волумен на активниот составен 

концентрат.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 23C 9/152, A 23L 1/304, 2/52  

(11)  4605   (13) Т1 

(21)  2012/446   (22) 28/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  19187608  02/06/2008  IL 

(96)  02/06/2009 EP09758011.2 

(97)  05/09/2012 EP2285229 

(73)  Gadot Biochemical Industries Ltd. 

26118 Haifa Bay, IL 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PAIKIN, Michael and GUIGUI, Nissim 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛИУМ 

МАГНЕЗИУМ ЦИТРАТ И НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  Состав богат со магнезиум кој што 

содржи: 

 

(i) најмалку еден извор на магнезиум; 

(ii) најмалку еден извор на калиум; и 

(iii) најмалку еден извор на цитрат; 

 

при што составот има густина од 035-0.75 

g/cm3 и содржи од 8% до 15% (wt/wt) 

магнезиум и од 7.5% до 16% (wt/wt) калиум и 

75% до 80% цитрат на база на сува тежина.  
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има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 315/02, 317/44  

(11)  4696   (13) Т1 

(21)  2012/447   (22) 29/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0290560  14/03/2005  EP and 0374227  

13/03/2006  US 

(96)  14/03/2006 EP06710540.3 

(97)  03/10/2012 EP1863760 

(73)  CEPHALON FRANCE 

20 rue Charles Martigny 94700 Maisons-Alfort, 

FR 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  PRAT, Laurence; NECKEBROCK, Olivier; 

SCHWEIZER, Dominique and LOUVET, Philippe 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ЕНАНТИОСЕЛЕКТИВНА 

СИНТЕЗА НА ПОЕДИНЕЧНИ ЕНАНТИОМЕРИ 

ОД ТИОСУПСТИТУИРАНИ 

АРИЛМЕТАНСУЛФИНИЛ ДЕРИВАТИ СО 

АСИМЕТРИЧНА ОКСИДАЦИЈА 

(57)  1  Метод за подготовка на сулфоксидни 

соединенија со формула (I) или како поединечен 

енантиомер или како форма збогатена со 

енантиомери:  

 

 

каде 

Ar е 

 

 

каде 

Х е врска, O, S(О)2, NH, OCH2, CH2NH, S(O2)NH; 

R
2
 е избран од H, F, Cl, Br, I, OR

16
, NR

17
R

18
, 

NHOH, NO2, CN, CF3, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C7 циклоалкил, C(=О)R
16

, 

CО2R
16

,
 

OC(=О)R
16

C(=О)NR
17 

R
18

, 

NR
15

C(=О)R
16

NR
15

CO2R
16

, OC(=О)NR
17 

R
18

, и 

NR
15

C(=S)R
16

, 

aлтернативно две R
2
 групи може да бидат 

комбинирани за да формираат метилендиокси 

група, етилендиокси група; или пропилендиокси 

група.  

Ar е фенил по потреба супституиран со 0-5 R
3
; 

C5-C10 циклоалкенил, по потреба супституиран со 

0-5 R
3 

каде споменатиот хетероарил се состои 

од еден, два, три хетероатоми избрани од N, O, 

S, или Se;  

каде:  

 

R3 е избран од H, F, Cl, Br, I, NR
17

R
18

, NHOH, 

NO2, CN, CF3, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C7 циклоалкил, C(=О)R
16

, CО2R
16

,
 

OC(=О)R
16

C(=О)NR
17 

R
18

, 

NR
15

C(=О)R
16

NR
15

CO2R
16

, OC(=О)NR
17 

R
18

, и 

NR
15

C(=S)R
16

, 

aлтернативно две R
3
 групи може да бидат 

комбинирани за да формираат метилендиокси 

група, етилендиокси група; или пропилендиокси 

група,  

Y  е C2-C6 алкилен, 

R
1 

е избран од CN, C(=О)R
14

, CО2R
11

,
 

C(=О)NR
12

R
13

, C(=О)NR
21

OR
22

, C(=NR
11

)NR
12

R
13

, 

OC(=О)R
11

, OC(=О)NR
12

R
13

, NR
12

R
13

, 

NR
21

NR
12

R
13

,
   

NR
21

C(=О)R
14

, NR
21

C(=O) NR
12

R
13

, 

NR
21

S(O)2R
11

, NR
21

S(O)2 NR
12

R
13

. 

R1’ во секоја појава е независно избран од H, C1-

C6 алкил, C3-C7 циклоалкил, C3-C10 арил, 

арилалкил;  

каде алкил, арил, арилалкил групите се по 

потреба супституирани со се една до три R
20

 

групи; 

R
12 

и
 
R

13 
 во секоја појава се независно избрани 

од C1-C6 алкил, C6-C10 арил, и NR
23

R
24

,  

или R
12 

и
 

R
13 

, заедно со азотот за кој се 

закачени, формираат 3-7 член хетероцикличен 

прстен; 

каде алкил и арил групите и хетероцикличниот 

прстен се по потреба супституирани со една до 

три R
20

 групи;  
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R
14

 во секоја појава е независно избран од C1-C6 

алкил, C6-C10 арил, и арилалкил; каде алкил, 

арил и арилалкил групите се по потреба 

супституирани со една до три R
20

 групи; 

R
15

 во секоја појава е независно избран од H, C1-

C6 алкил; 

R
16

 во секоја појава е независно избран од C1-C8 

алкил, и C5-C10 арил, каде алкил и арил групите 

се по потреба супституирани со една до три R
20

 

групи; 

R
17 

и
 
R

18 
 во секоја појава се независно избрани 

од H, C1-C5 алкил, C6-C10 арил, или R
17 

и
 
R

18 

заедно со азотот за кој се закачени, формираат 

3-7 член хетероцикличен прстен; 

каде алкил и арил групите и хетероцикличниот 

прстен се по потреба супституирани со со една 

до две оксо групи;  

R
20

 во секоја појава а независно избран од F, Cl, 

Br, I, OR
22

, NR
23

R
24

, NHOH, NO2, CN, CF3, C1-C6 

алкил по потреба супституиран со една до три 

OH, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C7 

циклоалкил, 3-7 член хетероциклоалкил, фенил, 

супституиран со нула до една ОR
25

, 5 или 6 член 

хетероарил, арилалкил, =O, C(-O)R
22

, CО2R
22

,
 

OC(=О)R
22

, C(=О)NR
23

R
24

, NR
21

C(=О)R
22

, 

NR
21

CO2R
22

, и OC(=О)NR
23 

R
24

, 

R
21

 во секоја појава е независно избран од H, C1-

C6 алкил; 

R
22

 во секоја појава е независно избран од H, C1-

C6 алкил; C1-C6 алкил-OH и C1-C6 арил; 

R
23

 и R
24

 во секоја појава се независно избрани 

од H, C1-C6 алкил; C1-C6 алкил-OH и C1-C6 арил; 

и R
24

 , заедно со азотот за кој се закачени, 

формираат 3-7 член хетероцикличен прстен; 

каде по потреба се супституирани со една до 

две оксо групи;  

R
25

 во секоја појава а независно избран од H, F, 

Cl, Br, C1-C6 алкил и, C1-C8  алкилокси, х е 1, 2, 3, 

или 4; 

се состои од следните чекори:  

а) контакт на про-хирален сулфид со формула 

(II) 

 

каде Ar, Y, и R1 се дефинирани погоре,  

со титаниум хирален лиганден комплекс, база и 

оксидирачки агенс во органски растворувач, и по 

потреба  

б) изолирање на добиениот сулфоксид од 

формулата (I). 

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 215/26, A 61K 31/4704, A 61P 11/00

  

(11)  4697   (13) Т1 

(21)  2012/448   (22) 29/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0382082  22/12/2008  EP 

(96)  15/12/2009 EP09793472.3 

(97)  24/10/2012 EP2367796 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, 

ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  PUIG DURAN, Carlos; MOYES VALLS, 

Enrique; CARRERA CARRERA, Francesc and 

MARCHUETA HEREU, Iolanda 

(54)  МЕСИЛАТНА СОЛ НА 5-(2-{(6-(2,2-

ДИФЛУОРО-2-ФЕНИЛЕТОКСИ)ХЕКСИЛ] 

АМИНО}-1-ХИДРОКСИЕТИЛ)-8-

ХИДРОКСИХИНОЛИН-2(1Н)-ОН КАКО АГЕНС 

НА БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧНИОТ РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Месилатна сол на 5-(2-{[6-(2,2-

дифлуоро-2-фенилетокси)хексил]амино}-1-

хидроксиетил)-8-хидроксихинолин-2(1H)-он и 

нејзините фармацевтски прифатливи солвати.  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/40, 31/4025, 31/495, 31/5375, C 

07D 207/06, 241/04, 265/30  

(11)  4698   (13) Т1 

(21)  2012/449   (22) 29/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0525200  20/09/2006  US and 0720300P  

23/09/2005  US 

(96)  21/09/2006 EP06815150.5 

(97)  28/11/2012 EP1940387 

(73)  METABOLEX, INC. 

3876 Bay Center Place Hayward, CA 94545, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  CHEN, Xin; ZHU, Yan; CHENG, Peng; MA, 

Jingyuan and ZHAO, Zuchun 

(54)  ПРОЦЕС ЗА СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНА 

ПОДГОТОВКА НА (-)-ХАЛОФЕНАТ И 

НЕГОВИТЕ МЕЃУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Метод за подготовка на соединението 

од формулата (I): 

 

каде  

R
1
 е член избран од групата која се состои од: 

 

 

 

секој R
2
 е независен член избран од групата која 

се состои од (C1-C4) алкил хало, хало, (C1-C4) 

халоалкил, амино, (C1-C4) аминоалкил, амидо, 

(C1-C4) амидоалкил, (C1-C4) сулфонилалкил, (C1-

C4) алкокси, (C1-C4) хетероалкил, карбокси и 

нитро; 

индексот n е 1 кога R
1
 ја има формулата (а) или 

(в) и 2 кога R
1
 ја има формулата (c) или (d); 

индексот m е цел број од 0 до 3; 

* покажува јаглерод кој е збогатен во една 

стереоизомерна конфигурација; и 

брановидната линија покажува на точката на 

сврзување на R
1
; 

методата опфаќа: 

 

(а) контакт на соединението со формула (II):  



 

 

Патенти  129 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2 април 2013, Скопје  
 

 

 

со активирачки реагенс на карбоксилната 

киселина избран од групата која се состои од 

тионил халид, или анхидрид и генерирачки 

реагенс на тиоестер; во соодветен растворувач; 

 

(б) бромирање на продуктот од чекорот (а) со 

бром во соодветен растворувач; 

 

(в) естерификација на продуктор од чекор (б) со 

хирален алкохол избран од групата која се 

состои од;  

 

 

во соодветен растворувач за да се произведе 

стереоселективно соединението со формула 

(I). 

има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 498/10, A 61K 31/357, A 61P 11/06, 

11/08  

(11)  4606   (13) Т1 

(21)  2012/450   (22) 29/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0802192  06/02/2008  GB and 0822437  

09/12/2008  GB 

(96)  04/02/2009 EP09709068.2 

(97)  12/09/2012 EP2242759 

(73)  AstraZeneca AB and Pulmagen 

Therapeutics (Synergy) Limited 

151 85 Sodertalje , SE and The Coach House 

Grenville Court, Britwell Road, Burnham  Slough 

SL1 8DF, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  JOHNSON, Timothy; BULL, Richard, James; 

ALCAZAR, Lilian; BAILEY, Andrew; KINDON, 

Nicholas, David; LISTER, Andrew, Stuart; 

ROBBINS, Andrew, James; STOCKS, Michael, 

John and TEOBALD, Barry, John 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата I 
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назначено со тоа, што Ar претставува β-

адреноцептор врзувачка група; 

L претставува поврзувач што содржи 

праволиниски OR разгранет хидрокарбил ланец 

од до 15 атоми на јаглерод; 

каде што до три од атомите на јаглерод во 

ланецот се дополнително супституирани од до 

четири супституенти независно одбрани од 

халоген, S(O)0-2R
56

, NR
57

R
58

, S(O)2NR
59

R
60

, 

C(O)NR
61

R
62

, C(O)OR
63

, NR
64

S(O)2R
65

, 

NR
66

C(O)R
67

, NR
68

C(O)OR
69

, NR
70

C(O)NR
71

R
72

, 

OR
73

, C1-6 алкил и C3-6 циклоалкил, и каде што C1-

6 алкил и C3-6 циклоалкил може да се 

дополнително супституирани од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

хидроксил и C1-6 алкокси; 

каде што до пет атоми на јаглерод од ланецот 

може да бидат заменети од групи независно 

одбрани од O, NR
45

, S, S(O), S(O)2, C(O)O, 

OC(O), NR
46

C(O), C(O)NR
47

, NR
48

S(O)2, 

S(O)2NR
49

, NR
50

C(O)NR
51

, NR
52

S(O)2NR
53

, 

OC(O)NR
54

, NR
55

C(O)O, под услов да било какви 

такви групи во ланецот се одделени од барем 2 

атоми на јаглерод; и 

каде што до шест атоми на јаглерод од ланецот 

може да формираат дел од моно- или 

бицикличен алифатски, хетероалифатски, 

ароматски или хетероароматски прстен што има 

до четири хетероатоми независно одбрани од N, 

O или S, наведениот прстен што содржи до 10 

прстен атоми, и каде што прстенот е 

дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

S(O)0-2R
56

, NR
57

R
58

, S(O)2NR
59

R
60

, C(O)NR
61

R
62

, 

C(O)OR
63

, NR
64

S(O)2R
65

, NR
66

C(O)R
67

, 

NR
68

C(O)OR
69

, NR
70

C(O)NR
71

R
72

, OR
73

, C1-6 алкил 

и C3-6 циклоалкил, и каде што C1-6 алкил и C3-6 

циклоалкил, може да е дополнително 

супституиран од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил и C1-6 алкокси; 

и ланецот може да содржи до три такви прстени 

секој одбран независно; 

каде што R
56

, R
65

 и R
69

 секое независно 

претставува C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил каде 

што C1-6 алкилот и C3-6 циклоалкилот може да се 

дополнително супституирани од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

хидроксил, C1-6 алкокси; и 

R
45

, R
46

, R
47

, R
48

, R
49

, R
50

, R
51

, R
52

, R
53

, R
54

, R
55

, 

R
57

, R
58

, R
59

, R
60

, R
61

, R
62

, R
63

, R
64

, R
66

, R
67

, R
68

, 

R
70

, R
71

, R
72

 и R
73

 секое независно претставува 

водород, C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, каде 

што C1-6 алкилот и C3-6 циклоалкилот може да се 

дополнително супституирани од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

хидроксил, C1-6 алкокси; или било кое од R
57

 и 

R
58

, R
59

 и R
60

, R
61

 и R
62

 или R
71

 и R
72

, заедно со 

атомот на азот на кој што обете се прикачени, 

може да формираат 4 до 8 член алифатски 

хетероцикличен прстен, каде што 

хетероцикличниот прстен може да содржи до три 

хетероатоми независно одбрани од N, O и S, 

каде што прстенот може да е дополнително 

супституиран од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил, C1-6 алкил или 

C3-6 циклоалкил, каде што C1-6 алкилот и C3-6 

циклоалкилот може да се дополнително 

супституирани од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил и C1-6 алкокси; и 

каде што ланецот може дополнително да содржи 

до три јаглерод-јаглерод двојни врски; каде што 

ланецот може дополнително да содржи до три 

јаглерод-јаглерод тројни врски; 

L
1
 и L

2
 независно претставуваат водород, C1-6 

алкил или C3-6 циклоалкил; 

L
3
 и L

4
 независно претставуваат водород, C1-6 

алкил или C3-6циклоалкил каде што  C1-6 алкилот 

и C3-6 циклоалкилот може да се дополнително 

супституирани од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил и C1-6 алкокси; 

како дополнение L
1
 и/или L

3
 може да бидат 

поврзани за атоми на јаглерод од хидрокарбил 

ланецот во поврзувач L за да формираат 

алифатски прстени од до 6 прстен атоми, каде 

што секој од прстенот може да содржи до три 

хетероатоми независно одбрани од N, O и S; 
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R
1
 претставува фенил прстен, 4 до 8 член 

хетероалифатски прстен, 3 до 8 член алифатски 

прстен или 5 до 6 член хетероарил прстен секој 

има до четири хетероатоми независно одбрани 

од N, O или S, каде што секој од прстенот може 

да е дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, NR

6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, NR
13

S(O)2R
14

, 

NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, NR
19

C(O)NR
20

R
21

, 

OR
22

, C1-7 алкил или C3-8 циклоалкил (секое од 

C1-7 алкилот и C3-8 циклоалкилот може 

дополнително да е супституирано од до шест 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, NR

6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, NR
13

S(O)2R
14

, 

NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, NR
19

C(O)NR
20

R
21

, 

OR
22

), фенил прстен, 4 до 8 член 

хетероалифатски прстен, 5 до 6 член 

хетероарил прстен, секое има до четири 

хетероатоми независно одбрани од N, O или S, 

секој од тој фенил прстен, 4 до 8 член 

хетероалифатски прстен, 3 до 8 член алифатски 

прстен или 5 до 6 член хетероарил прстен може 

да е дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, OR
22

, C1-6алкил или C3-

6циклоалкил каде што C1-6 алкилот и C3-6 

циклоалкилот може да се дополнително 

супституирани од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил, C1-6 алкокси, 

циано, нитро, NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 

алкил)2; 

или R
1
 претставува кондензиран алифатски, 

кондензиран хетероалифатски, кондензиран 

ароматски или кондензиран хетероарил прстен 

од до 10 атоми и што има до четири 

хетероатоми независно одбрани од N, O или S, 

секој од прстенот може да е дополнително 

супституиран од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, 

NR
6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, C(O)NR

10
R

11
, C(O)OR

12
, 

NR
13

S(O)2R
14

, NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, 

NR
19

C(O)NR
20

R
21

, OR
22

, C1-6 алкил или C3-6 

циклоалкил каде што C1-6 алкилот и C3-6 

циклоалкилот може да се дополнително 

супституирани од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил, C1-6алкокси, 

NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 алкил)2; 

или R
1
 понатаму претставува C1-6 алкил ланец 

каде што еден или два од атомите на јаглерод 

може да бидат заменети од O, S или N и 

каде што R
1
 може да е супституирано од до три 

C1-3 алкил ланци и два такви ланци може да 

бидат споени за да формираат C3-8 циклоалкил 

ланец каде што C1-3 алкил и C3-8 циклоалкил 

ланците може да се дополнително 

супституирани со до три супституенти независно 

одбрани од халоген, циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, 

NR
6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, C(O)NR

10
R

11
, C(O)OR

12
, 

NR
13

S(O)2R
14

, NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, 

NR
19

C(O)NR
20

R
21

, OR
22

, и 

каде што C1-6 алкил ланецот е понатаму 

дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, NR

6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, NR
13

S(O)2R
14

, 

NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, NR
19

C(O)NR
20

R
21

, 

OR
22

, фенил прстен, 4 до 8 член 

хетероалифатски прстен, 3 до 8 член алифатски 

прстен, 5 до 6 член хетероарил прстен секој има 

до четири хетероатоми независно одбрани од N, 

O или S, и каде што секој од прстенот е 

дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, S(O)0-2R
5
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, OR
22

, C1-7 алкил или C3-7 

циклоалкил (секое од C1-7алкилот и C3-7 

циклоалкилот може дополнително да се 

супституирани од до шест супституенти 

независно одбрани од халоген, циано, нитро, 

SH, S(O)0-2R
5
, NR

6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, C(O)NR

10
R

11
, 

C(O)OR
12

, NR
13

S(O)2R
14

, NR
15

C(O)R
16

, 

NR
17

C(O)OR
18

, NR
19

C(O)NR
20

R
21

, OR
22

), фенил 

прстен, 4 до 8 член хетероалифатски прстен, 3 

до 8 член алифатски прстен, 5 до 6 член 

хетероарил прстен секој има до четири 

хетероатоми независно одбрани од N, O или S, 

секој од тој фенил прстен, 4 до 8 член 

хетероалифатски прстен, 3 до 8 член алифатски 

прстен, или 5 до 6 член хетероарил прстен може 

да е дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 
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циано, нитро, S(O)0-2R
5
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

, OR
22

, C1-6алкил или C3-

6циклоалкил, каде што C1-6алкил и C3-6 

циклоалкил може секое да е дополнително 

супституирано од до три супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил, C1-6алкокси, 

NH2, NH(C1-6алкил) и N(C1-6алкил)2; 

или C1-6 алкил ланецот може да е супституиран 

од кондензиран алифатски, кондензиран 

хетероалифатски, кондензиран ароматски или 

кондензиран хетероарил прстен од до 10 атоми 

и што има до четири хетероатоми независно 

одбрани од N, O или S, секој од прстенот може 

да е дополнително супституиран од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

циано, нитро, SH, S(O)0-2R
5
, NR

6
R

7
, S(O)2NR

8
R

9
, 

C(O)NR
10

R
11

, C(O)OR
12

 NR
13

S(O)2R
14

, 

NR
15

C(O)R
16

, NR
17

C(O)OR
18

, NR
19

C(O)NR
20

R
21

, 

OR
22

, C1-6 алкил OR C3-6 циклоалкил каде што C1-

6 алкилот и C3-6 циклоалкилот може да се 

дополнително супституирани од до три 

супституенти независно одбрани од халоген, 

хидроксил, C1-6 алкокси, NH2, NH(C1-6 алкил) и 

N(C1-6 алкил)2; 

R
5
, R

14
 и R

18
 независно претставуваат C1-6 алкил 

OR C3-6 циклоалкил, каде што C1-6 алкилот и C3-6 

циклоалкилот може да се дополнително 

супституирани од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, хидроксил, C1-6 

алкокси, NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 алкил)2; и 

R
6
, R

7
, R

8
, R

9
, R

10
, R

11
, R

12
, R

13
, R

15
, R

16
, R

17
, R

19
, 

R
20

, R
21

 и R
22

 секое независно претставува 

водород, C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, каде 

што C1-6 алкилот или C3-6 циклоалкилот може да 

се дополнително супституирани од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген, хидроксил, C1-6 алкокси, NH2, NH(C1-6 

алкил) и N(C1-6алкил)2; или било кое од R
6
 и R

7
, 

R
8
 и R

9
, R

10
 и R

11
, или R

20
 и R

21
 заедно со атомот 

на азот на кој што обете се прикачени, може да 

формираат 4 до 8 член алифатски 

хетероцикличен прстен, каде што 

хетероцикличниот прстен може да е 

дополнително супституиран од еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од халоген, 

хидроксил, C1-6 алкил, C1-6 циклоалкил и C1-6 

алкокси, каде што C1-6 алкил, C1-6циклоалкил или 

C1-6 алкокси може да е дополнително 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, хидроксил и C1-6 

алкокси, NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 алкил)2; 

X претставува O, S, S(O)o OR CR
25

R
26

; 

m=0, 1, 2 или 3; 

n=1, 2, 3 или 4; под услов да m + n е поголем од 

или еднаков на 2; 

o=1, 2; 

W претставува CR
27

R
28

CR
29

R
30

 или 

CR
31

R
32

CR
33

R
34

CR
35

R
36

; 

V и Z независно претставуваат врска, CR
37

R
38

 

или CR
39

R
40

CR
41

R
42

, под услов да кога X 

претставува или O, S, или S(O)o тогаш m, V и Z 

се такви што сите хетероатоми во прстените се 

одделени од барем два атоми на јаглерод (на 

пр. кога V е врска тогаш m не е 0, Z не е врска); 

Y претставува CO, CONR
43

, SO2 или SO2NR
44

; 

R
25

, R
26

, R
27

, R
28

, R
29

, R
30

, R
31

, R
32

, R
33

, R
34

, R
35

, 

R
36

, R
37

, R
38

 R
39

, R
40

, R
41

, R
42

 секое независно 

претставува водород, флуор или C1-6 алкил или 

C3-6 циклоалкил; и кога тие не претставуваат 

водород или флуор R
25

 и R
26

, R
27

 и R
28

, R
29

 и R
30

, 

R
31

 и R
32

, R
33

 и R
34

, R
35

 и R
36

, R
31

 и R
38

, R
39

 и R
40

 

или R
41

 и R
42

 заедно со атомот на јаглерод на кој 

што обете се прикачени, може дополнително да 

формираат 3 до 6 член алифатски прстен; 

R
43

 и R
44

 секое независно претставува водород, 

C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил и негови 

фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 18 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 487/08, 413/04  

(11)  4608   (13) Т1 

(21)  2012/451   (22) 29/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  942553 P  07/06/2007  US 

(96)  05/06/2008 EP08779348.5 

(97)  19/09/2012 EP2167502 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  EGLE, Ian; SLASSI, Abdelmalik; ISAAC, 

Methvin; CLAYTON, Joshua; EMPFIELD, James; 

FOLMER, James and MA, Fupeng 
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(54)  ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ПОТЕНЦИАТОРИ-842 НА 

МЕТАБОТРОПСКИ ГЛУТАМАТ РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение според формулата I:  

 

  

назначено со тоа, што 

R
1
 е хало или C1-3халоалкоксил; 

Q е  

 

и 

R
2
 е водород или C1-3алкил; 

или фармацевтски прифатлива сол, оптички 

изомер, или комбинација од наведеното 

соединение или сол има уште 14 патентни 

барања. 

 

 

(51)  C 07D 295/192  

(11)  4600   (13) Т1 

(21)  2012/452   (22) 30/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0731725P  31/10/2005  US 

(96)  26/10/2006 EP06826616.2 

(97)  10/10/2012 EP1951699 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MANI, Neelakandha, S.; PALMER, David, C.; 

PANDIT, Chennagiri, R.; REYES, Mayra, B.; XIAO, 

Tong and CESCO-CANCIAN, Sergio 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ЦИКЛОПРОПИЛ-АМИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Постапка за подготвувањето на 

соединение со формула (IIs) 

 

  

или хидрат, солват или негова фармацевтски 

прифатлива сол 

којашто содржи  

  

реакција на соединение со формула (XXs); во 

прв органски растворувач; за дa се добие принос 

од соодветното соединение со формула (XXIs), 

кадешто L e напуштачка група; и кадешто 

соединението со формула (XXIs) не е 

изолирано; 

 

реакција на соединението со формула (XXIs) со 

соединение со формула (XXIIs); во присуството 

на органска или неорганска база; во втор 

органски растворувач; за да се добие принос од 

соодветното соединение со формула (XXIIIs); 

кадешто соединението со формула (XXIIIs) не е 

изолирано; 
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и реакција на соединението со формула (XXIIIs) 

со соединението со формула (XXIVs); во 

присуството на редуцирачки агенс; во трет 

органски растворувач; за да се добие принос од 

соодветното соединение со формула (IIs), 

кадешто првиот органски растворувач, вториот 

органски растворувач и третиот органски 

растворувач се истите, 

и кадешто L e хлоро.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 213/61, A 61K 31/44, A 61P 11/00, C 

07D 213/89  

(11)  4707   (13) Т1 

(21)  2012/453   (22) 30/11/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09001660  06/02/2009  EP 

(96)  04/02/2010 EP10704746.6 

(97)  12/09/2012 EP2393782 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo, 26/A  43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  DELCANALE, Maurizio; AMARI, Gabriele and 

ARMANI, Elisabetta 

(54)  (1-ФЕНИЛ-2-ПИРИДИН-4-ИЛ) ЕТИЛ 

ЕСТЕРИ НА БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) како 

(-) енантиомер 

 

назначено со тоа, што  

n е 0 или 1; 

R1 и R2 може да се исти или различни, и се 

одбрани од групата составена од: 

-линеарна или разгранета C1-C6 алкил 

дополнително супституирана од еден или повеќе 

халоген атоми; 

-OR3 каде што R3 е линеарна или разгранета C1-

C6 алкил дополнително супституирана со еден 

или повеќе халоген атоми или C3-C7 циклоалкил 

групи; и 

-HNSO2R4 каде што R4 e линеарна или 

разгранета C1-C4 алкил дополнително 

супституирана со еден или повеќе халоген 

атоми, 

каде што барем едно од R1 и R2 е HNSO2R4, 

фармацевтски прифатливите неоргански или 

органски соли, хидрати и солвати.  

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 08K 3/34, 7/00, C 08L 95/00  

(11)  4700   (13) Т1 

(21)  2012/454   (22) 03/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI1062  16/06/2009  IT 

(96)  11/06/2010 EP10165657.7 

(97)  24/10/2012 EP2264092 

(73)  Polyglass S.p.A. 

Viale Edoardo Jenner, 4 20159 Milano, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Drigo, Michele; Pascon, Daniele and Zaffaroni, 

Pasquale 

(54)  ВОДООТПОРНИ МЕМБРАНИ БАЗИРАНИ 

НА БИТУМЕН МОДИФИЦИРАНИ СО 

ПОЛИМЕРИ ШТО СОДРЖАТ ЦЕНОСФЕРИ НА 

АЛУМИНИУМ СИЛИКАТ 

(57)  1  Водооотпорни мембрани што содржат 

зајакнувачки материјал импрегниран со 

битуминозна формулација што содржи 

индустриски битумен, минерален полнач, 

термопластичен полимер или мешавина од 

термопластични полимери, назначени со тоа 

минералниот полнач се состои од алуминиум 

силикат во форма на ценосфери со густина од 

помеѓу 0.6 и 0.85 g/cm
3
 и големина од помеѓу 5 и 

300 µm, подобро помеѓу 5 и 106 µm. 

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04H 4/10, A 63C 19/12, B 60J 7/08, E 04F 

10/06  

(11)  4609   (13) Т1 

(21)  2012/455   (22) 04/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  00612  12/11/2008  BE 

(96)  03/11/2009 EP09747824.2 

(97)  19/09/2012 EP2352891 

(73)  Becoflex S.A. 

Parc Industriel 17  1440 Wauthier-Braine, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  COENRAETS, Benoit 

(54)  УРЕД ЗА ПОКРИВАЊЕ ПОВРШИНА 

(57)  1  Уред (1) за покривање суштински 

правоаголна површина (3) што содржи барабан 

(2) поставен да ротира и способен да намотува 

или одмотува покривка (10), наведениот барабан 

(2) е поставен на механизам за надолжна-

транслација, наведениот механизам за 

надолжна-транслација содржи 

вагон (21) што е попречно надвиснат над 

површината (3) што треба да се покрие и го 

подржува барабанот (2), наведениот вагон (21) 

содржи, на секој од неговите краеви: 

(i) погонско тркало (9) чија што оска на 

ротација е паралелна на истата на наведениот 

барабан (2); 
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(ii) барем два кастори (33) потпрени на 

површината директно соседна на површината (3) 

што треба да се покрие и што дозволуваат 

надолжно транслационо движење на вагонот 

(21), тие се поставени на секој страна од 

погонското тркало (9) и заедно со подоцнежното 

образуваат триаголник од кои што погонското 

тркало го формира врвот;   

назначен со тоа, што наведениот механизам за 

надолжна-транслација дополнително содржи 

два флексибилни ремени (31) фиксирани само 

на секој од нивните краеви (35) за четирите 

краеви на површината што треба да се покрие и 

наредени долж двете должини од периметарот 

на површината (3) што треба да се покрие; каде 

што секциите (31а) од секој флексибилен ремен 

(31) содржан помеѓу нивните точки на 

прикачување (35) и кастерите, се притиснати 

наспроти должината на периферијата на 

површината што треба да се покрие, и така што 

секцијата (31b) од секој ремен содржана помеѓу 

барем двата кастери (33) ќе премине преку 

погонското тркало (9) без лизгање.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 213/65, A 61K 31/44, A 61P 25/00  

(11)  4702   (13) Т1 

(21)  2012/458   (22) 07/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  USP626751  10/11/2004  US 

(96)  09/11/2005 EP11002581.4 

(97)  26/12/2012 EP2371818 

(73)  Targacept, Inc. 

200 East First Street, Suite 300, Winston-Salem, 

NC 27101, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Munoz, Julio A.; Genus, John and Moore, 

James R. 

(54)  ХИДРОКСИБЕНЗОАТ СОЛИ НА 

СОЕДИНЕНИЈА НА МЕТАНИКОТИН 

(57)  1  Соединение означено (2S)-(4E)-N-метил-

5-(5-изопропокси-3-пиридинил)-4-пентен-2-амин 

p-хидроксибензоат.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 08K 3/34, 7/00, C 08L 95/00  

(11)  4693   (13) Т1 

(21)  2012/459   (22) 07/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  MI1063  16/06/2009  IT 

(96)  11/06/2010 EP10165659.3 

(97)  24/10/2012 EP2264094 

(73)  Polyglass S.p.A. 

Viale Edoardo Jenner, 4 20159 Milano, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Drigo, Michele and Pascon, Daniele 

(54)  ВОДООТПОРНИ МЕМБРАНИ БАЗИРАНИ 

НА БИТУМЕН МОДИФИЦИРАНИ СО 

ПОЛИМЕРИ ШТО СОДРЖАТ ШУПЛИВИ 

СТАКЛЕНИ МИКРОСФЕРИ 

(57)  1  Водооотпорни мембрани што содржат 

зајакнувачки материјал импрегниран со 
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битуминозна формулација што содржи 

индустриски битумен, минерален полнач, 

термопластичен полимер или мешавина од 

термопластични полимери, назначени со тоа, 

што минералниот полнач се состои од шупливи 

стаклени микросфери со густина од помеѓу 0.10 

и 0.14 g/cm3 и големина од помалку од 120 µm.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/85  

(11)  4703   (13) Т1 

(21)  2012/461   (22) 07/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0216919P  21/05/2009  US 

(96)  21/05/2010 EP10724585.4 

(97)  03/10/2012 EP2401384 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORMITZER, Philip; FRANTI, Michael; 

SUPHAPHIPHAT, Pirada; MASON, Peter; KEINER, 

Bjoern and CROTTA, Stephania 

(54)  ОБРАТНА ГЕНЕТИКА КОЈАШТО 

КОРИСТИ НЕ-ЕНДОГЕНИ ПОЛ I ПРОМОТЕРИ 

(57)  1  Постапка за добивање на рекомбинантен 

вирус, којашто содржи чекор на растење на 

животинска домаќинска клетка којашто содржи 

барем едно изразување е изградено да кодира 

вирусна RNA молекула, кадешто изразувањето 

на вирусната RNA молекула од градбата е 

контролирано со примрен пол I промотер под 

услови кадешто вирусната RNA молекула е 

изразена со цел да произведе вирус.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/51, 31/517, 31/535, C 07D 239/82, 

403/00  

(11)  4704   (13) Т1 

(21)  2012/463   (22) 10/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20030642440  14/08/2003  US and 

20040551718P  10/03/2004  US 

(96)  10/08/2004 EP04780990.0 

(97)  21/11/2012 EP1660090 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  WALLACE, Eli; ZHAO, Qian; TOPALOV, 

George; LYSSIKATOS, Joseph and 

BUCKMELTER, Alexandre 

(54)  АНАЛОЗИ НА ХИНАЗОЛИН КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА ТИРОЗИН 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение кое содржи растворени 

енантиомери, диастереомери, солвати и нивни 

фармацевтски прифатливи соли, претставено со 

формулата (I): 

 

каде што A е поврзан со најмалку еден од 

јаглеродните атоми во положбите 5, 6, 7 или 8 на 

бицикличниот прстен и при што наведениот 

бицикличен прстен е супституиран со нула, една 

или две независни групи R
3
; 

X e N или C-CN; 

A e Z; 

R
1
 е супституирана или несупституирана, 

моноциклична или бициклична, арилна или 

хетероарилна средина; 

R
2
 e H; 

R
3
 е водород или -OR

6
; 

Z e: 

 

каде што R
6
 = H, а Z додатно содржи: 

 

и каде што Z содржи една или повеќе групи R
8
 

или R
9
, каде што наведените групи R

8
 и R

9
 може 

да бидат поврзани со исти или различни атоми; 

W е O, a V e CR
8
R

9
; 

R
6
, R

8
 и R

9
 се, независно еден од друг, одбрани 

од групата која се состои од водород, 

трифлуорометил, C1-C10 алкил, (CH2)0-4C3-C10 

циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклил, делумно 

незаситен хетероциклил и хетероциклилалкил, 

каде што наведените алкил, циколоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероциклил, делумно 

незаситен хетероциклил и хетероциклилалкил 

може да бидат супституирани со една до пет 

групи кои се, независно една од друга, одбрани 

од групата која се состои од оксо, халоген, C1-C10 

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-C10 

циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, цијано, 

нитро, OR
6
, NR

6
R

8
, SR

6
, трифлуорометил, 

дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, 

арил, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 

хетероциклил, делумно незаситен хетероциклил 

и хетероциклилалкил; 

или R
6
 и R

8
, заедно со атомите за кои се 

прикачени, може да бидат независно поврзани и 

да формираат 3- до 10-член прстен на 

циклоалкил или хетероциклоалкил, кој може да 

содржи уште еден или повеќе додатни 

хетероатоми одбрани од групата која се состои 

од O, S, SO, SO2 и NR
6
, каде што секој прстен на 

јаглерод може да биде супституиран со една до 
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три групи кои се, независно една од друга, 

одбрани од групата која се состои од халоген, 

C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-

C10 циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, цијано, 

нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 

трифлуорометокси, азидо, арил, OR
8
, NR

6
R

8
, 

SR
6
, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 

хетероциклил, делумно незаситен хетероциклил 

и хетероциклилалкил, под услов наведениот 

прстен да не содржи два соседни O или два 

соседни S атоми; 

или R
8
 и R

9
, заедно со атомите за кои се 

прикачени, може да бидат независно поврзани и 

да формираат 3- до 10-член прстен на 

циклоалкил или хетероциклоалкил, кој може да 

содржи уште еден или повеќе додатни 

хетероатоми одбрани од групата која се состои 

од O, S, SO, SO2 и NR
6
, каде што секој прстен на 

јаглерод може да биде супституиран со една до 

три групи кои се, независно една од друга, 

одбрани од групата која се состои од халоген, 

C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-

C10 циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, цијано, 

нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси, 

трифлуорометокси, азидо, арил, OR
8
, NR

6
R

8
, 

SR
6
, хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 

хетероциклил, делумно незаситен хетероциклил 

и хетероциклилалкил, под услов наведениот 

прстен да не содржи два соседни O или два 

соседни S атоми; 

„алкил“ за потребите на овој текст значи заситен, 

едновалентен радикал на јаглеводород со 

праволиниски или разгранет ланец кој содржи 

еден до дванаесет атоми на јаглерод, при што 

наведениот радикал на алкил може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти; 

„алкилен“ значи праволиниски или разгранет 

заситен двовалентен радикал на јаглеводород 

кој содржи еден до дванаесет атоми на јаглерод; 

„алкенил“ значи едновалентен радикал на 

јаглеводород со праволиниски или разгранет 

ланец кој содржи два до дванаесет атоми на 

јаглерод кои содржат најмалку една двојна 

врска, при што наведениот радикал на алкенил 

може да биде супституиран независно со еден 

или повеќе супституенти кои се опишани во текс-

тот и, исто така, содржи радикали кои имаат „cis“ 

и „trans“ ориентација, или алтернативно, „E“ и „Z“ 

ориентација; 

„алкенилен“ значи праволиниски или разгранет 

двовалентен радикал на јаглеводород кој 

содржи два до дванаесет атоми на јаглерод кои 

содржат најмалку една двојна врска, при што 

наведениот радикал на алкенилен може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти кои се опишани во текстот; 

„алкинил“ значи праволиниски или разгранет 

едновалентен радикал на јаглеводород кој 

содржи два до дванаесет атоми на јаглерод кои 

содржат најмалку една тројна врска, при што 

наведениот радикал на алкинил може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти кои се опишани во текстот; 

„алкинилен“ значи праволиниски или разгранет 

двовалентен радикал на јаглеводород кој 

содржи два до дванаесет атоми на јаглерод кои 

содржат најмалку една тројна врска, при што 

наведениот радикал на алкинилен може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти кои се опишани во текстот; 

„алил“ значи радикал со формулата RC=CHCHR, 

каде што R е алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, 

хетероарил, или било кој супституент којшто е 

опишан во текстот, при што наведениот алил 

може да биде супституиран независно со еден 

или повеќе супституенти кои се опишани во 

текстот; 

„циклоалкил“ значи заситен или делумно 

незаситен цикличен радикал на јаглеводород кој 

содржи три до дванаесет атоми на јаглерод, при 

што наведениот циклоалкил може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти кои се опишани во текстот и, 

додатно, содржи бициклични и трициклични 

структури на циклоалкил, каде што наведените 

бициклични и трициклични структури може да 

содржат заситен или делумно незаситен 

циклоалкил којшто е споен со заситен или 

делумно незаситен прстен на циклоалкил или 

хетероциклоалкил, или прстен на арил или 

хетероарил; 
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„хетероалкил“ значи заситен едновалентен 

радикал на јаглеводород со праволиниски или 

разгранет ланец, кој содржи еден до дванаесет 

јаглеродни атоми, при што најмалку еден атом 

на јаглерод се заменува со хетероатом одбран 

од N, O или S и при што наведениот радикал 

може да биде радикал на јаглерод или радикал 

на хетероатом и може да биде супституиран 

независно со еден или повеќе супституенти кои 

се опишани во текстот, и при што терминот 

„хетероалкил“ опфаќа радикали на алкокси и 

хетероалкокси; 

„хетероциклоалкил“ значи заситен или делумно 

незаситен цикличен радикал со 3 до 8 атоми на 

прстенот, каде што најмалку еден атом на 

прстенот е хетероатом одбран од азот, кислород 

и сулфур, а останатите атоми на прстенот се C, 

при што еден или повеќе атоми на прстенот 

може да бидат супституирани независно со еден 

или повеќе супституенти кои се опишани во 

текстот и при што наведениот радикал може да 

биде радикал на јаглерод или радикал на 

хетероатом, вклучително и оние радикали каде 

што радикалите на хетероциклик се споени со 

ароматски или хетероароматски прстени; 

„хетероалкенил“ значи едновалентен радикал на 

јаглеводород со праволиниски или разгранет 

ланец, кој содржи три до дванаесет атоми на 

јаглерод кои содржат најмалку една двојна 

врска, при што најмалку еден атом на јаглерод 

се заменува со хетероатом одбран од N, O или S 

и при што наведениот радикал може да биде 

радикал на јаглерод или радикал на хетероатом 

и може да биде супституиран независно со еден 

или повеќе супституенти кои се опишани во 

текстот и, исто така, содржи радикали кои имаат 

„cis“ и „trans“ ориентација, или алтернативно, „E“ 

и „Z“ ориентација; 

„хетероалкинил“ значи едновалентен радикал на 

јаглеводород со праволиниски или разгранет 

ланец, кој содржи три до дванаесет атоми на 

јаглерод кои содржат најмалку една тројна 

врска, при што најмалку еден атом на јаглерод 

се заменува со хетероатом одбран од N, O или S 

и при што наведениот радикал може да биде 

радикал на јаглерод или радикал на хетероатом 

и може да биде супституиран независно со еден 

или повеќе супституенти кои се опишани во 

текстот; 

„хетероалил“ значи радикали со формулата 

RC=CHCHR, каде што R е алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, 

хетероарил, или било кој супституент како што е 

дефинирано во текстот, при што најмалку еден 

атом на јаглерод се заменува со хетероатом 

одбран од N, O или S и при што наведениот ра-

дикал може да биде радикал на јаглерод или 

хетероатом и, по желба, супституиран независно 

со еден или повеќе супституенти кои се опишани 

во текстот; 

„арил“ значи едновалентен, ароматски 

моноцикличен радикал на јаглеводород со 6 до 

10 атоми на прстенот или полицикличен 

ароматски јаглеводород, кој може да биде 

супституиран независно со еден или повеќе 

супституенти кои се опишани во текстот; 

„хетероарил“ значи едновалентен, моноцикличен 

ароматски радикал со 5 до 10 атоми на прстенот, 

или полицикличен ароматски радикал, кој 

содржи еден или повеќе хетероатоми во 

прстенот одбрани од N, O, или S, при што 

останатите атоми на прстенот се C, кои може да 

бидат супституирани независно со еден или по-

веќе супституенти кои се опишани во текстот; 

„хало“ претставува флуоро, хлоро, бромо или 

јодо, а терминот „халоген“ значи супституент 

одбран од флуор, хлор, бром, или јод; 

и кога групата се заменува со супституент, тој е 

одбран од хало, алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Gn-

циклоалкил, Gn-хетероциклоалкил, Gn-OR
1
, Gn-

NO2, Gn-CN, Gn-CO2R
1
, Gn-(C=O)R

1
, Gn-O(C=O)R

1
, 

Gn-O-алкил, Gn-OAr, Gn-SH, Gn-SR
1
, Gn-SOR

1
, Gn-

SO2R
1
, Gn-S-Ar, Gn-SOAr, Gn-SO2Ar, арил, 

хетероарил, Gn-Ar, Gn-(C=O)NR
2'
R

3'
, Gn-NR

2'
R

3'
, 

Gn-NR
1'
(C=O)R', Gn-SO2NR

2'
R

3'
, PO3H2 и SO3H2, 

каде што G е алкилен кој содржи 1 до 4 

јаглеродни атоми, или алкенилен или алкинилен, 

каде што секој од нив содржи од 2 до 4 

јаглеродни атоми, при што наведените алкилен, 

алкенилен, или алкинилен може да бидат 

супституирани или несупституирани; n е нула 

или 1; R
1'
, R

2'
 и R

3'
 се, независно еден од друг, 
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алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, ал-

кокси, хетероалкокси, Gn-циклоалкил, или Gn-

хетероциклоалкил; и Ar е арил или хетероарил, 

при што наведените алкил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Gn-циклоалкил, Gn-

хетероциклоалкил, Ar, R
1'
, R

2'
 и R

3'
 може додатно 

да бидат супституирани или несупституирани. 

има уште 17 патентни барања. 

 

(51)  A 47J 31/06  

(11)  4672   (13) Т1 

(21)  2012/464   (22) 10/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(96)  22/07/2010 EP10170492.2 

(97)  28/11/2012 EP2409609 

(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)  Pleisch, Hans Peter; DOLEAC, Frederic; 

Raederer, Marc; Dogan, Nihan and Hentzel, 

Stephane 

(54)  ДРЖАЧ ЗА КАПСУЛА ИЛИ АДАПТЕР ЗА 

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА КАПСУЛАТА ВО 

ДРЖАЧОТ ЗА КАПСУЛАТА, ВО МАШИНА ЗА 

ПРИГОТВУВАЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ 

(57)  1  Механизам кој содржи држач за капсула и 

капсула, или содржи адаптер и капсула, при што 

наведениот адаптер (17) служи за 

прилагодување на капсулата (1) во држачот за 

капсулата (10), при што капсулата (1) е 

предвидена за испорака на прехранбен 

производ по пат на инектирање на флуид под 

притисок во капсулата, кога капсулата (1) и 

држачот за капсулата (10) и, по желба, 

наведениот адаптер (17), се поставуваат во 

приемна кутија која е составен дел на машина за 

подготвување на храна, при што наведената 

капсула содржи: 

   комора (3) која е дефинирана со 

страничните ѕидови (4) на капсулата, еластичен 

долен ѕид (5) и, по желба, горен ѕид (6), при што 

наведената комора (3) содржи најмалку една 

состојка (7) наменета за растворање и/или 

екстракција со помош на наведениот инекционен 

флуид; и 

   структурален елемент за 

издавање на пијалок кој содржи најмалку еден 

отвор за издавање (9) којшто е поставен низ 

долниот ѕид (5), 

назначен со тоа, што наведениот држач за 

капсула (10) или наведениот адаптер (17) за 

наведениот држач за капсула, содржи елемент 

за задржување на притисокот, којшто е 

предвиден да зачува одредено количество на 

притисокот од процесот на растворање и/или 

екстракција во комората на капсулата, заради 

мешање на наведениот инекционен флуид со 

наведената состојка, којшто е поставен во 

близина на долниот ѕид (5) надвор од комората 

(3), при што наведениот елемент за задржување 

на притисокот содржи најмалку една 

испакнатина (12) која е поставена во сооднос со 

наведениот најмалку еден отвор за издавање 

(9), така што наведената испакнатина (12) е 

поставена во соодветниот отвор и ја намалува 

неговата зафатнина, и тоа во најмала мерка во 

моментот кога инекциониот флуид којшто е 

сместен внатре во комората на капсулата 

притиска врз еластичниот долен ѕид и го 

придвижува наведениот ѕид (5) кон наведениот 

елемент за задржување на притисокот.  

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  4673   (13) Т1 

(21)  2012/465   (22) 11/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  14/08/2008 EP08787224.8 

(97)  19/09/2012 EP2188291 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BECKERS, Thomas; GEKELER, Volker; 

HOLDER, Swen; VENNEMANN, Matthias; 

BENEKE, Gerrit; ZULCH, Armin; ZIMERMANN, 

Astrid and JOSHI, Hemant 

(54)  КОНДЕНЗИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ 

ПИРИМИДИНИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 XXX 

назначено со тоа, што прстен B и пиримидинот 

кон кој е кондензиран формираат прстенест 

систем одбран од 

  

каде што 

R1 е водород, 1-4C-алкил, халоген, амино, 1-4C-

алкокси, циано, 3-7C-циклоалкил, 2-4C-алкенил, 

2-4C-алкинил, 3-7C-циклоалкокси, моно- или ди-

1-4C-алкиламино, моно- или ди-1-4C-

алкиламинокарбонил, -C(O)NH2, -C(O)OR2 или 

трифлуоро-метил, 

R2 е водород или 1-4C-алкил, 

R3 е водород, 1-4C-алкил или халоген, 

R4 е фенил или тиенил, 

R5 е водород, 1-4C-алкокси, амино, моно- или 

ди-1-4C-алкиламино, 1-4C-алкил или 3-7C-

циклоалкил, 

R6 е водород или 1-4C-алкил, 

R7 е -W-Y, 

W е моноцикличен 5-член хетероарилен што 

содржи 1 атом на азот и дополнително 1 или 2 

дополнителни хетероатоми независно одбрани 

од кислород, азот и сулфур, и назначено со тоа, 

што хетероариленот е дополнително 

супституиран од R8, 

R8 е 1-4C-алкил или 3-7C-циклоалкил, 

Y е фенил или моноцикличен 5 или 6 член 

хетероарил што содржи 1 атом на азот и 

дополнително 1 или 2 дополнителни 

хетероатоми независно одбрани од кислород, 

азот и сулфур, и назначено со тоа, што 

хетероарилот е дополнително супституиран од 

R9, 

R9 е 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси или халоген, 

или сол, особено фармацевтски прифатлива 

сол, таутомер, или стереоизомер на наведеното 

соединение, или сол, особено фармацевтски 

прифатлива сол, на наведениот таутомер или 

наведениот стереоизомер  

има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/16  

(11)  4674   (13) Т1 

(21)  2012/466   (22) 11/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  22/12/2006 EP06830822.0 

(97)  10/10/2012 EP1962883 

(73)  VIB, vzw and VRIJE UNIVERSITEIT 

BRUSSEL 

Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde, BE and 

Pleinlaan 2 1050 Brussel, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHYMKOWITZ, Joost and ROUSSEAU, 

Frederic 

(54)  СРЕДИНИ И МЕТОДИ ЗА 

ПОСРЕДУВАЊЕ ПРОТЕИНСКА 

ИНТЕРЕФЕРЕНЦИЈА 

(57)  1  Не-природно појавувачки молекул 

способен да ја подрегулира функцијата на 

протеин, што содржи барем еден в-

агрегирачки регион изложен на околината и 

изведен од наведениот протеин што треба да 

се подрегулира, назначен со тоа, што 

наведениот в-агрегирачки регион е соединет 

со средина што спречува агрегација на 

наведениот в-агрегирачки регион, за употреба 

како медикамент, каде што наведениот 

молекул се добива преку обезбедување 

- дел А што содржи регион, како на 

пример пептид, протеински домеин, протеин 

или зрно од агароза што ја спречува 

агрегацијата на дел Б, и 

- дел Б што содржи барем 1 в-

агрегирачки регион и каде што наведениот 

регион е изведен од наведениот протеин што 

треба да се подрегулира.  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 207/06, A 61K 31/40, 31/4025, 31/437, 

31/55, C 07D 207/08, 207/09, 401/04, 401/12, 

403/04, 403/06, 403/12, 405/10, 405/12, 409/12, 

413/04, 413/14, 417/04, 471/04, 487/04  

(11)  4675   (13) Т1 

(21)  2012/467   (22) 12/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  560186 P  07/04/2004  US 

(96)  06/04/2005 EP10172398.9 

(97)  19/09/2012 EP2253614 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Palermo, Mark G.; Sharma, Sushil Kumar; 

Straub, Christopher Sean; Wang, Rung-Ming David; 

Zawel, Leigh; Chen, Zhuoliang; Wrona, Wojciech; 

Liu, Gang; Zhang, Yanlin; Wang, Yaping; Yang, 

Fan; Charest, Mark G. and He, Feng 

(54)  НХИБИТОРИ НА IAP 

(57)  1  Соединение со формулата (IV) 
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назначено со тоа, што U е: 

 

и каде што 

(a) R1 и R3 се метил или етил; 

R2 е H, метил, етил, хлорометил, дихлорометил 

или трифлуорометил; 

R4 е C1-C4алкил; C3-C7циклоалкил; C3-

C7циклоалкил-C1-C7алкил; фенил-C1-C7алкил 

или арил, R5 е H; 

U ја има структурата со формулата II Каде што 

X е N; 

R6, R’6, R7, и R’7 се H; или R6 е -C(O)-C1-C4алкил-

фенил и R’6, R7, и R’7 се H; 

n е 0, така што (Ra)n и (Rb)n обете означуваат 

врска; 

Rc е H; 

Rd е Ar1-D-Ar2, каде што Ar1 и Ar2 се 

супституиран или несупституиран фенил или 

хет; 

и D е N(Rh), каде што Rh е H, Me, -CHO, -SO2, -

C(O), -CHOH, -CF3 или                  -SO2CH3; 

или каде што 

(б) R1 и R3 се метил или етил; 

R2 е H, метил, етил, хлорометил, дихлорометил 

или трифлуорометил; 

R4 е C1-C4алкил; C3-C7циклоалкил; C3-

C7циклоалкил-C1-C7алкил; фенил-C1-C7алкил 

или арил; 

R5 е H; 

U ја има структурата со формулата II каде што 

X е N; 

R6, R’6, R7, и R’7 се H; 

n е 0, така што (Ra)n и (Rb)n обете означуваат 

врска; 

Rc е H; 

Rd е Ar1-D- Ar2, каде што Ar1 и Ar2 се 

супституиран или несупституиран фенил или 

хет; 

и D е -O-; 

или каде што 

(c) R1 и R3 се метил или етил; 

R2 е H, метил, етил, хлорометил, дихлорометил 

или трифлуорометил; 

R4 е C1-C4алкил или C3-C7циклоалкил 

R5 е H; 

U ја има структурата со формулата II каде што 

X е N; 

R6, R’6, R7, и R’7 се H; 

n е 0, така што (Ra)n и (Rb)n обете означуваат 

врска; 

Rc е H; 

Rd е Ar1-D- Ar2; 

Ar1 и Ar2 се супституиран или несупституиран 

фенил или хет; 

и D е C(O); 

каде што 

"хет" е 5-7 член хетероцикличен прстен што 

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

или 8-12член кондензиран прстенест систем што 

вклучува барем еден 5-7 член хетероцикличен 

прстен што содржи 1, 2 или 3 хетероатоми 

одбрани од N, O, и S, каде што наведениот 

хетероцикличен прстен или кондензиран 

прстенест систем е несупституиран или 

супституиран на атом на јаглерод или азот; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 17 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/155, 38/26, 38/28, 45/06  

(11)  4676   (13) Т1 

(21)  2012/468   (22) 12/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09175877.1  13/11/2009  EP 

(96)  13/11/2009 EP09175877.1 

(97)  24/10/2012 EP2329848 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrabe 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Silvestre, Louise; Souhami, Elisabeth and Wei, 

Xiaodan 

(54)  ЛИКСИСЕНАТИД КАКО ДОДАТНА 

ТЕРАПИЈА НА ИНСУЛИН ГЛАРГИН И 

МЕТФОРМИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС 

ТИП 2 

(57)  1  Комбинација за употреба во процесот на 

третирање на дијабетес мелитус тип 2, 

назначена со тоа, што содржи: 

a)    desPro
36

Exendin-4(1-39)-Lys6-NH2 и/или 

негова фармацевтски прифатлива сол; 

b) инсулин гларгин и/или негова 

фармацевтски прифатлива сол; и 

c) метформин и/или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 85/804, A 47J 31/36  

(11)  4550   (13) Т1 

(21)  2012/475   (22) 17/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  09162917  17/06/2009  EP; 09162927  

17/06/2009  EP; 09162941  17/06/2009  EP and 

09162984  17/06/2009  EP 

(96)  30/12/2009 EP09796130.4 

(97)  26/09/2012 EP2367741 

(73)  Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Vleutensevaart 35  3532 AD Utrecht, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 
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(72)  KAMERBEEK, Ralf; POST VAN LOON, 

Angenita Dorothea; KOELING, Hendrik Cornelis 

and VAN BERGEN, Cornelis 

(54)  КАПСУЛА, СИСТЕМ И МЕТОДА ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛОК И МЕТОДА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ТАКВА КАПСУЛА 

(57)  1  Капсула за подготвување предодредена 

количина на пијалок погоден за конзумација 

користејќи екстрактивен продукт, на пример 

печено и мелено кафе, што содржи периферен 

прв ѕид, втор ѕид што го затвора периферниот 

прв ѕид на прв крај, и перфориран и/или порозен 

трет ѕид што го затвора периферниот прв ѕид на 

втор, отворен, крај спротивно на вториот ѕид 

распореден за цедење на подготвениот пијалок 

од капсулата, каде што првиот, вториот и 

третиот ѕид затвораат внатрешен простор што 

го соддржи екстрактивниот продукт, назначена 

со тоа, што екстрактивниот продукт во 

внатрешниот простор има честички што спаѓаат 

во рамките на предодредена дистрибуција по 

тежина, каде што 10от перцентил од големината 

на честичките е 20-60 µm, подобро помали од 40 

µm каде што 50от перцентил од големината на 

честичките е 400-600 pm, подобро 450-550 µm и 

каде што 90от перцентил од големината на 

честичките е 700-1000 µm, подобро 825-950 µm.  

има уште 28 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  G 04D 1/06, A 45C 11/10, A 47F 7/02, 7/03

  

(11)  4551   (13) Т1 

(21)  2012/477   (22) 18/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080001597  06/10/2008  CH 

(96)  29/09/2009 EP09783569.8 

(97)  19/09/2012 EP2344933 

(73)  Swatch S.a. 

Rue Jakob-Stampfli 94  2500 Biel/Bienne 4, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BIEDERMANN, Remo and ORNELAS, Joao 

(54)  КУТИЈА ЗА ЧАСОВНИК 

(57)  1  Кутија за примање, во фиксна позиција, 

на член поставен на потпора (5), споменатата 

кутија (1) вклучува долен дел (3) којшто ја 

формира основата и горен дел (2) којшто го 

формира капакот, долните (3) и горните (2) 

делови се во заемна врска и дефинираат 

затворен простор во затворена позиција, 

потпората (5) вклучува средство за држење (6) 

така да членот не останува на основата, ниту 

пак на капакот, се карактеризира со тоашто при 
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затворена позиција на на кутијата (1), постојат 

најмалку два отвора (4) помеѓу основата (3) и 

капакот (2) на споменатата кутија кај спојот 

помеѓу секоја ивица (11) од долниот долниот и 

горниот дел, и потпората (5) останува во 

споменатите отвори (4) со помош на средството 

за држење (6).  

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 23C 9/13, 21/02, 21/06, 21/08, 9/133  

(11)  4552   (13) Т1 

(21)  2012/478   (22) 18/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070899034P  02/02/2007  US 

(96)  01/02/2008 EP08700919.7 

(97)  26/09/2012 EP2120591 

(73)  Arla Foods Amba 

Sonderhoj 14  8260 Viby J, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ANDERSEN, Claus; CHRISTENSEN, Gunner 

and BURLING, Hans 

(54)  НОВ ЈОГУРТ ЗА ПИЕЊЕ И ПРОЦЕС ЗА 

НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Јогурт за пиење кој содржи казеин и 

протеин на сурутка во казеин: однос на протеин 

na сурутка од 4:96 до 12:88 (w/w).  

има уште 15 патентни барања. 
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(51)  E 06B 7/02, 9/34  

(11)  4553   (13) Т1 

(21)  2012/479   (22) 18/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2009MT00001  19/01/2009  IT 

(96)  14/01/2010 EP10706765.4 

(97)  24/10/2012 EP2398993 

(73)  Benedetto, Nicola 

Via Pozzo Strada s.n. 75012 Bernalda (MT), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   

(54)  ЗАТВАРАЧИ СО РОТИРАЧКИ СЕГМЕНТИ 

(57)  1  Ролетна која има мноштво летвички (30, 

30а) за да обезбеди лизгање на завеса во пар 

водилки за лизгање (13),  спомнатите летвички 

(30, 30а) опфаќаат фиксирана рамка (40, 40а) и 

барем едно подвижно летечко крило (1), при што 

спомнатата фиксирана рамка (40) содржи два 

или повеќе држачи (2, 2а), долен фиксиран 

профил (3), спомнатиот долен фиксиран профил 

на својот долен дел има горен дел на летечко 

крило кој е дел од следна пониска летвичка 

ротационо споена и без да се одвојува оттаму, 

барем една осовина (4, 4а), комплет приклучоци 

(5а, 5b, 5c) и дихтунг (6), спомнатите држачи (2) 

кои имаат отвор низ целата должина (7) кој ја 

овозможува ротацијата на крилото (1) околу пар 

осовини (4), при што горниот дел (11) од крилото 

(1) опфаќа отвор (15) го претставува горниот дел 

на рамката и осовината е поставена во отворот 

(7) и отворот (15) на крилото, и со испакнат дел 

(8) во долниот дел, испакнатиот дел е обликуван 

за да овозможи спомнатиот долен фиксиран 

профил (3) да биде прицврстен за него, горниот 

дел (11) на крилото (1) е во иста линија со 

оската  на отворот (15), така што тежината на 

долниот фиксиран профил (3) од погорната 

летвичка, дејствува како лост, крилото (1), кое 

припаѓа на следната пониска летвичка, ротира 

без помош на некој движечки механизам.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 223/16, C 07C 235/74, 323/60  

(11)  4574   (13) Т1 

(21)  2012/480   (22) 19/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20100000657  17/02/2010  FR 

(96)  16/02/2011 EP11290091.5 

(97)  19/09/2012 EP2364972 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 
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(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Peglion, Jean-Louis and Caignard, Pascal 

(54)  "НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА 

ИВАБРАДИН И НЕГОВИ ДОДАТНИ СОЛИ" 

(57)  1  Процес за синтетизирање на ивабрадин 

на формулата (I): 

 

  

 

се карактеризира со тоа што соединението со 

формулата (VI): 

 

  

е изложено на дејство на тиол во органски 

растворувач за формирање на хемитиоацетал 

на формулата (VII): 

 

каде што R претставува заменета или 

незаменета, по можност перфлуорирана, 

линеарна или разгранета алкил група, заменета 

или незаменета арил група, заменета или 

незаменета бензил група или CH2CO2Et група, 

што е изложена на реакција на циклизација за да 

се изведе соединението со формулата (VIII): 

  

каде R е како што е дефинирано претходно, што 

е изложено на реакција на намалување за да се 

изведе ивабрадин на формулата (I), која 

опционално може да се конвертира во додатни 

соли со фармацевтски прифатлива киселина 

избрани од хлороводородна киселина, 

хидробромска киселина, сулфурна киселина, 

фосфорна киселина, оцетна киселина, 

трифлуороацетична киселина, млечна киселина, 

пирувична киселина, малонична киселина, 

суцинска киселина, глутарична киселина, 

флумарична киселина, винска киселина, 

малеична киселина, лимонска киселина, 

аскорбинска киселина, оксална киселина, 

метансулфонична киселина, бензенсулфонична 

киселина и камфорична киселина, и во нивни 

хидрати.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/429, A 61P 1/00, 

25/00, 25/08, 25/18, 25/20, 25/22, 25/24, 25/30, 

9/10  

(11)  4559   (13) Т1 

(21)  2012/481   (22) 19/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2008106080  15/04/2008  JP and 45084  

15/04/2008  US 

(96)  09/04/2009 EP09732907.2 

(97)  26/09/2012 EP2266990 

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

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

112-8088, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SHIN, Kogyoku; TAKAHASHI, Yoshinori; 

SHIBATA, Hisashi; SHIKATA, Kodo; INOMATA, 

Akira; TERAUCHI, Taro; HASHIZUME, Minako and 

TAKEDA, Kunitoshi 

(54)  3-ФЕНИЛПИРАЗОЛО[5,1-B]ТИАЗОЛ 

СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I) или негова сол: 
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назначено со тоа, што 

R
1
 ја претставува формулата -A

11
-A

12
; 

R
2
 претставува тетрахидрофурилметил, 

тетрахидропиранилметил или тетра-

хидропиранил;  

A
11

 претставува единечна врска, метилен или 

1,2-етилен; 

A
12

 претставува C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил, или 

C3-6 циклоалкил супституиран со метил група; 

R
3
 претставува метокси, циано, 

циклобутилоксиметил, метоксиметил или 

етоксиметил; и 

R
4
 претставува метокси или хлорин.  

  

има уште 17 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/58, A 61P 7/10  

(11)  4583   (13) Т1 

(21)  2012/482   (22) 20/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  219185 P  22/06/2009  US and 315350 P  

18/03/2010  US 

(96)  22/06/2010 EP10792567.9 

(97)  14/11/2012 EP2326332 

(73)  DMI Acqusition Corp. 

8400 E.Crescent Parkway, Suite 600,  

Greenwood Village, CO 80111, US 

(74)  ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(72)  BAR-OR, David 

(54)  МЕТОД ЗА ЛЕКУВАЊЕ ОД ЗАРАЗИ 

(57)  1  Васкуларна хиперпермабилитет - 

хиперпропустливост -инхибиција на количината 

на соединение избраио од даназол и 

фармацевтски прифатливи соли на даназол. за 

лекување на макуларен едем во животно по 

потреба.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 02F 1/467, 1/461  

(11)  4613   (13) Т1 

(21)  2012/483   (22) 18/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  31/03/2010 EP10003555.9 

(97)  19/09/2012 EP2374762 

(73)  Caliopa AG 

Zugerstrasse 46  6314 Unterageri, CH 

(74)  Јела Бошковиќ Огњанска  

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје 

(72)  Hans-Georg Mathe 

(54)  МОНТАЖА И МЕТОД ЗА АКТИВИРАЊЕ 

НА ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ АКТИВИРАН РАСТВОР 

(57)  1  Инсталација (1) за генерирање на 

електрохемиски активиран раствор со модул за 

електролиза (2) составен од мноштво 

електролитни келии (40), каде секоја 

електролитна келија (40) се состои од простор 

на прва и простор на втора електрода разделени 

со дијафрагма (46), карактеристично е тоа што 

просторите на електролитните келии од првата 

електрода (40) се поврзани преку електрично 

коло со првиот заеднички поларитет и се 

вклучени паралелно на средната страна, а пак 

просторите на електролитните келии од втората 

електрода (40) се поврзани преку електрично 

коло со вториот заеднички поларитет и се 

вклучени во серии на средната страна, 

излезните линии (52) се поврзани со просторите 

на електролитните келии од првата електрода 

(40) на средната излезна страна, а излезните 

линии (52) се споени во збирна точна (54), 

збирната точка (54) е поврзана со средната 

страна на просторот од втората електрода на 

првата електролитна келија (40), како што се 

гледа од насоката на протокот на електролитот.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  D 21J 1/00, 1/04, 1/06, 1/08  

(11)  4560   (13) Т1 

(21)  2012/484   (22) 21/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  666266  22/09/2003  US 

(96)  15/09/2004 EP04761839.2 

(97)  03/10/2012 EP1664434 

(73)  Tembec Industries Inc. 

800 Rene-Levesque Blvd. West Suite 1050 

Montreal, Quebec H3B 1X9, CA 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCOBIE, Michael, A., N. 

(54)  КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ВЛАКНА 

ОД ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНА СМОЛА 

(57)  1  Метода за правење формиран, исушен 

материјал од влакна од лигноцелулоза (36), 

наведената метода опфаќа 

(а) обезбедување водена кашеста пулпа од 

влакна од лигноцелулоза (22) што има 

ефективна постојаност; 

(б) одводнување на наведената каша за да се 

обезбеди одводнет материјал (30) со 

ефективна брзина на одводнување под 

ефективен притисок за да се спречи или 

намали создавањето на пукнатини и празнини 

во рамките на наведениот материјал (30); и 

(ц) сушење ефективна количина од наведениот 

одводнет материјал (30) на ефективна 

температура и за временски период за да се 

обезбеди наведениот формиран, исушен 

материјал од влакна од лигноцелулоза (36) со 

облик што има дебелина од најмалку 5 мм, 

назначена со тоа, што чекорот на одводнување 

опфаќа нанесување мулти-димензионална 

компресија на наведената каша.  

има уште 28 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00  

(11)  4573   (13) Т1 

(21)  2012/485   (22) 21/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2008000744  24/12/2008  FR 

(96)  23/12/2009 EP09290990.2 

(97)  24/10/2012 EP2202225 

(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)  Peglion, Jean-Louis; Lecouve, Jean-Pierre; 

Dessinges, Aimee; Lerestif, Jean-Michel and Serkiz, 

Bernard 

(54)  "НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА 

ИВАБРАДИН И НЕГОВИ ДОДАТНИ СОЛИ СО 

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА КИСЕЛИНА" 

(57)  1  Процес за синтеза на соединенија на 

формулата (VI) во рацемична или оптички 

активна форма: 
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којaшто претставува H2C-CH2 или HC = CH, 

се карактеризираат со тоа што соединението 

со формулата (VII) во рацемична или оптички 

активна форма: 

 

 

  

 

е подложно на редуктивна аминизирачка 

реакција со соединение на формулата (VIII): 

 

каде A е како што е дефинирано претходно,  

во присуство на агент за намалување, во 

органски растворувач или мешавина од 

органски растворувачи.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 23K 1/16, 1/175, A 23L 1/00, 1/30, 1/304, A 

23P 1/04  

(11)  4572   (13) Т1 

(21)  2012/486   (22) 21/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  2008PD00352  28/11/2008  IT 

(96)  25/11/2009 EP09764225.0 

(97)  26/09/2012 EP2352386 

(73)  SILA S.r.l. 

Via Tempesta, 91/C  30033 Noale, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  LORENZON, Maurizio 

(54)  "ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СОЕДИНЕНИЕ НА N-БУТИРИЧНА КИСЕЛИНА 

ВО МИКРОЕНКАПСУЛИРАНА ФОРМА ЗА 

ЖИВОТИНСКА ИЛИ ЧОВЕЧКА ИСХРАНА" 

(57)  1  Процес за производство на соединение 

на n-бутирична киселина во микроенкапсулирана 

форма, се состои од фазите на: 

 

- обезбедување на грануларен материјал врз 

основа на соединение од n-бутирична киселина, 

- мешање на грануларниот материјал со матрица 

кој има содржина на долг ланец C14-C22 

заситени масни киселини од од 40% до 95%, 

загревање на мешавината на температура 

повисока од температурата на топење на 

липидните компоненти од матрица, 

- прскање на смесата во комора за ладење со 

температура пониска од температурата на 

топење на липидните компоненти од матрица, 

така што таа се зацврстува околу грануларните 

материјали, формирајќи прекривачка облога за 

наведените грануларни материјали, 

 

се карактеризираат со тоа што матрицата се 

состои од минерален агент во износ од од 1% до 

20% во однос на матрицата, 

минералниот агент има дел од калциум сулфат 

дихидрат повисок од 50%.  

има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07C 311/00, A 61K 31/10, A 61P 29/00, 

37/00, C 07C 233/00, 235/46, 255/57, 271/22, 

307/06, 317/14, 317/46, C 07D 213/00, 233/42, 

333/16  

(11)  4568   (13) Т1 

(21)  2012/487   (22) 25/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060839018P  21/08/2006  US and 

20060851385P  13/10/2006  US 

(96)  21/08/2007 EP07814294.0 

(97)  03/10/2012 EP2057115 

(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 and COOK, Adam 

(54)  4-СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ФЕНОКСИФЕНИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение со општа формула (I) 

 

 или негова сол , кадешто 

 

R
1
 е Ar

1
-L

1
-W-L

2
-; 

L
2
 е -(CR

c
R

d
)m,-; 

W е -CONR
3a

- или -NR
3b

CO-; 

R
3a

 и R
3b

 се секој H или метил; 

L
1 

е -(CR
a
R

b
)n-, -(CH=CH)-, или -O(CR

a
R

b
) под 

услов да кога W е -NR
3
CO- тогаш L

1
 не е -

(CH=CH)-; 

n и m се независно 0, 1 или 2; 

секој R
a
, R

b
, R

c
 и R

d
 е независно H, F, OH, метил 

или циклопропил или R
a
 и R

b
 или R

c
 и R

d
 заедно 

со јаглеродот кон којшто тие се сврзани за да 

формираат циклопропил прстен;  

Ar
1
 е фенил или нафтил, секој од нив е 

несупституиран или супституиран со еден или 

повеќе супституенти избрани независно од F, Cl, 

CN, CF3, CHF2, CH2F, SF5, метил, етил, 

циклопропил, t-бутил или OMe, или Ar
1
 е 1,2,3,4-

тетрахидронафтил којшто е несупституиран или 

супституиран со метокси, под услов кога Ar
1
 е 

нафтил или 1,2,3,4-тетрахидронафтил тогаш n е 

0; 

R
2
 е H, C1-C6 алкил, остаток на амино киселина 

или дипептид, или CHR
c
(CH2)qR

f
; 

q е 1 до 6; 

 

R
c
 е H, метил или етил; 

R
f
 е NR

g
R

h
 во којшто R

g
 и R

b
 секој независно 

претставува водороден атом или C1-C4 алкил 

група или R
g
 и R

h
 заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани за да формираат 5-6 член 

хетероцикличен прстен којшто опционално 

содржи втор прстен со хетероатом избран од N и 

O, кадешто споменатиот хетероцикличен прстен 

е опционално супституиран со еднa или повеќе 

групи независно избрани од C1-C6 алкил; 

A е CN, CH2NH2, CH2NR
4a

C(=O)R
5
, или 

CH2NR
4b

SO2R
6
, Cl, OMe, (1-4C)алкил, или 

циклопропил,  H, F, Br, CH2NH(1-4C алкил), 

CH2N(1-4Cалкил)2, тиенил или фенил којшто е 

несупституиран или супституиран со SO2Me; 

R
4a 

и R
4b 

се секој H или метил; 

R
5
 е C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C3-C6 

циклоалкил, хетAr
1
, или Ar

2
; 

R
6
 е C1-C6 алкил, NH(C1-C6 алкил), N(C1-C6 

алкил)2, Ar
3
, или хетAr

2
; 

хетAr
1
 е 6 член хетероарил којшто е 

несупституиран или супституиран со една или 

повеќе групи независно избрани од халоген атом 

и група на формула -NR
5a

R
5b

 во којшто секој од 

R
5a

 и R
5b

 независно претставува водороден атом 

или (1-4C) алкил група, или заедно со азотниот 

атом кон којшто тие се сврзани за да формираат 

пиролидинил, пиперидинил или морфолино 

група; 

hetAr
2
 е 5-6 член хетероарил којшто е 

несупституиран или супституиран со една или 

повеќе групи независно избрани од C1-C4 алкил; 

Ar
2
 е фенил којшто е несупституиран или 

супституиран со една или повеќе групи 

независно избрани од халоген атом, CN, SF
5
, 
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циклопропил, C1-C4 алкил група, C1-C4 алкокси 

група и флуоро C1-C4 алкил група; 

Ar
3
 е дефиниран за Ar

2
; 

R
7
 и R

8 
се независно H, метил, или F; 

R
9
 е H или метил; и 

R
10

 е H или F. 

има уште 16 патентни барања. 

 

(51)  A 01N 43/56, 61/00  

(11)  4562   (13) Т1 

(21)  2012/488   (22) 25/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  584601 P  01/07/2004  US and 666073 P  

29/03/2005  US 

(96)  30/06/2005 EP10009672.6 

(97)  24/10/2012 EP2263458 

(73)  E.I. du Pont de Nemours and Company 

Wilmington, DE 19898, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANNAN, Isaac, Billy; FLEXNER, John, 

Lindsey; STEVENSON, Thomas, Martin; SELBY, 

Thomas, Paul; LAHM, George, Philip and Portillo, 

Hector Eduardo 

(54)  СИНЕРГИСТИЧНИ СМЕСИ ЗА КОНТРОЛА 

НА БЕЗ'РБЕТНИ ШТЕТНИЦИ ШТО СОДРЖАТ 

АНТАНИЛАМИД СОЕДИНЕНИЕ И АБАМЕКТИН 

(57)  1  Нетерапевтски метод за контрола на 

безрбетен штетник селектиран од групата која 

што се состои од potato leafhopper (Empoasca 

fabae), corn plant hopper (Peregrinus maidis), 

cotton melon aphid (Aphis gossypii), green peach 

aphid (Myzus persicae) и diamondback moth 

(Plutella xylostella), при што методот опфаќа 

контактирање на безрбетниот штетник или 

неговата средина со биолошки ефективна 

количина на смеса која содржи: 

 

(a) соединение со Формула 1, 3-бромо-N-[4-

хлоро-2-метил-6-[(метиламино)карбонил]фенил]-

1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1H-пиразол-5-

карбоксамид, еден N-оксид, или нивна сол, 

 

  

и 

компонента (б) при што компонентата (б) е 

абамектин или сол од тоа.  

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 36/47  

(11)  4563   (13) Т1 

(21)  2012/489   (22) 25/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  797076 P  01/05/2006  US 

(96)  30/04/2007 EP10007687.6 

(97)  19/12/2012 EP2241318 

(73)  Napo Pharmaceuticals, Inc. 

South San Francisco, CA 94080-4824, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Quart, Barry and Rosenbaum, David 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СИНДРОМ НА 

НАДРАЗНЕТО ЦРЕВО ПРИ ШТО 

ПРЕОВЛАДУВА ТВРДА СТОЛИЦА 

(57)  1  Количина на крофелемер ефективна за 

третирање на c-IBS за употреба при третирање 

на синдром на надразнето црево при што 

преовладува тврда столица  (c-IBS).  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4196, A 61P 31/18, C 07D 249/08

  

(11)  4564   (13) Т1 

(21)  2012/490   (22) 27/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  604219 P  25/08/2004  US; 604220 P  

25/08/2004  US and 686351 P  31/05/2005  US 

(96)  25/08/2005 EP11177941.9 

(97)  14/11/2012 EP2402011 

(73)  Ardea Biosciences, Inc. 

4939 Directors Place San Diego, CA 92121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Girardet, Jean-Luc and Koh, Yung-Hyo 

(54)  S-ТРИАЗОЛИЛ АЛФА-

МЕРКАПТОАЦЕТАНИЛИДИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА HIV РАВЕРЗНА 

ТРАНСКРИПТАЗА 

(57)  1  Соединение претставено со формулата:  

 

има уште 1 патентни барања. 

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

(11)  4566   (13) Т1 

(21)  2012/491   (22) 27/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  200510039921  24/08/2005  DE 

(96)  14/08/2006 EP06776839.0 

(97)  03/10/2012 EP1917108 

(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)  BOECK, Georg; GESER, Johannes; 

METZGER, Burkhard P.; GOLBERG, Christian; 

SCHYRA, Michael; THOEMMES, Ralf; 

WESTMEIER, Birgit; SCHMIEDEL, Guido and 

KUNZE, Hubert 

(54)  РАСПРСНУВАЧ КОЈШТО СОДРЖИ 

БРОЈАЧ И ОГРАНИЧУВАЧ НА ДЕЈСТВОТО СО 

ЗАКЛУЧУВАЊЕ 

(57)  1  Распрснувач (1) за флуид (2), 

со  контејнер кој може да се вметне и замени (3) 

со флуид (2) 

со уред за броење (23) којшто содржи прво 

броило (31) за пребројување на дејствата на 

распрснувачот (1), и по можност со куќиште (18) 

коешто може да се монтира на или е разделиво 

од распрснувачот (1) за вметнување и/или 

менување на контејнерот (3) 
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кадешто првото броило (31) е во основа 

поставено на куќиштето (18) и е обликувано на 

таков начин за да распрснувачот (1) биде 

оневозможен да извршува понатамошни дејства 

доколку одреден број на извршени дејства од 

страна на распрснувачот (1) е постигнат или 

надминат, тоа се однесува на прва заклучана 

состојба, 

карактеристичен со тоашто контејнерот (3) не 

може да се одвои од првиот контејнер (31), со 

тоашто контејнерот (3) е само разменлив или 

заменлив со првото броило (31).  

има уште 31 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 26D 3/28, A 21C 15/00, A 21D 15/00, A 47J 

43/00  

(11)  4612   (13) Т1 

(21)  2012/492   (22) 28/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)  0854313  27/06/2008  FR 

(96)  28/05/2009 EP09305491.4 

(97)  03/10/2012 EP2138285 

(73)  Barilla France 

103 rue de Grenelle  75007 Paris, FR 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  Du Reau de la Gaignonniere, Enguerran and 

Nadaud, Francis 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ 

ЗА СЕНДВИЧИ БЕЗ КОРА 

(57)  1  Постапката за производство на леб за 

сендвичи, без кора, се состои од следните 

чекори: 

 

- подготовка на ролуваното тесто на лебот 

за сендвичи (5) со месење, обликување, а потоа 

со ферментација во калап,  

- печење на ролуваното тесто во калапот, 

оставајќи го потоа печениот леб за сендвичи (5) 

да се излади, 

- отстранување на кората на лебот за 

сендвичи (5), најмалку од неговите странични 

делови, со стругање на надворешната површина 

(6) на лебот за сендвичи (5) со помош на 

средствата за ротирачко сечење (20), 
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е назначен со тоа што, за време на превземање 

на чекорот за отстранување на кората, лебот за 

сендвичи (5) е 

- замрзнат на површината, на температура 

под околу - 1? С, по можност на температура од 

-10? С до -30? С, со цел да се зачува цврста 

кора за отстранување, 

- поставен во движење и тоа во насока на 

движењето (Т) тангирајќи ги ротирачките 

средства за сечење (20) нормално на оската на 

ротација (Х) на последното, спротивно на 

движењето на ротацијата (Р) на средствата за 

режење (26) со кои  споменатите средства се 

опремени, и 

- поместен неколку пати до и назад од 

ротирачките средства за сечење (20) со цел да 

се отстрани кората од целата периферија.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 38/00, C 08H 1/00  

(11)  4652   (13) Т1 

(21)  2013/41   (22) 07/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  511541 P  14/10/2003  US and 612460 P  

22/09/2004  US 

(96)  13/10/2004 EP04795169.4 

(97)  21/11/2012 EP1680137 

(73)  F.Hoffmann-La Roche Ltd. 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  BLATT, Lawrence M.; WENGLOWSKY, 

Steven Mark; ANDREWS, Steven Wade; JIANG, 

Yutong; STENGEL, Peter John; KENNEDY, April 

Layne; MADDURU, Machender R.; DOHERTY, 

George Andrew; WOODARD, Benjamin T. 

(deceased); SEIWERT, Scott D.; CONDROSKI, 

Kevin Ronald and JOSEY, John Anthony, 

(54)  "СОЕДИНЕНИЕ НА МАКРОЦИКЛИЧНА 

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И 

АЦИЛСУЛФОНАМИД КАКО ИНХИБИТОР НА 

HCV РЕПЛИКАЦИЈА" 

(57)  1  Соединение со формула: 
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или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 53 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/568, 47/10, 47/14, 47/32, 9/06, A 

61P 15/00  

(11)  4651   (13) Т1 

(21)  2013/43   (22) 08/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050725276P  12/10/2005  US 

(96)  12/10/2006 EP06836341.5 

(97)  21/11/2012 EP1937276 

(73)  Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins 

Healthcare Luxembourg SARL 

c/o Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 

Department 0377, Building AP6A-1  Abbott Park, 

IL 60064-6008, US and 67, Boulevard Grande-

Duchesse Charlotte  1331 Luxembourg, LU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  MALLADI, Ramana and MILLER, Jodi 

(54)  ПОДОБРЕН ГЕЛ НА ТЕСТОСТЕРОН И 

ПОСТАПКА ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Хидроалкохолен гел на фармацевтска 

композиција кој опфаќа: 

1. од 1,50mas.% до 1,70mas.%  

тестостерон; 

2. од 0,6mas.% до 1,2mas.% 

изопропилмирстат; 

3. од 60mas.% до 80mas.% алкохол одбран 

од група која ја сочинуваат етанол и 

изопропанол; 

4. доволно количество на згуснувач кој на 

композицијата и обезбедува вискозитет поголем 

од  9000cps;и 

5. вода.  

има уште 9 патентни барања. 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4545, A 61P 19/08, 

25/02, 25/28, 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 31/00, 35/00, 

9/10, 9/12, C 07D 401/14, 413/14  

(11)  4664   (13) Т1 

(21)  2013/46   (22) 12/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  81058 P  16/07/2008  US; 81060 P  

16/07/2008  US and 81069 P  16/07/2008  US 

(96)  15/07/2009 EP09790426.2 

(97)  19/12/2012 EP2313395 

(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)  WU, Gang; WANG, Ying; WACKER, Dean , A. 

and ROSSI, Karen, A. 

(54)  ПИРИДОН И ПИРИДАЗОН АНАЛОЗИ 

КАКО ГПР 119 МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 
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или енантиомер, диастереомер, или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што: 

Z е CH или N; 

R1 е арил, арилалкил или хетероарил, од кои 

секој може незадолжително да биде заменет со 

еден или повеќе R6'; 

R2 е циклоалкил, арил, хетероарил, 

хетероциклил, -S(O)2R5, -C(=O)NR3R5, -C(=O)R5 

или -C(=O)OR5, при што секој од циклоалкилот, 

арилот, хетероарилот и хетероциклилот може 

незадолжително да биде заменет со еден или 

повеќе R6'; 

R3 е водород, алкил, алкокси, циклоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероциклил или хетероциклилалкил, при што 

секој од хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот може да 

содржи 1- 4 хетероатоми селектирани од N, O и 

S; 

R5 е алкил, алкенил, арил, циклоалкил, 

хетероарил или хетероциклил, од кои секој може 

незадолжително да биде заменет со еден или 

повеќе R6'; 

R6, при секоја појава, е независно селектиран од 

алкил, арил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероциклил, хетероциклилалкил, хало, -NH2, -

CN, -NO2, -C(=O)OH, -C(=O)OR10, -OCF3, -

OCHF2, -OR10, -OH, -SH, -SR10, -S(O)3H, -

P(O)3H2, -C(=O)NR9R9, -NR9R9, -S(O)2NR9R9, -

NR9S(O)2 CF3, -C(=O)NR9S(O)2R9, -

S(O)2NR9C(=O)OR9, -S(O)2NR9C(=O)NR9R9, -

C(=O)NR9S (O)2CF3, -C(=O)R10, -NR9C(=O)H, -

NR9C(=O)R10, -OC(=O)R10,- C(=NR14)NR9R9, -

NHC(=NR14)NR14R14, -S(=O)R10, -S(O)2R10, 

=O, -NR9C(=O)OR8 и -NR9S(O2)R8, при што 

секој од алкилот, алкенилот, алкинилот, арилот, 

циклоалкилот, циклоалкилалкилот, 

хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот може 

незадолжително да биде заменет со 0-5 R9a; 

R8, еден или повеќе од, е независно 

селектирани од групата која што се состои од 

алкил, арил, циклоалкил, хетероарил и 

хетероциклил, од кои секој може 

незадолжително да биде заменет со еден или 

повеќе R8a'; 

R8a, при секоја појава, е независно селектиран 

од алкил, халоалкил, арил, арилалкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил, 

хетероциклилалкил, хало, -NH2, -CN, -NO2, -

C(=O)OH, -C(=O) OR14, -OCF3, -OCHF2, -OR14, -

OH, -SH, -SR14, -S(O)3H, -P(O)3H2, -

C(=O)NR14R14, -NR14R14, -S(O) 2NR14 R14, -

NR14S(O)2 CF3, -C(=O)NR14S(O)2R14, -

S(O)2NR14C(=O)OR14, -

S(O)2NR14C(=O)NR14R14, -C(=O)NR14S 

(O)2CF3, -C(=O)R14, -NR14C(=O)H, -NR14C(= 

O)R14, -OC(=O)R14, -C(=NR14) NR14R14, -NHC 

(=NR14)NR14R14, -S(=O)R14, -S(O)2R14, =O, -

NR14C(=O)OR14 и -NR14S(O2)R14; 

R9, при секоја појава, е независно селектиран од 

водород, алкил, алкенил, алкинил, алкокси, 

циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклил и 

хетероциклилалкил, при што секој од алкилот, 

циклоалкилот, арилот, арилалкилот, 

хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот може 

незадолжително да биде заменет со 0-5 R8a, и 

секој од хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот содржи 

1-4 хетероатоми селектирани од N, O и S; 

R9a, при секоја појава, е независно селектиран 

од алкил, халоалкил, арил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклил, 

хетероциклилалкил, хало, -NH2, -CN, -NO2, -

C(=O)OH, -C(=O)OR14, -OCF3, -O CHF2, -OR14, -

OH, -SH, -SR14, -S(O)3H, -P(O)3H2, -

C(=O)NR14R14, -NR14R14, -S(O)2 NR14R14, -

NR14S(O)2CF3, -C (=O)NR14S(O)2R10,-

S(O)2NR14C(=O)OR10, -S(O)2NR14C 

(=O)NR14R14, -C(=O)NR14S(O)CF3, -C (=O)R14, 

-NR14C(=O)H, -NR14C(=O)R14, -OC (=O)R14, -

C(=NR14)NR14R14, -NHC(=NR14)NR14 R14, -

S(=O)R14, -S(O)2R14, -NR14C(=O) OR14, -

NR14S(O2)R14, =O и арилалкил; 

R10, при секоја појава, е независно селектиран 

од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероциклил и хетероциклилалкил, при што 

секој од циклоалкилот, арилот, арилалкилот, 
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хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот може 

незадолжително да биде заменет со 0-3 R10a, а 

секој од хетероарилот, хетероарилалкилот, 

хетероциклилот и хетероциклилалкилот содржи 

1-4 хетероатоми селектирани од N, O и S; 

R10a, при секоја појава, е независно селектиран 

од алкил, халоалкил, арил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, хетероциклил, 

хетероциклилалкил, хало, -NH2, -CN, -NO2, -

C(=O)OH, -C(=O)OR14, -OCF3, -OC HF2, -OR14, -

OH, -SH, -SR14, -S(O)3H, -P(O)3H2, -

C(=O)NR14R14, -NR14R14, -S(O)2NR14 R14, -

NR14S(O)2CF3, -C (=O)NR14S(O)2R9, -

S(O)2NR14(=O)OR9, -S(O)2NR14C(=O)NR14 R14, 

-C(=O) NR14S(O)2CF3, -C (=O)R14, -

NR14C(=O)H, -NR14C(=O)R14, -OC(=O)R14, -C 

(=NR14)NR14R14, -NHC(=NR14)NR14 R14, -

S(=O)R14, -S(O)2R14 -NR14C(=O)OR14, -NR14S 

(O2)R14 и арилалкил; 

R14, при секоја појава, е независно селектиран 

од водород, алкил, арил, циклоалкил, 

хетероарил и хетероциклил; 

R21 е водород, алкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, арил, циклоалкил, хало, -CN, -C 

(=O)OH, -C(=O)OR10, -OCF3, -OCHF2, -OR10, -

OH, -C(=O)NR9R9, -C(=O)R10 или -OC (=O)R10; 

T1 е водород, хало, алкил, арил, алкенил или 

алкинил, при што алкилот, арилот, алкенилот и 

алкинилот може незадолжително да бидат 

заменети со еден или повеќе R6'; 

T2 е водород, алкил, арил, алкенил или алкинил, 

при што алкилот, арилот, алкенилот и алкинилот 

може незадолжително да бидат заменети со 

еден или повеќе R6'; 

T3 е водород, алкил, арил, алкенил или алкинил, 

при што алкилот, арилот, алкенилот и алкинилот 

може незадолжително да бидат заменети со 

еден или повеќе R6'; и 

T4 е водород, хало, алкил, арил, алкенил или 

алкинил, при што алкилот, арилот, алкенилот и 

алкинилот може незадолжително да бидат 

заменети со еден или повеќе R6'; под услов ако 

кога Z е CH и R1 е 5- до 6-член арил или 

хетероарил, T1, T2, T3, и T4 не може сите да 

бидат водород; 

терминот "алкил" како што овде се употребува 

се однесува на заситените алифатични 

хидрокарбонски групи и со разгранети и со прави 

синџири кои што содржат 1 до 10 карбони во 

нормалниот синџир, и е незадолжително 

заменет со од 1 до 4 субституенти селектирани 

од F, Br, Cl, I, CF3, алкил, алкокси, арил, 

арилокси, арил или диарил, арилалкил, 

арилалкилoкси, алкенил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, циклоалкилалкилoкси, амино, 

хидрокси, хидроксиалкил, ацил, хетероарил, 

хетероарилокси, хетероарилалкил, 

хетероарилалкокси, арилоксиалкил, алкилтио, 

арилалкилтио, арилоксиарил, алкиламидо, 

алканоиламино, арилкарбониламино, нитро, 

цијано, тиол, халоалкил, трихалоалкил, и / или 

алкилтио; 

терминот "алкенил" како што се употребува овде 

се однесува на радикали со прави или 

разгранети синџири од 2 до 12 карбони во 

нормалниот синџир, кој што содржи еден до 

шест двојни врски во нормалниот синџир, и е 

незадолжително заменет со 1 до 4 субституенти 

селектирани од халоген, халоалкил, алкил, 

алкокси, алкенил, алкинил, арил, арилалкил, 

циклоалкил, амино, хидрокси, хетероарил, 

циклохетероалкил, алканоиламино, алкиламидо, 

арилкарбонил-амино, нитро, цијано, тиол, 

алкилтио, и / или било кој од алкилните 

субституенти кои што се овде изложени; 

терминот "алкинил" како што се употребува овде 

се однесува на радикали со прави или 

разгранети синџири од 2 до 12 карбони во 

нормалниот синџир, кој што вклучува една 

тројна врска во нормалниот синџир, и е 

незадолжително заменет со 1 до 4 субституенти 

селектирани од халоген, халоалкил, алкил, 

алкокси, алкенил, алкинил, арил, арилалкил, 

циклоалкил, амино, хетероарил, 

циклохетероалкил, хидрокси, алканоиламино, 

алкиламидо, арилкарбониламино, нитро, цијано, 

тиол, и / или алкилтио, и / или од алкилните 

субституенти кои што се овде изложени; 

терминот "циклоалкил" како што се користи овде 

се однесува на заситени или делумно 

незаситени (кои што содржат 1 до 2 двојни 

врски) циклични хидрокарбонски групи кои што 
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содржат 1 до 3 прстени кои што содржат вкупно 

3 до 15  кои што го формираат прстенот и кои 

што може да бидат споени со 1 до 2 ароматични 

прстенести халоген, алкил, алкокси, хидрокси, 

арил, арилокси, арилалкил, циклоалкил, 

алкиламидо, алканоиламино, оксо, ацил, 

арилкарбониламино, амино, нитро, цијано, тиол, 

и / или алкилтио, и / или било кој од 

субституентите за алкил; 

терминот "арил" како што се користи овде се 

однесува на моноциклични и бициклични 

ароматични групи кои што содржат 6 до 10 

карбони во прстенестиот дел и може 

незадолжително да вклучува 1 до 3 

дополнителни прстени споени со еден 

карбоцикличен прстен или хетероцикличен 

прстен и може незадолжително да биде заменет 

преку достапните карбонски атоми со 1, 2, или 3 

субституенти селектирани од хало, халоалкил, 

алкил, алкокси, халоалкокси, алкенил, 

трифлуорометил, трифлуорометокси, алкинил, 

циклоалкил-алкил, циклохетероалкил, 

циклохетероалкилалкил, арил, хетероарил, 

арилалкил, арилокси, арилоксиалкил, 

арилалкокси, арилтио, арилазо, 

хетероарилалкил, хетероарилалкенил, 

хетероарилхетероарил, хетероарилокси, 

хидрокси, нитро, цијано, амино, да биде заменет 

амино при што амино вклучува 1 или 2 

субституенти (кои што се алкил, арил, или било 

кое друго од арил соединенијата спомнати во 

дефинициите), тиол, алкилтио, арилтио, 

хетероарилтио, арилтиоалкил, алкоксиарилтио, 

алкилкарбонил, арилкарбонил, 

алкиламинокарбонил, ариламинокарбонил, 

алкоксикарбонил, аминокарбонил, 

алкилкарбонилoкси, арилкарбонилoкси, 

алкилкарбониламино, рилкарбониламино, 

арилсулфинил, арилсулфинилалкил, 

арилсулфониламино, или 

арилсулфонаминокарбонил, и / или било кои од 

алкилните субституенти кои што се овде 

изложени; 

терминот "амино" како што се користи овде се 

однесува на амино кој што може да биде 

заменет со еден или два субституенти кои може 

да бидат исти или различни и да бидат 

селектирани од алкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, 

циклохетероалкил, циклохетероалкилалкил, 

циклоалкил, циклоалкилалкил, халоалкил, 

хидроксиалкил, алкоксиалкил, или тиоалкил, кои 

амино субституенти може да бидат земени 

заедно со азотниот атом за кој што тие се 

закачени за да формираат  1-пиролидинил, 1-

пиперидинил, 1-азепинил, 4-морфолинил, 4-

тиаморфолинил, 1-пиперазинил, 4-алкил-1-

пиперазинил, 4-арилалкил-1-пиперазинил, 4-

диарилалкил-1-пиперазинил, 1-пиролидинил, 1-

пиперидинил, или 1-азепинил, незадолжително 

заменет со алкил, алкокси, алкилтио, хало, 

трифлуорометил, или хидрокси; 

терминот "хетероциклил" како што се користи 

овде се однесува на стабилен 4- до 14-член 

моноцикличен, бицикличен или трицикличен 

хетероцикличен прстен кој што е заситен или 

делумно незаситен и кој што се состои од 

карбонски атоми и 1, 2, 3, или 4 хетероатоми 

независно селектирани од групата која што се 

состои од N, NH, O и S и вклучува било која 

бициклична група во која било кој од погоре 

дефинираните хетероциклични прстени е споен 

со еден бензен прстен, при што споменатите 

азотни и сулфурни хетероатоми се 

незадолжително оксидирани, кои 

хетероциклични прстени може да бидат 

заменети на карбон или на азот; 

терминот "хетероарил" како што се користи овде 

се однесува на стабилен 5- до 7- член 

моноцикличен или бицикличен или 7- до 10-член 

бицикличен хетероцикличен ароматичен прстен 

кој што содржи карбонски атоми и од 1 до 4 

хетероатоми независно селектирани од N, O и S.  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 309/10, C 07C 1/00, C 07H 13/04, 7/04

  

(11)  4681   (13) Т1 

(21)  2013/47   (22) 13/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080106231P  17/10/2008  US; 

20080106260P  17/10/2008  US and 20090578934  

14/10/2009  US 

(96)  15/10/2009 EP09736928.4 

(97)  02/01/2013 EP2346888 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. and 

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE and 2-6-18, 

Kitahama  Chuo-Ku,  Osaka-Shi,  Osaka 541-

8505, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FILLIERS, Walter Ferdinand Maria; 

BROECKX, Rudy Laurent Maria; NIESTE, Patrick 

Hubert J.; HATSUDA, Masanori; YOSHINAGA, 

Masahiko; YADA, Mitsuhiro and TELEHA, 

Christopher 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО НА 

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА SGLT 

(57)  1  Постапка за подготвувањето на 

соединение со формула (XVIII-S)  

 

 којашто содржи  

 

реагирање на соединение со формула (XVI-S), 

кадешто Q2 e бром, хлор или јод со 

магнезиумов реагенс; во органски растворувач 

за да се добие принос на соодветното 

соединение со формула (XVII-S), кадешто Q3 е 

од соодветентните Грињарови видови;  
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реагирање на соединение со формула (XV-S) со 

соединението со формула (XVII-S); во 

присуството на Ni или Pd катализатор; во 

органски растворувач за да се добие принос на 

соодветното соединение со формула (XVIII-S).  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 215/26, A 61K 31/4704, A 61P 11/00

  

(11)  4654   (13) Т1 

(21)  2013/48   (22) 11/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20090382030  12/03/2009  EP 

(96)  12/03/2010 EP10708935.1 

(97)  28/11/2012 EP2406227 

(73)  ALMIRALL, S.A. 

Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, 

ES 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  MOYES VALLS, Enrique and MARCHUETA 

HEREU, Iolanda 

(54)  "ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 5-(2-

{[6-(2,2-ДИФЛУОРО-2-

ФЕНИЛЕТОКСИ)ХЕКСИЛ]АМИНО}-1-

ХИДРОКСИЕТИЛ)-8-ХИДРОКСИКВИНОЛИН-

2(1H)-OH" 

(57)  1  Процес за подготовка на 5-(2-{[6-(2,2-

дифлуоро-2-фенилетокси) хексил]} амино-1-

хидроксиетил)-8-хидроксиквинолин-2(1H)-он 

соединение со формула (I), или негова 

фармацевтски прифатлива сол, 

 

 

 

кој што процес се состои од: 

 

а) реакција, во ксилен растворувач, соединение 

со формула (V) 

 

 

каде што P1 и P2 претставуваат хидрокси 

заштитни групи и L е група која напушта, со 6-

(2,2-дифлуоро-2-фенилетокси)хексан-1-амин од 

формулата (IV), 
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за да се добие соединение со формула (III) 

 

 

 

 

 

 

 

б) дејствување на P1 чекор за повторна заштита 

и P2 чекор за повторна заштита, за да се 

отстранат заштитните групи P1 и P2 и да се 

добие соединение со формула (I).  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 451/02  

(11)  4658   (13) Т1 

(21)  2013/49   (22) 15/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080044349P  11/04/2008  US and 

20090149129P  02/02/2009  US 

(96)  09/04/2009 EP11159236.6 

(97)  09/01/2013 EP2336125 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bacani, Genesis, M.; Broggini, Diego; Cheung, 

Eugene Y.; Chrovian, Christa, C.; Deng, Xiaohu; 

Gomez, Laurent; Grice, Cheryl A.; Kearney, Aaron 

M.; Landry-Bayle, Adrienne M.; Lee-Dutra, Alice; 

Liang, Jimmy T.; Lochner, Susanne; Santillan, 

Alejandro; Sappy, Kathleen C.; Sepassi, Kia; Tanis, 

Virginia M.; Wickboldt, Alvah T.; Wiener, John J.M; 

Zinser, Hartmut; Mani, Neelakandha S., and 

Fourine, Anne M., 

(54)  ТИАЗОЛОПИРИДИН-2-ИЛОКСИ-ФЕНИЛ И 

ТИАЗОЛОПИРАЗИН-2-ИЛОКСИ-ФЕНИЛ АМИН 

КАКО МОДУЛАТОРИ НА ЛЕУКОТРИЕН А4 

ХИДРОЛАЗА 

(57)  1  Постапка за синтетизирање амин E51  

 

 

којашто содржи ацетилација - редукција на оксим 
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E41 

 

со реагирање на споменатиот оксим E41 со 

анхидрид на карбоксилна киселина и водород во 

присуството на хидрогенирачки катализатор, 

кадешто R1
i е еден од C1-6алкилC(O)-, 

арилC(O)-, и естерифицирана -OC(O)- половина, 

кадешто споменатата половина C1-6 алкил е 

линеарна или разгранета и споменатиот арил и 

споменатите C1-6 алкил половини се 

опционално и независно супституирани со барем 

еден супституент од групата на хало и линеарен 

или разгранет C1-6 алкил; 

R2i’  е еден од C1-10алкил, -и –CH2 арил, -

S(O)2арил, и-S(O)2C1-6алкил, кадешто 

споменатата C1-10алкил половина е линеарна 

или разгранета и споменатиот C1-10алкил и 

споменатите арил половини се опционално 

супституирани со барем еден супституент во 

групата од хало и C1-6алкил; и R2
i е еден од H и 

R2
i’. 

има уште 13 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 401/04  

(11)  4683   (13) Т1 

(21)  2013/50   (22) 18/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050696224P  30/06/2005  US 

(96)  29/06/2006 EP06786385.2 

(97)  09/01/2013 EP1907373 

(73)  CELGENE CORPORATION 

86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MULLER, George, W.; SAINDANE, Manohar, 

T.; GE, Chuansheng and CHEN, Roger 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО НА 4-

АМИНО-2-(2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИН-3-ИЛ) 

ИЗОИНДОЛИН-1,3-ДИОН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Постапка за подготвување на соединение 

со формула (I):  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

растворувач, полиморф или негов стереоизмор, 

којaшто го содржи чекорот на реагирање на 3-

аминофтална киселина или негова сол со 3-

аминоглутамидно соединение со формула (X) 

или негова сол: 

 

во растворувач и во присуството на триетиламин 

и оцетна киселина, кадешто R1 e H, F, бензил, 

(C1-C6)алкил, (C2-C8)алкенил или (C2-

C8)алкинил.  

има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/52, A 61P 13/12, 43/00  (11)  4710   (13) Т1 
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(21)  2013/51   (22) 19/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  852760 P  19/10/2006  US 

(96)  19/10/2007 EP07852872.6 

(97)  23/01/2013 EP2076268 

(73)  Genzyme Corporation 

153 Second Avenue  Waltham, MA 02451, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  BUKANOV, Nikolay O. and BESKROVNAYA, 

Oxana 

(54)  РОСКОВИТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ОДРЕДЕНИ ЦИСТИТИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтски 

прифатлива сол, солват или хидрат, назначено 

со тоа, што е наменето за употреба во постапка 

за третирање или подобрување на еден или 

повеќе симптоми на цистично заболување 

одбрано од стекнато бубрежно цистично 

заболување, цистично заболување поврзано со 

дијализа, автосоматско доминантно заболување 

поврзано со полицистични бубрези, 

автосоматско рецесивно заболување поврзано 

со полицистични бубрези, вродено 

мултицистично заболување на бубрег, 

мултицистична дисплазија на бубрег, бубрежно 

заболување во крајна фаза, бубрег со 

сунѓереста структура, комплекс на цистично 

заболување на бубрег со нефронофтизија-

сунѓереста структура, комплекс на цистично 

заболување на бубрег со нефронофтизија-

уремиска сунѓереста структура, детска 

нефронофтизија, цистично заболување на 

сунѓерестата структура, туберозна склероза и 

синдром "Вон Хипел-Линдау", каде што 

наведеното соединение е со назив 6-

бензиламино-2-[(1-етил-2-хидрокси)етиламино]-

9-изопропилпурин.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/522, 31/519, A 61P 25/28  

(11)  4684   (13) Т1 

(21)  2013/52   (22) 19/02/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  957523 P  23/08/2007  US and 957525 P  

23/08/2007  US 

(96)  22/08/2008 EP08794174.6 

(97)  26/12/2012 EP2200616 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ERIKSSON, Hakan and POEWE, Werner 

(54)  МПО ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

ХАНТИНГТОНОВА БОЛЕСТ И 

МУЛТИСИСТЕМСКА АТРОФИЈА 

(57)  1  Употреба на 1-(2-изопропоксиетил)-2-

тиоксо-1,2,3,5-тетрахидро-пироло[3,2-

d]пиримидин-4-он или негова фармацевтски 

прифатлива сол за производството на 

медимакент за третманот на мултисистемска 

атрофија (МСА).  

има уште 2 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) 

8A01C7/08 8A01C7/08 4687 T1 

8A01N25/04 8A01N33/18 4604 T1 

8A01N33/18 8A01N33/18 4604 T1 

8A01N43/50 8A01N33/18 4604 T1 

8A01N43/56 8C07D401/04 4636 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4562 T1 

8A01N43/80 8C07D413/12 4665 T1 

8A01N61/00 8A01N43/56 4562 T1 

8A01P13/00 8A01N33/18 4604 T1 

8A21C15/00 8B26D3/28 4612 T1 

8A21D15/00 8B26D3/28 4612 T1 

8A23C21/02 8A23C9/13 4552 T1 

8A23C21/06 8A23C9/13 4552 T1 

8A23C21/08 8A23C9/13 4552 T1 

8A23C9/13 8A23C9/13 4552 T1 

8A23C9/133 8A23C9/13 4552 T1 

8A23C9/152 8A23C9/152 4605 T1 

8A23K1/16 8A23K1/16 4572 T1 

8A23K1/175 8A23K1/16 4572 T1 

8A23L1/00 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/00 8A23K1/16 4572 T1 

8A23L1/01 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/0522 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/0534 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/054 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/30 8A23L1/30 4620 T1 

8A23L1/30 8A23K1/16 4572 T1 

8A23L1/304 8A23C9/152 4605 T1 

8A23L1/304 8A23K1/16 4572 T1 

8A23L1/305 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/318 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L1/325 8A23L1/00 4603 T1 

8A23L2/39 8A23L1/30 4620 T1 

8A23L2/52 8A23C9/152 4605 T1 

8A23P1/04 8A23K1/16 4572 T1 

8A45C11/10 8G04D1/06 4551 T1 

8A45D8/20 8A45D8/20 4607 T1 

8A47F7/02 8G04D1/06 4551 T1 

8A47F7/03 8G04D1/06 4551 T1 

8A47J31/06 8A47J31/06 4672 T1 

8A47J31/36 8B65D85/804 4550 T1 

8A47J43/00 8B26D3/28 4612 T1 

8A61J1/03 8A61J1/03 4695 T1 

8A61K31/00 8A61K31/4545 4625 T1 

8A61K31/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61K31/032 8A61K31/032 4689 T1 

8A61K31/045 8A61K31/045 4590 T1 

8A61K31/10 8C07C311/00 4568 T1 

8A61K31/122 8A61K31/045 4590 T1 

8A61K31/135 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K31/155 8A61K31/155 4676 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 4614 T1 

8A61K31/166 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K31/17 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K31/192 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/203 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/282 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/33 8A61K31/33 4565 T1 

8A61K31/337 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/341 8A61K31/341 4692 T1 

8A61K31/343 8A61K31/4545 4625 T1 

8A61K31/351 8A61K31/341 4692 T1 

8A61K31/352 8A61K31/352 4646 T1 

8A61K31/357 8C07D498/10 4606 T1 

8A61K31/381 8A61K31/341 4692 T1 

8A61K31/382 8A61K31/341 4692 T1 

8A61K31/40 8A61K31/40 4698 T1 

8A61K31/40 8C07D207/06 4675 T1 

8A61K31/401 8A61K31/505 4632 T1 

8A61K31/4015 8C07D401/12 4615 T1 

8A61K31/4015 8C07D417/14 4686 T1 

8A61K31/4015 8C07D263/20 4588 T1 

8A61K31/4025 8C07D401/12 4615 T1 

8A61K31/4025 8A61K31/40 4698 T1 

8A61K31/4025 8C07D207/06 4675 T1 
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8A61K31/403 8C07D209/94 4580 T1 

8A61K31/404 8C07D417/14 4686 T1 

8A61K31/41 8A61K31/505 4632 T1 

8A61K31/41 8A61K9/14 4680 T1 

8A61K31/4164 8A61K31/505 4632 T1 

8A61K31/4166 8C07D263/20 4588 T1 

8A61K31/4184 8C07D401/04 4715 T1 

8A61K31/4184 8C07D405/06 4579 T1 

8A61K31/4196 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/4196 8A61K31/4196 4564 T1 

8A61K31/421 8C07D263/32 4630 T1 

8A61K31/421 8C07D263/20 4588 T1 

8A61K31/422 8A61K31/422 4622 T1 

8A61K31/425 8C07D495/04 4713 T1 

8A61K31/425 8C07D275/03 4567 T1 

8A61K31/426 8C07D263/32 4630 T1 

8A61K31/427 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/429 8C07D513/04 4559 T1 

8A61K31/435 8C07D401/14 4667 T1 

8A61K31/437 8C07D207/06 4675 T1 

8A61K31/439 8C07D453/02 4706 T1 

8A61K31/44 8C07D213/61 4707 T1 

8A61K31/44 8C07D213/65 4702 T1 

8A61K31/4409 8C07D211/22 4555 T1 

8A61K31/4409 8C07D211/22 4668 T1 

8A61K31/4439 8C07D405/14 4619 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 4636 T1 

8A61K31/4439 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/4439 8C07D209/94 4580 T1 

8A61K31/444 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/45 8C07D401/04 4659 T1 

8A61K31/454 8C07D401/04 4715 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/4545 4625 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/04 4645 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/12 4664 T1 

8A61K31/465 8C07D215/22 4624 T1 

8A61K31/465 8C07D213/79 4678 T1 

8A61K31/47 8C07D215/22 4642 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 4592 T1 

8A61K31/47 8C07D215/22 4593 T1 

8A61K31/4704 8C07D215/26 4697 T1 

8A61K31/4704 8C07D215/26 4654 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4709 4699 T1 

8A61K31/472 8C07D217/24 4629 T1 

8A61K31/475 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/485 8A61K9/00 4627 T1 

8A61K31/485 8A61K31/485 4623 T1 

8A61K31/495 8C07D295/08 4594 T1 

8A61K31/495 8C07D401/14 4667 T1 

8A61K31/495 8C07D237/20 4546 T1 

8A61K31/495 8C07D475/06 4602 T1 

8A61K31/495 8A61K31/40 4698 T1 

8A61K31/496 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K31/497 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/497 8C07D403/12 4581 T1 

8A61K31/498 8C07D403/04 4548 T1 

8A61K31/4995 8C07D215/22 4642 T1 

8A61K31/501 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/501 8C07D401/12 4591 T1 

8A61K31/505 8C07D403/12 4616 T1 

8A61K31/505 8C07D487/04 4633 T1 

8A61K31/505 8A61K31/505 4632 T1 

8A61K31/505 8C07D239/22 4662 T1 

8A61K31/506 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/506 8C07D417/14 4686 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 4666 T1 

8A61K31/506 8C07D403/10 4596 T1 

8A61K31/51 8A61K31/51 4704 T1 

8A61K31/513 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/517 8C07D239/94 4637 T1 

8A61K31/517 8C07D401/04 4659 T1 

8A61K31/517 8C07D239/88 4587 T1 

8A61K31/517 8A61K31/51 4704 T1 

8A61K31/519 8A61K31/565 4626 T1 

8A61K31/519 8A61K31/4545 4625 T1 

8A61K31/519 8C07D513/04 4640 T1 

8A61K31/519 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 4673 T1 

8A61K31/519 8A61K31/522 4684 T1 

8A61K31/52 8A61K31/52 4710 T1 

8A61K31/522 8A61K31/522 4684 T1 

8A61K31/535 8A61K31/51 4704 T1 

8A61K31/5375 8A61K31/40 4698 T1 

8A61K31/538 8C07D249/12 4628 T1 

8A61K31/55 8C07D207/06 4675 T1 

8A61K31/55 8C07D223/16 4573 T1 

8A61K31/551 8C07D215/22 4642 T1 

8A61K31/554 8A61K31/554 4601 T1 

8A61K31/555 8A61K31/33 4565 T1 

8A61K31/555 8A61K9/127 4621 T1 



 

 

 

 Патенти   170 | С т р а н а  
 

 

 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

8A61K31/56 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K31/565 8A61K31/565 4626 T1 

8A61K31/565 8C07J1/00 4685 T1 

8A61K31/568 8A61K31/568 4651 T1 

8A61K31/573 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K31/58 8A61K31/58 4583 T1 

8A61K31/59 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K31/593 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K31/675 8C07F9/6506 4575 T1 

8A61K31/7028 8C07H5/06 4649 T1 

8A61K31/704 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K31/7088 8A61K38/17 4701 T1 

8A61K31/724 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K31/80 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K33/24 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K36/14 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/185 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/47 8A61K36/47 4563 T1 

8A61K36/53 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/54 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/61 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/67 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/736 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K36/752 8A61K31/17 4595 T1 

8A61K38/00 8C07K7/06 4639 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 4638 T1 

8A61K38/00 8C07D487/04 4652 T1 

8A61K38/10 8C07K7/08 4634 T1 

8A61K38/16 8C07K7/08 4634 T1 

8A61K38/16 8C07K14/47 4618 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 4674 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 4557 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 4701 T1 

8A61K38/18 8A61K38/18 4558 T1 

8A61K38/18 8C07K14/505 4708 T1 

8A61K38/19 8A61K31/33 4565 T1 

8A61K38/26 8A61K31/155 4676 T1 

8A61K38/28 8A61K31/032 4689 T1 

8A61K38/28 8A61K31/155 4676 T1 

8A61K38/47 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 4671 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 4701 T1 

8A61K39/02 8A61K39/395 4584 T1 

8A61K39/09 8A61K39/395 4584 T1 

8A61K39/12 8A61K39/00 4671 T1 

8A61K39/145 8A61K39/145 4631 T1 

8A61K39/145 8A61K39/145 4641 T1 

8A61K39/145 8A61K9/107 4554 T1 

8A61K39/295 8A61K39/395 4584 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 4617 T1 

8A61K39/39 8A61K9/107 4554 T1 

8A61K39/395 8A61K39/39 4617 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4584 T1 

8A61K45/06 8A61K31/485 4623 T1 

8A61K45/06 8A61K31/165 4614 T1 

8A61K45/06 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K45/06 8A61K31/155 4676 T1 

8A61K47/06 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K47/10 8A61K31/565 4626 T1 

8A61K47/10 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K47/10 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K47/10 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K47/10 8A61K31/568 4651 T1 

8A61K47/12 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K47/12 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K47/14 8A61K31/565 4626 T1 

8A61K47/14 8A61K31/568 4651 T1 

8A61K47/18 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K47/20 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K47/26 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K47/26 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K47/32 8A61K31/568 4651 T1 

8A61K47/40 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K47/48 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 4627 T1 

8A61K9/00 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K9/00 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K9/00 8A61K9/107 4554 T1 

8A61K9/00 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K9/06 8A61K9/06 4610 T1 

8A61K9/06 8A61K31/568 4651 T1 

8A61K9/107 8A61K9/107 4554 T1 

8A61K9/107 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 4621 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 4680 T1 

8A61K9/16 8A61K9/48 4688 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 4571 T1 

8A61K9/20 8A61K31/724 4656 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 4688 T1 

8A61M15/00 8B05B11/00 4566 T1 
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8A61P1/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P1/00 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P1/00 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P1/02 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P1/04 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P1/08 8A61K31/352 4646 T1 

8A61P1/14 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P11/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P11/00 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P11/00 8C07D249/12 4628 T1 

8A61P11/00 8C07D453/02 4706 T1 

8A61P11/00 8C07D239/22 4662 T1 

8A61P11/00 8C07D215/26 4697 T1 

8A61P11/00 8C07D213/61 4707 T1 

8A61P11/00 8C07D215/26 4654 T1 

8A61P11/06 8C07D513/04 4640 T1 

8A61P11/06 8C07D498/10 4606 T1 

8A61P11/08 8C07D498/10 4606 T1 

8A61P13/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P13/08 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P13/12 8A61K31/52 4710 T1 

8A61P15/00 8A61K31/568 4651 T1 

8A61P17/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P17/12 8A61K31/17 4595 T1 

8A61P19/02 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P19/08 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P19/10 8C07D209/94 4580 T1 

8A61P21/00 8C07D209/94 4580 T1 

8A61P25/00 8C07D513/04 4640 T1 

8A61P25/00 8C07D401/04 4645 T1 

8A61P25/00 8C07D211/22 4555 T1 

8A61P25/00 8C07D211/22 4668 T1 

8A61P25/00 8C07D213/65 4702 T1 

8A61P25/00 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/02 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P25/02 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P25/04 8A61K31/485 4623 T1 

8A61P25/04 8C07D403/04 4548 T1 

8A61P25/06 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P25/08 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P25/08 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/16 8C07D403/12 4581 T1 

8A61P25/18 8A61K31/4545 4625 T1 

8A61P25/18 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/18 8C07D403/12 4666 T1 

8A61P25/18 8C07D237/20 4546 T1 

8A61P25/18 8C07D403/12 4581 T1 

8A61P25/18 8C07D401/12 4591 T1 

8A61P25/18 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/20 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/22 8C07D487/04 4633 T1 

8A61P25/22 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/22 8C07D471/10 4578 T1 

8A61P25/22 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/24 8C07D495/04 4713 T1 

8A61P25/24 8C07D487/04 4633 T1 

8A61P25/24 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/24 8C07D471/10 4578 T1 

8A61P25/24 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/28 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/28 8C07D239/88 4587 T1 

8A61P25/28 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P25/28 8A61K31/522 4684 T1 

8A61P25/30 8C07D487/04 4633 T1 

8A61P25/30 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P25/32 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/34 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P25/36 8A61K31/485 4623 T1 

8A61P25/36 8C07D295/08 4594 T1 

8A61P27/16 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P29/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P29/00 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 4633 T1 

8A61P29/00 8C07D471/10 4578 T1 

8A61P29/00 8C07C311/00 4568 T1 

8A61P29/02 8A61K31/352 4646 T1 

8A61P3/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P3/00 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P3/04 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P3/04 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P3/06 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P3/10 8C07D401/12 4615 T1 

8A61P3/10 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P31/00 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P31/04 8C07D405/14 4619 T1 

8A61P31/04 8C07D215/22 4642 T1 

8A61P31/04 8A61K31/47 4592 T1 

8A61P31/04 8A61K31/4709 4699 T1 

8A61P31/06 8C07D215/22 4624 T1 

8A61P31/06 8C07D215/22 4593 T1 
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8A61P31/12 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P31/14 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P31/16 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P31/18 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P31/18 8A61K31/4196 4564 T1 

8A61P31/20 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P31/22 8A61K31/045 4590 T1 

8A61P33/02 8C07D401/04 4636 T1 

8A61P33/06 8C07D401/04 4636 T1 

8A61P33/10 8C07D401/04 4636 T1 

8A61P33/12 8C07D401/04 4636 T1 

8A61P33/14 8C07D401/04 4636 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 4616 T1 

8A61P35/00 8C07D239/94 4637 T1 

8A61P35/00 8C07D249/12 4628 T1 

8A61P35/00 8C07D417/14 4686 T1 

8A61P35/00 8C07D213/79 4678 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 4667 T1 

8A61P35/00 8C07D261/08 4711 T1 

8A61P35/00 8A61K38/18 4558 T1 

8A61P35/00 8C07F9/6506 4575 T1 

8A61P35/00 8C07D403/10 4596 T1 

8A61P35/00 8C07D475/06 4602 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 4673 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P37/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P37/00 8C07C311/00 4568 T1 

8A61P37/02 8A23L1/30 4620 T1 

8A61P43/00 8A61K31/505 4632 T1 

8A61P43/00 8A61K31/33 4565 T1 

8A61P43/00 8A61K9/19 4571 T1 

8A61P43/00 8A61K31/52 4710 T1 

8A61P5/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P5/26 8A61K31/565 4626 T1 

8A61P5/26 8C07D209/94 4580 T1 

8A61P5/30 8C07J1/00 4685 T1 

8A61P5/40 8C07D405/06 4579 T1 

8A61P7/02 8C07D249/12 4628 T1 

8A61P7/06 8C07K14/505 4708 T1 

8A61P7/10 8A61K31/58 4583 T1 

8A61P9/00 8A61K31/165 4614 T1 

8A61P9/00 8C07K7/08 4634 T1 

8A61P9/00 8C07D223/16 4573 T1 

8A61P9/06 8A61K31/554 4601 T1 

8A61P9/10 8C07D249/12 4628 T1 

8A61P9/10 8C07D513/04 4640 T1 

8A61P9/10 8C07D513/04 4559 T1 

8A61P9/10 8C07D401/12 4664 T1 

8A61P9/12 8C07D217/24 4629 T1 

8A61P9/12 8C07D401/12 4664 T1 

8A61Q19/02 8A61K31/341 4692 T1 

8A63C19/12 8E04H4/10 4609 T1 

8B01D53/62 8B01D53/62 4545 T1 

8B01D59/44 8B01D59/44 4570 T1 

8B01F13/00 8A61K9/107 4554 T1 

8B01F13/10 8A61K9/107 4554 T1 

8B01F3/08 8A61K9/107 4554 T1 

8B01F5/06 8A61K9/107 4554 T1 

8B01F5/10 8A61K9/107 4554 T1 

8B01F7/00 8A61K9/107 4554 T1 

8B05B11/00 8B05B11/00 4566 T1 

8B21B15/00 8B23D36/00 4691 T1 

8B22D11/106 8B22D41/56 4576 T1 

8B22D41/50 8B22D41/56 4576 T1 

8B22D41/56 8B22D41/56 4576 T1 

8B23D36/00 8B23D36/00 4691 T1 

8B26D3/28 8B26D3/28 4612 T1 

8B29C51/00 8A61J1/03 4695 T1 

8B60J7/08 8E04H4/10 4609 T1 

8B60R16/02 8B60R16/02 4611 T1 

8B62D7/02 8B62D7/15 4712 T1 

8B62D7/15 8B62D7/15 4712 T1 

8B65D21/04 8B65D21/04 4663 T1 

8B65D25/10 8B65D85/76 4669 T1 

8B65D5/66 8B65D5/66 4549 T1 

8B65D5/66 8B65D5/66 4577 T1 

8B65D75/32 8A61J1/03 4695 T1 

8B65D75/36 8A61J1/03 4695 T1 

8B65D85/10 8B65D5/66 4549 T1 

8B65D85/10 8B65D5/66 4577 T1 

8B65D85/76 8B65D85/76 4669 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 4550 T1 

8B82Y5/00 8A61K9/48 4688 T1 

8C02F1/461 8C02F1/467 4613 T1 

8C02F1/467 8C02F1/467 4613 T1 

8C07C1/00 8C07D309/10 4681 T1 

8C07C231/02 8C07C231/02 4694 T1 

8C07C233/00 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C233/18 8C07C231/02 4694 T1 

8C07C235/46 8C07C311/00 4568 T1 
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8C07C235/74 8C07D223/16 4574 T1 

8C07C235/78 8C07C231/02 4694 T1 

8C07C253/34 8C07C253/34 4650 T1 

8C07C255/57 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C257/14 8C07C257/14 4648 T1 

8C07C271/22 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C307/06 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C311/00 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C315/02 8C07C315/02 4696 T1 

8C07C317/14 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C317/44 8C07C315/02 4696 T1 

8C07C317/46 8C07C311/00 4568 T1 

8C07C323/60 8C07D223/16 4574 T1 

8C07C51/16 8B01D59/44 4570 T1 

8C07C51/41 8B01D59/44 4570 T1 

8C07D207/06 8A61K31/40 4698 T1 

8C07D207/06 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D207/08 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D207/09 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D207/26 8C07D401/12 4615 T1 

8C07D207/26 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D207/46 8C07D417/14 4686 T1 

8C07D207/50 8C07D401/12 4615 T1 

8C07D209/30 8C07D209/30 4657 T1 

8C07D209/94 8C07D209/94 4580 T1 

8C07D211/22 8C07D211/22 4555 T1 

8C07D211/22 8C07D211/22 4668 T1 

8C07D213/00 8C07C311/00 4568 T1 

8C07D213/61 8C07D213/61 4707 T1 

8C07D213/65 8C07D213/65 4702 T1 

8C07D213/79 8C07D213/79 4678 T1 

8C07D213/80 8C07D213/79 4678 T1 

8C07D213/89 8C07D213/61 4707 T1 

8C07D215/22 8C07D215/22 4624 T1 

8C07D215/22 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D215/22 8C07F9/09 4661 T1 

8C07D215/22 8A61K31/47 4592 T1 

8C07D215/22 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D215/227 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D215/26 8C07D215/26 4697 T1 

8C07D215/26 8C07D215/26 4654 T1 

8C07D215/36 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D215/48 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D217/24 8C07D217/24 4629 T1 

8C07D221/00 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4574 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4573 T1 

8C07D233/32 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D233/42 8C07C311/00 4568 T1 

8C07D235/00 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D237/20 8C07D237/20 4546 T1 

8C07D237/24 8C07D237/20 4546 T1 

8C07D239/22 8C07D239/22 4662 T1 

8C07D239/82 8A61K31/51 4704 T1 

8C07D239/88 8C07D239/88 4587 T1 

8C07D239/94 8C07D239/94 4637 T1 

8C07D241/04 8A61K31/40 4698 T1 

8C07D249/08 8A61K31/4196 4564 T1 

8C07D249/12 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D261/08 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D261/10 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D263/20 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D263/22 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D263/24 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D263/32 8C07D263/32 4630 T1 

8C07D265/30 8A61K31/40 4698 T1 

8C07D275/03 8C07D275/03 4567 T1 

8C07D277/30 8C07D263/32 4630 T1 

8C07D285/10 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D295/08 8C07D295/08 4594 T1 

8C07D295/192 8C07D295/192 4600 T1 

8C07D307/12 8A61K31/341 4692 T1 

8C07D307/87 8C07C253/34 4650 T1 

8C07D309/06 8A61K31/341 4692 T1 

8C07D309/10 8C07D309/10 4681 T1 

8C07D333/16 8A61K31/341 4692 T1 

8C07D333/16 8C07C311/00 4568 T1 

8C07D335/02 8A61K31/341 4692 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4636 T1 

8C07D401/04 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4645 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4659 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4715 T1 

8C07D401/04 8C07D239/88 4587 T1 

8C07D401/04 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D401/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4683 T1 

8C07D401/06 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D401/06 8C07D239/88 4587 T1 

8C07D401/06 8C07D215/22 4593 T1 
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8C07D401/06 8C07D209/94 4580 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4615 T1 

8C07D401/12 8C07D239/94 4637 T1 

8C07D401/12 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4591 T1 

8C07D401/12 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D401/12 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4664 T1 

8C07D401/14 8C07D239/94 4637 T1 

8C07D401/14 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D401/14 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4647 T1 

8C07D401/14 8C07D401/04 4659 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 4664 T1 

8C07D403/00 8A61K31/51 4704 T1 

8C07D403/04 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 4548 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 4715 T1 

8C07D403/04 8C07D239/88 4587 T1 

8C07D403/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D403/06 8C07D209/94 4580 T1 

8C07D403/06 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D403/10 8C07D403/10 4596 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4616 T1 

8C07D403/12 8C07D417/14 4686 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4666 T1 

8C07D403/12 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D403/12 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D403/14 8C07D239/94 4637 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D403/14 8C07D403/10 4596 T1 

8C07D405/04 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D405/06 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D405/06 8C07D405/06 4579 T1 

8C07D405/10 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D405/12 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 4619 T1 

8C07D405/14 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D405/14 8C07D405/06 4579 T1 

8C07D407/14 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D409/04 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D409/04 8C07D237/20 4546 T1 

8C07D409/04 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D409/06 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D409/12 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D409/14 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D413/00 8C07D413/00 4670 T1 

8C07D413/04 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D413/04 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D413/04 8C07D487/08 4608 T1 

8C07D413/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D413/06 8A61K31/4709 4699 T1 

8C07D413/10 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D413/10 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D413/12 8C07D413/12 4665 T1 

8C07D413/12 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D413/14 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D413/14 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D413/14 8C07D401/12 4664 T1 

8C07D417/04 8C07D249/12 4628 T1 

8C07D417/04 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D417/04 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D417/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D417/06 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D417/08 8C07D417/08 4643 T1 

8C07D417/10 8C07D263/20 4588 T1 

8C07D417/10 8C07D403/10 4596 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 4686 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D451/02 8C07D451/02 4658 T1 

8C07D453/02 8C07D453/02 4706 T1 

8C07D471/04 8C07D403/12 4581 T1 

8C07D471/04 8C07D239/88 4587 T1 

8C07D471/04 8C07D215/22 4593 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4690 T1 

8C07D471/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D471/10 8C07D471/10 4578 T1 

8C07D475/06 8C07D475/06 4602 T1 

8C07D475/08 8C07D475/06 4602 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4633 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4569 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 4667 T1 
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8C07D487/04 8C07D237/20 4546 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4599 T1 

8C07D487/04 8C07D475/06 4602 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 4690 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4673 T1 

8C07D487/04 8C07D207/06 4675 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4652 T1 

8C07D487/08 8C07D215/22 4642 T1 

8C07D487/08 8C07D487/08 4608 T1 

8C07D491/04 8C07D239/94 4637 T1 

8C07D491/22 8C07D491/22 4589 T1 

8C07D493/10 8C07D405/14 4619 T1 

8C07D493/10 8C07D401/04 4645 T1 

8C07D495/04 8C07D495/04 4713 T1 

8C07D495/04 8C07D401/14 4667 T1 

8C07D495/04 8C07D261/08 4711 T1 

8C07D498/04 8C07D405/06 4579 T1 

8C07D498/10 8C07D498/10 4606 T1 

8C07D498/20 8C07D471/10 4578 T1 

8C07D513/04 8C07D495/04 4713 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 4640 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 4559 T1 

8C07F9/09 8C07F9/09 4661 T1 

8C07F9/6506 8C07F9/6506 4575 T1 

8C07H13/04 8C07D309/10 4681 T1 

8C07H21/02 8A61K39/39 4617 T1 

8C07H5/06 8C07H5/06 4649 T1 

8C07H7/04 8C07D309/10 4681 T1 

8C07J1/00 8C07J1/00 4685 T1 

8C07K14/245 8C07K7/08 4634 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 4618 T1 

8C07K14/505 8C07K14/505 4708 T1 

8C07K14/52 8A61K39/39 4617 T1 

8C07K14/715 8C07K14/715 4660 T1 

8C07K16/00 8C07K7/06 4639 T1 

8C07K7/06 8C07K7/06 4639 T1 

8C07K7/08 8C07K7/08 4634 T1 

8C08H1/00 8C07D487/04 4652 T1 

8C08K3/34 8C08K3/34 4700 T1 

8C08K3/34 8C08K3/34 4693 T1 

8C08K7/00 8C08K3/34 4700 T1 

8C08K7/00 8C08K3/34 4693 T1 

8C08L95/00 8C08K3/34 4700 T1 

8C08L95/00 8C08K3/34 4693 T1 

8C10B49/02 8C10B7/02 4655 T1 

8C10B49/06 8B01D53/62 4545 T1 

8C10B53/02 8C10B7/02 4655 T1 

8C10B7/02 8C10B7/02 4655 T1 

8C10J3/14 8B01D53/62 4545 T1 

8C10J3/66 8B01D53/62 4545 T1 

8C10L5/40 8C10B7/02 4655 T1 

8C10L9/08 8C10B7/02 4655 T1 

8C12N15/00 8C07K7/06 4639 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 4586 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 4703 T1 

8C12N9/12 8C12N9/12 4635 T1 

8C12P21/02 8C07K14/715 4660 T1 

8C12P7/06 8B01D59/44 4570 T1 

8C12Q1/70 8A61K39/145 4631 T1 

8C12Q1/70 8A61K39/145 4641 T1 

8C12Q1/70 8A61K39/00 4671 T1 

8D21J1/00 8D21J1/00 4560 T1 

8D21J1/04 8D21J1/00 4560 T1 

8D21J1/06 8D21J1/00 4560 T1 

8D21J1/08 8D21J1/00 4560 T1 

8E04B2/86 8E04B2/86 4679 T1 

8E04F10/06 8E04H4/10 4609 T1 

8E04G17/065 8E04B2/86 4679 T1 

8E04H4/10 8E04H4/10 4609 T1 

8E06B7/02 8E06B7/02 4553 T1 

8E06B9/34 8E06B7/02 4553 T1 

8F03B13/20 8F03B13/20 4705 T1 

8F16L37/138 8F16L37/138 4598 T1 

8F16L37/24 8F16L37/138 4598 T1 

8F16L37/252 8F16L37/138 4598 T1 

8F16L37/30 8F16L37/138 4598 T1 

8F16L37/38 8F16L37/138 4598 T1 

8F16L37/56 8F16L37/138 4598 T1 

8F26B17/00 8C10B7/02 4655 T1 

8F26B23/02 8C10B7/02 4655 T1 

8F27B9/18 8C10B7/02 4655 T1 

8F28F19/04 8F28F9/26 4556 T1 

8F28F21/08 8F28F9/26 4556 T1 

8F28F9/26 8F28F9/26 4556 T1 

8F41C23/06 8F41C23/06 4644 T1 

8F41C23/18 8F41C23/06 4644 T1 

8G01N33/14 8B01D59/44 4570 T1 

8G04D1/06 8G04D1/06 4551 T1 

8G06M3/02 8B05B11/00 4566 T1 

8G07F15/00 8G07F15/00 4597 T1 
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8G07F15/12 8G07F15/00 4597 T1 

8G07F17/32 8G07F17/32 4677 T1 

8G07F7/00 8G07F15/00 4597 T1 

8G07F7/10 8G07F15/00 4597 T1 

8H01R13/58 8H01R13/58 4709 T1 

8H02J1/14 8B60R16/02 4611 T1 

8H02J13/00 8B60R16/02 4611 T1 

8H04Q3/00 8H04Q3/00 4714 T1 
 
 

 

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

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

 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS); AB Science and 
Institut Curie 

A 61K 31/422 4622 T1 

"Deutsche See" GmbH B 65D 21/04 4663 T1 

40South Energy Limited F 03B 13/20 4705 T1 

4SC AG C 07D 417/14, A 61K 31/4015, 31/404, 
31/506, A 61P 35/00, C 07D 207/46, 403/12 

4686 T1 

Abbott Laboratories C 07D 401/04, A 61K 31/4184, 31/454, C 
07D 403/04 

4715 T1 

Acceleron Pharma, Inc. A 61K 38/17 4557 T1 

Acceleron Pharma, Inc. A 61K 38/18, A 61P 35/00 4558 T1 

Affymax, Inc. C 07K 14/505, A 61K 38/18, A 61P 7/06 4708 T1 

Almirall, S.A. C 07D 213/79, A 61K 31/465, A 61P 35/00, 
C 07D 213/80 

4678 T1 

Almirall, S.A. C 07D 215/26, A 61K 31/4704, A 61P 11/00 4697 T1 

ALMIRALL, S.A. C 07D 215/26, A 61K 31/4704, A 61P 11/00 4654 T1 

Amgen Inc. C 07D 403/12, A 61K 31/497, A 61P 25/16, 
25/18, C 07D 403/14, 407/14, 409/14, 
413/14, 417/14, 471/04 

4581 T1 

Amgen Inc., C 07D 401/14, A 61K 31/435, 31/495, A 61P 
35/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/14, 
409/14, 413/12, 413/14, 417/14, 487/04, 
495/04 

4667 T1 

Ardea Biosciences, Inc. A 61K 31/4196, A 61P 31/18, C 07D 249/08 4564 T1 

ARES TRADING S.A. C 07K 14/715, C 12P 21/02 4660 T1 

Arla Foods Amba A 23C 9/13, 21/02, 21/06, 21/08, 9/133 4552 T1 

Array Biopharma, Inc. A 61K 31/51, 31/517, 31/535, C 07D 
239/82, 403/00 

4704 T1 

Array Biopharma, Inc. C 07C 311/00, A 61K 31/10, A 61P 29/00, 
37/00, C 07C 233/00, 235/46, 255/57, 
271/22, 307/06, 317/14, 317/46, C 07D 
213/00, 233/42, 333/16 

4568 T1 

AstraZeneca AB C 07D 403/12, A 61K 31/505, A 61P 35/00 4616 T1 

AstraZeneca AB C 07D 239/94, A 61K 31/517, A 61P 35/00, 4637 T1 
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C 07D 401/12, 401/14, 403/14, 491/04 

AstraZeneca AB C 07D 513/04, A 61K 31/519, A 61P 11/06, 
25/00, 9/10 

4640 T1 

AstraZeneca AB C 07D 417/08 4643 T1 

AstraZeneca AB C 07D 209/30 4657 T1 

AstraZeneca AB C 07D 487/08, 413/04 4608 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/522, 31/519, A 61P 25/28 4684 T1 

AstraZeneca AB and Pulmagen 
Therapeutics (Synergy) Limited 

C 07D 498/10, A 61K 31/357, A 61P 11/06, 
11/08 

4606 T1 

AstraZeneca AB and The University Court 
of The University of Aberdeen 

A 61K 31/505, 31/401, 31/41, 31/4164, A 
61P 43/00 

4632 T1 

ATP Marketing & Promotion AG A 61K 31/17, 31/80, 36/14, 36/185, 36/53, 
36/54, 36/61, 36/67, 36/736, 36/752, A 61P 
17/12 

4595 T1 

Aventis Pharmaceuticals Inc. C 07D 495/04, A 61K 31/425, A 61P 25/24, 
C 07D 513/04 

4713 T1 

Barilla France B 26D 3/28, A 21C 15/00, A 21D 15/00, A 
47J 43/00 

4612 T1 

BASF SE A 01N 33/18, 25/04, 43/50, A 01P 13/00 4604 T1 

BASF SE and Nidera S.A. C 12N 15/82 4586 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH C 07J 1/00, A 61K 31/565, A 61P 5/30 4685 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00 4673 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 239/22, A 61K 31/505, A 61P 11/00 4662 T1 

Becoflex S.A. E 04H 4/10, A 63C 19/12, B 60J 7/08, E 04F 
10/06 

4609 T1 

Benedetto, Nicola E 06B 7/02, 9/34 4553 T1 

BENELLI ARMI S.p.A F 41C 23/06, 23/18 4644 T1 

Bernard Controls H 01R 13/58 4709 T1 

Biogen Idec MA  Inc. A 61K 38/00 4638 T1 

Biogen Idec MA  Inc. A 61K 38/17, 31/7088, 39/00 4701 T1 

BiPar Sciences, Inc. A 61K 9/48, 31/166, 47/10, 47/12, 47/18, 
47/26, 47/48, 9/00, 9/107, 9/16, B 82Y 5/00 

4688 T1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH  

B 05B 11/00, A 61M 15/00, G 06M 3/02 4566 T1 

BONGRAIN S.A. B 65D 85/76, 25/10 4669 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/12, A 61K 31/4545, A 61P 19/08, 
25/02, 25/28, 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 
31/00, 35/00, 9/10, 9/12, C 07D 401/14, 
413/14 

4664 T1 

Caliopa AG C 02F 1/467, 1/461 4613 T1 

Cancer Research Technology Limited; 
The Institute of Cancer Research and 
Vernalis (R&D)Limited 

C 07D 261/08, A 61P 35/00, C 07D 261/10, 
413/04, 413/10, 417/04, 495/04 

4711 T1 

CELGENE CORPORATION C 07D 401/04, A 61K 31/45, 31/517, C 07D 
401/14 

4659 T1 

CELGENE CORPORATION C 07D 401/04 4683 T1 
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CEPHALON FRANCE C 07C 315/02, 317/44 4696 T1 

Cesa Alliance S.A. A 61K 31/045, 31/122, A 61P 31/12, 31/14, 
31/16, 31/18, 31/20, 31/22 

4590 T1 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. A 61K 9/00, 31/485 4627 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 213/61, A 61K 31/44, A 61P 11/00, C 
07D 213/89 

4707 T1 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 11/00 4706 T1 

Crisp Sensation Holding SA A 23L 1/00, 1/01, 1/0522, 1/0534, 1/054, 
1/305, 1/318, 1/325 

4603 T1 

DMI Acqusition Corp. A 61K 31/58, A 61P 7/10 4583 T1 

E.I. du Pont de Nemours and Company A 01N 43/56, 61/00 4562 T1 

Ecoloop GmbH B 01D 53/62, C 10B 49/06, C 10J 3/14, 3/66 4545 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 1/02, 
1/04, 1/14, 19/02, 27/16, 31/04, C 07D 
493/10 

4619 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd C 07D 249/12, A 61K 31/4196, 31/427, 
31/4439, 31/444, 31/497, 31/501, 31/506, 
31/538, A 61P 11/00, 35/00, 7/02, 9/10, C 
07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, 
409/04, 413/14, 417/04 

4628 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. C 07D 513/04, A 61K 31/429, A 61P 1/00, 
25/00, 25/08, 25/18, 25/20, 25/22, 25/24, 
25/30, 9/10 

4559 T1 

Eli Lilly & Company C 07D 209/94, A 61K 31/403, 31/4439, A 
61P 19/10, 21/00, 5/26, C 07D 401/06, 
403/06 

4580 T1 

Eli Lilly & Company C 07D 487/04 4599 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 401/12, A 61K 31/4015, 31/4025, A 
61P 3/10, C 07D 207/26, 207/50 

4615 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 487/04, A 61K 31/505, A 61P 25/22, 
25/24, 25/30, 29/00 

4633 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07C 257/14 4648 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 275/03, A 61K 31/425 4567 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61P 25/18 4666 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61K 39/00, 39/12, C 12Q 1/70 4671 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 405/06, A 61K 31/4184, A 61P 5/40, 
C 07D 405/14, 498/04 

4579 T1 

E-Pharma Trento S.p.A. A 61J 1/03, B 29C 51/00, B 65D 75/32, 
75/36 

4695 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/352, A 61P 1/08, 29/02 4646 T1 

F.Hoffmann-La Roche Ltd. C 07D 487/04, A 61K 38/00, C 08H 1/00 4652 T1 

FONDITAL S.p.A. F 28F 9/26, 19/04, 21/08 4556 T1 

Gadot Biochemical Industries Ltd. A 23C 9/152, A 23L 1/304, 2/52 4605 T1 

Galderma Research & Development A 61K 31/341, 31/351, 31/381, 31/382, A 
61Q 19/02, C 07D 307/12, 309/06, 333/16, 
335/02 

4692 T1 

Gano, John Victor B 62D 7/15, 7/02 4712 T1 
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Genzyme Corporation A 61K 31/52, A 61P 13/12, 43/00 4710 T1 

Genzyme Global S.a.r.l. A 61K 31/33, 31/555, 38/19, A 61P 43/00 4565 T1 

Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd C 07D 471/10, A 61P 25/22, 25/24, 29/00, C 
07D 498/20 

4578 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 295/08, A 61K 31/495, A 61P 25/18, 
25/22, 25/24, 25/28, 25/32, 25/34, 25/36 

4594 T1 

H.Lundbeck A/S C 07C 253/34, C 07D 307/87 4650 T1 

H.Lundbeck A/S A 61K 31/724, 31/135, 31/496, 45/06, 
47/40, 9/20 

4656 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06, A 61K 38/00, C 07K 16/00, C 
12N 15/00 

4639 T1 

Imperial Tobacco Limited B 65D 5/66, 85/10 4549 T1 

Imperial Tobacco Limited B 65D 5/66, 85/10 4577 T1 

Iroonwood 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 

4634 T1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA,  LTD.  C 07D 401/04, A 01N 43/56, A 61K 31/4439, 
A 61P 33/02, 33/06, 33/10, 33/12, 33/14 

4636 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 215/22, A 61K 31/465, A 61P 31/06 4624 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 215/22, A 61K 31/47, 31/4995, 
31/551, A 61P 31/04, C 07D 215/227, 
401/06, 401/12, 401/14, 417/06, 487/08 

4642 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 451/02 4658 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. and 
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

C 07D 309/10, C 07C 1/00, C 07H 13/04, 
7/04 

4681 T1 

Janssen Pharmaceutica NV B 60R 16/02, H 02J 1/14, 13/00 4611 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07F 9/09, C 07D 215/22 4661 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 237/20, A 61K 31/495, A 61P 25/18, 
C 07D 237/24, 409/04, 487/04 

4546 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 401/12, A 61K 31/501, A 61P 25/18 4591 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/22 4592 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 215/22, A 61K 31/47, A 61P 31/06, C 
07D 215/36, 215/48, 221/00, 235/00, 
401/06, 401/12, 405/04, 405/06, 409/04, 
409/06, 471/04 

4593 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/4709, A 61P 31/04, C 07D 413/06 4699 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 295/192 4600 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 471/04, 487/04 4690 T1 

Koninklijke Douwe Egberts B.V. B 65D 85/804, A 47J 31/36 4550 T1 

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto A 61K 9/14, 31/41 4680 T1 

Kudos Pharmaceuticals Ltd C 07D 475/06, A 61K 31/495, A 61P 35/00, 
C 07D 475/08, 487/04 

4602 T1 

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
and Unimed Pharmaceuticals, LLC 

A 61K 31/565, 31/519, 47/10, 47/14, A 61P 
5/26 

4626 T1 

Lemken GmbH & Co. KG A 01C 7/08 4687 T1 

LEO PHARMA A/S A 61K 9/06, 31/56, 31/573, 31/59, 31/593, 4610 T1 
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47/06, 47/10, 9/00 

Les Laboratoires Servier C 07C 231/02, 233/18, 235/78 4694 T1 

Les Laboratoires Servier C 07D 223/16, C 07C 235/74, 323/60 4574 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00 4573 T1 

Liplasome Pharma ApS A 61K 9/127, 31/192, 31/203, 31/282, 
31/337, 31/475, 31/513, 31/519, 31/555, 
31/704, 33/24 

4621 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/10, A 61K 31/506, A 61P 35/00, 
C 07D 403/14, 417/10 

4596 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 239/88, A 61K 31/517, A 61P 25/28, 
C 07D 401/04, 401/06, 403/04, 471/04 

4587 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 263/20, A 61K 31/4015, 31/4166, 
31/421, C 07D 207/26, 233/32, 263/22, 
263/24, 285/10, 401/04, 413/04, 413/10, 
417/04, 417/10 

4588 T1 

METABOLEX, INC. A 61K 31/40, 31/4025, 31/495, 31/5375, C 
07D 207/06, 241/04, 265/30 

4698 T1 

Mogorovic, Milos A 23L 1/30, 2/39, A 61P 37/02 4620 T1 

Napo Pharmaceuticals, Inc. A 61K 36/47 4563 T1 

Nestec S.A.,  A 47J 31/06 4672 T1 

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.a. A 61K 31/165, 31/00, 45/06, A 61P 1/00, 
11/00, 13/00, 17/00, 25/02, 25/06, 25/08, 
29/00, 3/00, 37/00, 5/00, 9/00 

4614 T1 

Novartis AG A 61K 9/107, 39/145, 39/39, 9/00, B 01F 
13/00, 13/10, 3/08, 5/06, 5/10, 7/00 

4554 T1 

Novartis AG C 12N 15/85 4703 T1 

Novartis AG C 07D 207/06, A 61K 31/40, 31/4025, 
31/437, 31/55, C 07D 207/08, 207/09, 
401/04, 401/12, 403/04, 403/06, 403/12, 
405/10, 405/12, 409/12, 413/04, 413/14, 
417/04, 471/04, 487/04 

4675 T1 

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH A 61K 39/145, C 12Q 1/70 4631 T1 

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH A 61K 39/145, C 12Q 1/70 4641 T1 

Novomatic AG G 07F 17/32 4677 T1 

Orga Systems GmbH H 04Q 3/00 4714 T1 

Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, 
Inc. and ADDEX Pharma S.A. 

C 07D 401/04, A 61K 31/4545, A 61P 25/00, 
C 07D 493/10 

4645 T1 

Pfizer Inc. C 07D 487/04 4569 T1 

PharmaNeuroBoost N.V. A 61K 31/4545, 31/00, 31/343, 31/519, A 
61P 25/18 

4625 T1 

Phoenux AG A 61K 31/485, 45/06, A 61P 25/04, 25/36 4623 T1 

Polyglass S.p.A. C 08K 3/34, 7/00, C 08L 95/00 4700 T1 

Polyglass S.p.A. C 08K 3/34, 7/00, C 08L 95/00 4693 T1 

Pong, David Teng B 23D 36/00, B 21B 15/00 4691 T1 

Proyecto de Biomedicina Cima, S.L. A 61K 39/39, 39/395, C 07H 21/02, C 07K 
14/52 

4617 T1 
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Pulmagen Therapeutics (Synergy) 
Limited 

C 07D 263/32, A 61K 31/421, 31/426, C 07D 
277/30 

4630 T1 

Rib-X Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/00 4670 T1 

Rogers, Bruce A. A 45D 8/20 4607 T1 

Sanofi - Aventis C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 9/12 4629 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH C 07H 5/06, A 61K 31/7028 4649 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH C 07D 401/14 4647 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH A 61K 31/032, 38/28 4689 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH A 61K 31/155, 38/26, 38/28, 45/06 4676 T1 

Secure Electrans Limited G 07F 15/00, 15/12, 7/00, 7/10 4597 T1 

Shionogi&Co., Ltd. and Purdue Pharma 
L.P. 

C 07D 403/04, A 61K 31/498, A 61P 25/04 4548 T1 

Shire Human Genetic Therapies, Inc. A 61K 9/19, 38/47, 47/10, 47/12, 47/20, 
47/26, 9/00, A 61P 43/00 

4571 T1 

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.p.A. 

C 07D 491/22 4589 T1 

SILA S.r.l. A 23K 1/16, 1/175, A 23L 1/00, 1/30, 1/304, 
A 23P 1/04 

4572 T1 

Smajlovic, Ivan B 01D 59/44, C 07C 51/16, 51/41, C 12P 
7/06, G 01N 33/14 

4570 T1 

Stucchi S.p.A. F 16L 37/138, 37/24, 37/56, 37/252, 37/30, 
37/38 

4598 T1 

Swatch S.a. G 04D 1/06, A 45C 11/10, A 47F 7/02, 7/03 4551 T1 

Syngenta Participations AG C 07D 413/12, A 01N 43/80 4665 T1 

Takeda Pharmaceutical Company 
Limited 

C 07K 14/47, A 61K 38/16 4618 T1 

Targacept, Inc. C 07D 213/65, A 61K 31/44, A 61P 25/00 4702 T1 

Tembec Industries Inc. D 21J 1/00, 1/04, 1/06, 1/08 4560 T1 

The Trustees of Columbia in the City of 
New York 

A 61K 31/554, A 61P 9/06 4601 T1 

Theravance, Inc. C 07D 211/22, A 61K 31/4409, A 61P 25/00 4555 T1 

Theravance, Inc. C 07D 211/22, A 61K 31/4409, A 61P 25/00 4668 T1 

THRESHOLD PHARMACEUTICALS, INC. C 07F 9/6506, A 61K 31/675, A 61P 35/00 4575 T1 

ThyssenKrupp Polusius AG C 10B 7/02, 49/02, 53/02, C 10L 5/40, 9/08, 
F 26B 17/00, 23/02, F 27B 9/18 

4655 T1 

Transgene SA C 12N 9/12 4635 T1 

Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins 
Healthcare Luxembourg SARL 

A 61K 31/568, 47/10, 47/14, 47/32, 9/06, A 
61P 15/00 

4651 T1 

Velickovic, Pjer-Mise E 04B 2/86, E 04G 17/065 4679 T1 

Vesuvius Group S.A. B 22D 41/56, 11/106, 41/50 4576 T1 

VIB, vzw and VRIJE UNIVERSITEIT 
BRUSSEL 

A 61K 38/16 4674 T1 

Wyeth LLC A 61K 39/395, 39/02, 39/09, 39/295 4584 T1 
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ПРЕНОС 
(11) 1595 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 3238 

(73) H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

 

(11) 3187 

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 

 

(11) 3316 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

 

ПРОМЕНИ 
(11) 423 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 1575 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 1600 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 1595 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 1812 

(73) Wireless Directory Network, Inc. 

RR1, Box 2021  Carrabasset Valley, ME 04947, 

US 

 

(11) 1927 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2293 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2283 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2315 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2363 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2329 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2423 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2396 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 
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(11) 2388 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2433 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2585 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(11) 2600 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2676 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2696 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2713 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3159 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2919 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2992 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3036 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3032 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3367 

(73) Abbott Products GmbH 

Hans-Bockler-Allee 20  30173 Hannover, DE 

 

(11) 3306 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3337 

(73) Abbott Products GmbH 

Hans-Bockler-Allee 20  30173 Hannover, DE 

 

(11) 3307 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3323 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3316 

(73) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10  40789 Monheim, DE 

 

(11) 3494 

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

 

(11) 3415 



 

 

 

 Патенти   184 | С т р а н а  
 

 

 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3477 

(73) Aventis Pharmaceuticals Inc. 

55 Corporate Drive, Bridgewater, NewJersey 

08807, US 

 

(11) 3379 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3466 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3550 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3539 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3763 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3825 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 4042 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 4048 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3971 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3966 

(73) ELG Carbon Fibre Limited 

Cannon Busines Park Gough Road Coseley 

Dudley  West Midlands WV14 8XR, UK 

 

(11) 4057 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 4201 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 4362 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
(11) 1575 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2293 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
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126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2283 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2363 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2433 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2696 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2992 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3379 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3763 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3825 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3971 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
(11) 97 

 (73) ПАСКОВСКИ, Науме 

ул.‘Јосиф Јосифовски‘ бр.106 

97310 Ресен, MK 

 

(11) 1583 

 (73) ЉУБОМИР ГАШОСКИ 

ул. Никола Парапунов 1/52, Скопје, MK 

 

 

 

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕ ПЛАЌАЊЕ 
(11) 

1538 

2022 

2336 
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2302 

2369 

2352 

2313 

2356 

2371 

2999 

2984 
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(51) A61K31/536, A61P3/04, C07D265/24, 

C07D498/04, C07D413/12, // (C07D498/04, 

265:00), C07D221:00 

(11) 901678 

(13)  T2 

(22)  03/02/2005 

(21)  2005/37 

(45) 24/10/2012 

 

(30)  GB19990000413   08.01.1999 

        GB19990017294  22.07.1999 

(96)  00900082.9   06.01.2000 

(97) EP1143977B3      15.08.2012 

(73)   Norgine B.V., Hogehilweg 7 1101 CA 

Amsterdam ZO / NL 

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22 

1000 Скопје, MK  

(72) HODSON, Harold Francis, GB 

DOWNHAM, Robert, Cambridge Discovery 

Chemistry , GB 

MITCHELL, Timothy John, Cambridge Discovery 

Chem. , GB 

CARR, Beverley Jane, Boys Bridge Cottage, GB 

DUNK, Christopher Robert, Alizyme Therapeutics 

Ltd , GB 

PALMER, Richard M.J, Alizyme Therapeutics 

Limited, GB 

(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСИ-БЕНЗОКСАЗИНОН 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА ДЕБЕЛИНА 

 Употребата на соединението коешто содржи 

формула (II): 

(II) 

или неговата фармацевтски прифатлива сол, 

естер или амид; во производството на лекот за 

лекување на состојбите коишто бараат 

инхибирање на ензимите чијшто префериран 

начин на дејство е да ја катализира хидролизата 

како функција на естерот, кадешто споменатата 

состојба е претераната дебелина или нарушувања 

поврзани со претераната дебелина. 

кадешто во формула (II): 

R
1
 е разгранет или неразгранет алкил (опционално 

раскинат со еден или повеќе кислородни атоми), 

алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, 

арил, арилаликил, редуциран арилалкил, 

арилалкенил, хетероарил, хетероарилалкил, 

хетероарилалкенил, редуциран арил, редуциран 

хетероарил, редуциран хетероарилалкил или 

супституиран дериват од било која од претходните 

групи, кадешто супституентите се еден или повеќе 

независен халоген, алкил, халосупституиран 

алкил, арил, арилалкил, хетероарил, редуциран 

хетероарил, редуциран хетероарилалкил, 

арилалкокси, цијано, нитро, -С(О) R
4
, -CQ2R

5
, -SOR

4
, -

SО2R
4
, -NR

6
R

7
, -OR

6
, -SR

6
,  -C(О)CX

1
X

2
NR

6
R

7
, -

C(О)N(OH)R
6
, -C(О)NR

5
R

4
, -NR

6
C(О)R

4
, -CR

6
(NH2)CО2R

6
, -

NHCX
1
X

2
CО2R

6
, -N(OH)C(О)NR

6
R

7
, -N(OH)C(О)R

4
, -

NHC(О)NR
6
R

7
, -C(О)NHNR

6
R

7
, или -C(О)N(OR

5
)R

6
, co 

клаузула дека било кој хетеро атом како супституент 

на R
1
 мора да биде одвоен од егзоцикличен 

кислороден атом со барем два јаглеродни атоми 

(подобро заситени); 

и кадешто:- 

R
4 

e водород, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, циклоалкенил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, редуциран 

хетероарил, 

редуциран хетероарилалкил, -OR
6
, - 

NHCX
1
X

2
CO2R

6
 или -NR

6
R

7
; 

R
5
 е водород, алкил, алкенил, алкинил, 

иклоалкил,циклоалкенил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, редуциран 

хетероарил или редуциран хетероарилалкил; и 

R
6
 и R

7
 се независно водород, алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил,  редуциран хетероарилалкил 

или -(CH2)n(OR
5
)m, кадешто n е 1 до 12, преферирајќи 

ги од 2 до 10, кадешто m е 1-3 и R
5
 е најпрефериран 

C2-C10алкил; и 

X
1
 и X

2
 се независно водород, алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, арил, 

хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил, 

редуциран хетероарил или редуциран 
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хетероарилалкил; 

R
8
, R

9
, R

10
, R

11
 се секој независно водород, хало, 

хидрокси, амино, нитро, цијано  

 или група R
1
,  дефинирана претходно; 

или група R
12

Q  кадешто Q e О, CO, CONH, NHCO, Ѕ, 

SO, ЅO2, или SO2NH2 и R
12  

е водород или група  

R
1
 дефинирана претходно;  

или група R
1
R

2
N, кадешто R

1
 е дефиниран 

претходно и R
2
 е водород или R

1
, со клаузула дека 

било кој хетеро атом како супституент на R
1
 и/или 

R
2
 мopa да биде одвоен од ароматичниот хетеро 

атом како супституент со барем два јаглеродни 

атоми (подобро заситени). 

 

 

 

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) 

A61P3/04, C07D265/24, C07D498/04, C07D413/12, C07D498/04, 
265:00, C07D221:00 

A61K31/536 901678 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) 

Norgine B.V., Hogehilweg 7 1101 CA Amsterdam ZO / NL 

 

A61K31/536 901678 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
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Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

(21) ИД  2012/3    (45) 30/04/2013 

(22) 02/03/2012    

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални 

(30) 29/400,963  02/09/2011  US 

(72) Robert Brunner и Kenny Sweet, US 

(73) Beats Electronics, LLC 

1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US 

(74)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54)  “ЗВУЧНИК“      

  

  

  

    



 

Индустриски Дизајн  191 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

  

   

  

  

  

  

 

 



 

192 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

 

      

(21) ИД  2012/4   (45) 30/04/2013 

(22) 02/03/2012    

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални 

(30) 29/400,961  02/09/2011  US 

(72) Robert Brunner и Gregoire Vandenbussche 

(73) Beats Electronics, LLC 

1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, 90404 Santa Monica, US 

(74)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) "СЛУШАЛКИ"  

 

     

     



 

Индустриски Дизајн  193 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

  

    

  

 

 

 

 

 

 



 

194 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

(21) ИД  2012/62  (45) 30/04/2013 

(22) 30/10/2012    

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални 

(72) Томе Балаловски 

(73) Томе Балаловски 

ул.Волгоградска бр.1-14, Скопје, MK 

(51) 26-04 

(54) "СИЈАЛИЦА"  

 

   

  

 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/65  (45) 30/04/2013 

(22) 07/12/2012    



 

Индустриски Дизајн  195 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(30) 2147157  04/12/2012  EM 

(72) Mr Oliver Hochscheid и Mr Lars Keller, 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) 14-04 

(54) "ТВ ИКОНА"       

 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/66  (45) 30/04/2013 

(22) 11/12/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Гроздан Георгиевски, МК 

(73) Тренд Плус ДОО 

ул.Никола Вапцаров бр.2/4, Скопје, MK 

(51) 25-02 

(54) "НАСТРЕШНИЦА"       

 



 

196 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

  

 

 



 

Индустриски Дизајн  197 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

 

 

 

 

 

 

(21) ИД  2013/2   (45) 30/04/2013 

(22) 16/01/2013    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Стојановска Билјана, МК 

(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Скопје 

Источна индустриска зона бб, н.Маџари, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ"  

 



 

198 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

  

 
        

 

 

 

(21) ID  2013/4   (45) 30/04/2013 

(22) 12/02/2013    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Марина Дабеска Проданова 

(73) Марина Дабеска Проданова 

ул.Божидар Аџија 3/37 - Скопје, MK 

(51) 07-99 

(54) "ПОМАГАЛО ЗА ОБУВКИ"  

 

 



 

Индустриски Дизајн  199 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

200 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

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/ 2012/3 14-01 

MK/I/ 2012/4 14-01 

MK/I/ 2012/62 26-04 

MK/I/ 2012/65 14-04 

MK/I/ 2012/66 25-02 

MK/I/ 2013/2 09-01 

MK/I/ 2013/4 07-99 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (21) 

Beats Electronics, LLC 
MK/I/ 2012/3 
MK/I/ 2012/4 

Deutsche Telekom AG MK/I/ 2012/65 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО 
Скопје 

MK/I/ 2013/2 

Марина Дабеска Проданова MK/I/ 2013/4 

Томе Балаловски MK/I/ 2012/62 

Тренд Плус ДОО MK/I/ 2012/66 

 

 



 

Индустриски Дизајн  201 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

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 



 

202 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

(11) 721  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2011/61 (22) 30/12/2011    

(18) 30/12/2016 

(28) 8 (осум) дизајни, тродимензионални 

(72) Зоран Неделковски, Коце Металец 2а/1/42, Скопје 

(73) Триникс ДООЕЛ 

Бул.“ АВНОЈ“ 108/5,  Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 

  

    



 

Индустриски Дизајн  203 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

   

 

 

 

 

(11) 719  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/1  (22) 02/03/2012    

(18) 02/03/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Дејан Зотовиќ, ул.Иво Лола Рибар бр.124-5, 1000 Скопје 

(73) Дејан Зотовиќ 

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5, 1000 Скопје, MK 

(51) 23-02 

(54) "ПОДНА РЕШЕТКА" 

 



 

204 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

  

 

 

 

(11) 722  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/18 (22) 19/04/2012    

(18) 19/04/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Todd Brooks, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(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) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 

 

 

 

 

(11) 723  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/21 (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 



 

Индустриски Дизајн  205 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 

 

 

 

 

(11) 724  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/22 (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) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 725  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/23 (22) 20/04/2012    

(18) 20/04/2017 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Todd Brooks, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 



 

206 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

(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) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 

 

 

 

 

 

(11) 720  (45) 30/04/2013 

(21) ИД  2012/35 (22) 15/05/2012    

(18) 15/05/2017 

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални 

(72) Дејан Зотовиќ,  ул.Иво Лола Рибар бр.124-5, 1000 Скопје) 

(73) Дејан Зотовиќ 

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5, 1000 Скопје, MK 

(51) 09-09 

(54) "КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ" 

 

  

 



 

Индустриски Дизајн  207 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

208 | С т р а н а   Индустриски Дизајн 
 

Гласник 20/2, април 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 
 

(51) (11) 

09-01 721 

23-02 719 

09-01 722 

09-01 723 

09-01 724 

09-01 725 

09-09 720 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (21) (11) 

The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/18 
MK/I/ 2012/21 
MK/I/ 2012/22 
MK/I/ 2012/23 

722 
723 
724 
725 

Дејан Зотовиќ MK/I/ 2012/1 
MK/I/ 2012/35 

719 
720 

Триникс ДООЕЛ MK/I/ 2011/61 721 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 

    568        19/03/2018 

    565        03/04/2018 

    585        27/06/2018 

 

 



 

Трговски Марки  209 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

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) 

(554)  Тродимензионална трговска марка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
 



 

210 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(210) TM  2008/545  (220) 20/05/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(540)  

 

(591) сина, црна 

(531) 03.07.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маси  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(210) TM  2008/546  (220) 20/05/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(540)  

 

(591) зелена, темно и светло зелена, сина, темно 

и светло сина, жолта, темно и светло жолта, 

црвена, виолетова и црна 

(531) 03.07.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(210) TM  2008/547  (220) 20/05/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 

1225 Вратница Општина Јегуновце, MK 

(540)  

 

(591) зелена, темно и светло зелена, сина, темно 

и светло сина, жолта, темно и светло жолта, 

црвена, виолетова и црна 

(531) 03.07.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, материи за боење, 

поликолори, глет маса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

производи за глетување, малтерисување и 

молерисување  

кл. 37  градежни конструкции, 

поправки/глетување и молерисување  

 

(210) TM  2008/1191  (220) 03/09/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

транспорт, туризам и услуги МОНТЕНЕГРО 94 

експорт-импорт Јован и Љубе ДОО Гостивар 

ул. Борис Кидрич бр. 118, MK 

(540)  

 

(591) темно црвена 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, слонова коска, китови 



 

Трговски Марки  211 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

коски, школки, килибар, седеф, морска пена и 

замена на сите тие материјали, или од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството  

 

(210) TM  2008/1600  (220) 22/10/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) Винарска Визба „Имако Вино" Дооел 

ул.„Ген. Михајло Апостолски" бр.34/5, 2000 

Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 09.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

увоз-извоз  

 

(210) TM  2008/1895  (220) 17/12/2008 

(442) 30/04/2013 

(731) ENERGY BRANDS INC. 

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 

York 11357, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 19.07.25 

(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  2010/933  (220) 10/08/2010 

(442) 30/04/2013 

(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)  

BOOKTOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  преносни компјутери - лаптопи; преносни 

компјутери со приклучна станица; персонални 

компјутери; ПДА'с (Personal Digital Assistants - 

џебен комуникатор); индустриски компјутери; 

ЛЦД монитори  

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  2010/1310  (220) 24/11/2010 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

ул.Маршал Тито бр.22, Велес, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

Е-ВИТА 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, суво 

грозје, ореви, палмино масло, пченка (пченкарно 

масло), масло од сусам, тофу  

кл. 30  брашно и производи од жито, интегрално 

брашно, макробиотски производи, бисквити, 

крекери, соленки, переци, грицки, снек (ѕпаск) 

храна, фино ситно печиво, ароматични 

препарати за употреба во исхраната, жита 

(приправки од жита), жита (снегулки од сушени 

жита), зоб (продукти врз база на зоб), зобени 

снегулки, зобено брашно, јачмено брашно, 

малтоза, меласа, мелена пченка, мирудии, 

интегрален ориз, прехранбено брашно, 

пченкарни снегулки, пченкарно брашно, 

интегрално 'ржано брашно, овошни слатки, саго, 

ситни јуфки, скробни производи за употреба во 

исхраната, слаткарски производи, слатки од 

интегрално брашно, слатки врз база на бадеми, 

соја (брашно од соја), стапчиња - слатки, 

тапиока, тестенини, тестенини од интегрално 

брашно за исхрана, тарана, цимет, црн шеќер  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шимски 

шроизводи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, свежо овошје и 

зеленчук, семиња, билки, жита во зрно /не 

обработени/, ленено брашно, бадеми, ореви, 

оризово брашно, пченица, пченка, 'рж, сусам, 

семе  

 

(210) TM  2010/1443  (220) 22/12/2010 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за проектирање, изведба, 

инженеринг и консалтинг РАДО ИНЖЕНЕРИНГ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Орце Николов бр.104, Скопје - Центар, MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сина, бела 

(531) 26.11.14;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  надзор над изградба на високоградби 

(370031), градежништво (370029)  

кл. 42  консултации од областа на архитектурата 

(420036), архитектура (420011), градежни 

проекти (420038), декор - уредување на 

ентериери 420048, проекти за 

внатрешно/ентериерно уредување (420048)  

 

(210) TM  2011/58  (220) 28/01/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб, Н. Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

CLEAN MASTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белeње и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2011/185  (220) 03/03/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Cordis Corporation (a wholly owned 

subsidiary of Johnson & Johnson 

manufacturers and merchants) 

430 Route 22, Bridgewater, NJ,, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

POWERFLEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  балон катетери за ангиопластија  

 

(210) TM  2011/224  (220) 10/03/2011 

(442) 30/04/2013 
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(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги РИМЕС ДОО Скопје 

ул.Перо Наков бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, жолта, златна, црна, бела 

(531) 02.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина; месни преработки; 

конзервиран, смрзнат и варен зеленчук, јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

месо, риба, живина; месни преработки 

конзервиран, смрзнат и варен зеленчук, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење  

 

(210) TM  2011/288  (220) 18/03/2011 

(442) 30/04/2013 

(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 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен; 

производи од тутун; цигари; пури; замена за 

тутун, кои не се за медицинска употреба, кибрит 

и други артикли  

 

(210) TM  2011/325  (220) 07/04/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за промет на големо и 

мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје 

ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

VIEW OPTICS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  врвки за очила, дополнителни леќи 

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи, 

корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла 

/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни 

леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/, 

оптичарски производи, оптички леќи, оптички 

плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила 

против заслепување, очила за заштита од отсјај, 

очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила, 

синџирчиња за очила, стакла за очила  

 

(210) TM  2011/377  (220) 21/04/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) ACCLARENT, INC. (a wholly-owned 

subsidiary of Johnson & Johnson 

manufacturers and merchants), 

1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TULA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уред, имено, туба за 

изедначување на притисок со систем за 

внесување, составен од систем за испорака на 

ушната туба, систем за јонтофореза со вклучени 

слушалки, контролни единици, чепови за уши, 

додатоци со различни димензии  

 

(210) TM  2011/417  (220) 29/04/2011 

(442) 30/04/2013 
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(731) Друштво за трговија и услуги ЛУТО 

КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 

ул.Цветан Димов бр.116, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 26.11.06;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(210) TM  2011/418  (220) 29/04/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги ЛУТО 

КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје 

ул.Цветан Димов бр.116, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 26.11.06;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(210) TM  2011/477  (220) 13/05/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) - 

(531) 03.07.04;22.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/478  (220) 13/05/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(531) 03.07.04;22.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  
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(210) TM  2011/479  (220) 13/05/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(531) 03.07.04;22.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/480  (220) 13/05/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз 

Градско 

Автопат бб, 1420 Градско, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(531) 03.07.04;22.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2011/625  (220) 07/06/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Коктел Трејд 

172 бб, Голема Речица, Тетово, MK 

(540)  

EMPIRE JAFFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, 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  
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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  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  2011/635  (220) 09/06/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(540)  

 

(591) сива 

(531) 26.04.04;26.04.16 

(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 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(210) TM  2011/636  (220) 09/06/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(540)  

 

(591) црна и сива 

(531) 27.05.21;27.05.24 

(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  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(210) TM  2011/637  (220) 09/06/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

промет и услуги ЕУРО-ЛИНС ДООЕЛ увоз-

извоз  

с.Градец, Крива Паланка, MK 

(540)  

 

(531) 26.03.04;27.05.24 

(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 

облека, текстил и текстилни производи  

 

(210) TM  2011/748  (220) 07/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД 

ДООЕЛ Скопје  and подружница 1 МАЈ ТАЈМ 

Скопје 

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK 

and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ кат/сек36-

лок.577 Скопје-Центар, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црно, бела, црвена 

(531) 17.01.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или обложени 

со нив, што не се опфатени со другите класи; 

накит, скапоцени камења; хорологиски и 

хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука и 

настава (освен апарати); пластични материјали 

за пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои 

не се вклучени во другите класи); материјали за 

полнење (освен од гума или пластични 

материјали); сурови текстилни влакнести 

материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани; 

петлици, закачки и окца, топуски и игли; 

вештачко цвеќе  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2011/785  (220) 19/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(300) Z201170115  31/01/2011  SI 

(731) Tobacna Ljubljana d.o.o. 

Cesta 24, junija 90 Ljubljana-Crnucel 1231, SI 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) - 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се за 

медицински потреби, цигари, цигарилоси, пури, 

рачни машини за правење цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, 

кибрити и додатоци за пушачи  

 

(210) TM  2011/786  (220) 19/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(300) Z201170116  31/01/2011  SI 

(731) Tobacna Ljubljana d.o.o. 

Cesta 24, junija 90 Ljubljana-Crnucel 1231, SI 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 25.01.19;25.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, обработен или необработен, 

производи од тутун, замени за тутун кои не се за 

медицински потреби, цигари, цигарилоси, пури, 

рачни машини за правење цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, 

кибрити и додатоци за пушачи  

 

(210) TM  2011/791  (220) 21/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(300) 302011004754.5  26/01/2011  DE 

(731) Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, DE 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

COMPACTSPACE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и нивни делови 

(опфатени со класа 12)  

 

(210) TM  2011/792  (220) 21/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(300) 302011004752.9  26/01/2011  DE 

(731) Daimler AG 

Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, DE 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

BIGSPACE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и нивните делови 

(опфатени со класа 12)  

 

(210) TM  2011/801  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, посредување и 

услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, жолта, сива 

(531) 24.15.03;24.15.13 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  трговија, посредување и услуги со опрема 

за станици за технички преглед  

 

(210) TM  2011/802  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, посредување и 

услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, жолта, сива 

(531) 24.15.03;24.15.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија, посредување и услуги со опрема 

за станици за технички прегледи  

 

(210) TM  2011/803  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ 

ДОО Скопје  

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/7, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта, црвена, бела, плава 

(531) 25.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовна услуга - издавање Списание  

 

(210) TM  2011/804  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Осигурително брокерско друштво 

МОБИЛИТИ БРОКЕР АД - Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/3, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и сива 

(531) 26.07.25;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(210) TM  2011/805  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за посредување и советување 

АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО - СКОПЈЕ 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, жолта, бела 

(531) 26.11.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работење  

 

(210) TM  2011/806  (220) 22/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) АМСМ УСЛУГИ-ПЕТРОЛ ДОО Скопје 

ул.Лазо Трповски бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жола, црна, бела 

(531) 05.05.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на нафтени 

деривати на мало  

 

(210) TM  2011/808  (220) 22/07/2011 
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(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за услуги информации АМСМ 

УСЛУГИ-СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И 

ИНФОРМАЦИИ ДОО - Скопје 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, жолта, црна 

(531) 01.03.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни и сервисни услуги  

 

(210) TM  2011/827  (220) 28/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за преработка на овошје и 

зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз 

Струмица 

ул. Населано место без уличен систем бб, 

Дабиле, Струмица, MK 

(740) Адвокатска канцеларија ДЕ ЛЕГЕ Скопје  

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, бела, зелена, портокалова и црвена 

(531) 19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (ајвар)  

 

(210) TM  2011/830  (220) 29/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје 

БЦ Палома Бјанка кат4 локал 3, ул. Даме 

Груев, Скопје , MK 

(540)  

 

G R U P E R 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариска работа  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

кл. 45  правни работи; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци  

 

(210) TM  2011/831  (220) 29/07/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-извоз Скопје 

БЦ Палома Бјанка кат4 локал 3, ул. Даме 

Груев, Скопје , MK 

(540)  

G R O U P E R 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариска работа  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

кл. 45  правни работи; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединци  

 

(210) TM  2011/832  (220) 01/08/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Коста ДИМОВ 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло зелена и темно зелена 

(531) 05.03.13;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диетски 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. 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 

електроцитетот; 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. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

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  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

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  2011/988  (220) 15/09/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Милтон Манаки 

ул.Вараждинска бр.24 Куманово, MK 

(540)  

M A N A K I 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката , фотографиите, како и земјоделството, 

градинарството и шумарството, сурови вештачки 

смоли, сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гасење пожар, препарати за 

калење и заварување метали, хемиски 

супстанции за конзервирање прехрамбени 

производи, материи за штавење, адхезиви 

(лепливи материи) што се користат во 

индустријата  

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодедски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

проверка(контрола), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот, апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистарски каси, машини за сметање, 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, печатени 

работи, книговезнижки материал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, сликарски 

прибор, скликарски четки, машини за пишување 

и канцелариски прибор (освен мебелот), 

материал за обука и настава (освен апарати), 

пластични материјали за пакување кои не се 

опфатени во другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  
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кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со нив, 

услуги за индустриски анализи и истражувања, 

изработка и развој на компјутерски хардвер  и 

софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, 

лични и социјални услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2011/994  (220) 21/09/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БИО ЛИНИЈА увоз-извоз ДОО Прилеп 

ул.Цар Самоил бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(540)  

 

(591) зелена и бела 

(531) 24.15.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  биопрепарати - додатоци во храната на 

добитокот и живината за производство и 

одгледување со органски методи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со: 

биопрепарати врз база на култури од млечно 

киселински бактерии - подобрувачи на 

својствата на почвата, кои имаат примена во 

органското земјоделско производство и опрема 

за пречистителни станици, семејни и колективни 

за санирање и прочистување на 

комунална отпадна вода  

 

(210) TM  2011/1008  (220) 23/09/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје 

ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, било препработен или 

непреработен; производи од тутун; цигари; пури; 

замени за тутун, од кои ниту една не е за 

медицински или лековити цели; кибрити и 

производи за пушачите  

 

(210) TM  2011/1046  (220) 05/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, црна, бела, сина и портокалова 

(531) 26.04.09;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, годишни 
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изданија, магазини; календари, календари на кои 

им се кинат листовите, календари /годишни/, 

каталози; корици за неповрзани списанија, 

листови /хартиени производи/ обвивки / 

хартиени производи / обвивки, корици /хартиени 

производи/; обрасци, папки за документи; 

печатарски букви, печатарски производи, 

печатен материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; плакати/постери/,проспекти, 

публикации, разгледници, регистри / книги/; 

рамки за сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, хартија, 

часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри  

кл. 35  демонстрација на производи; економски 

прогнози, информации за дејноста, истражувања 

за дејностите; изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење); 

книги (книговодство) консултации врзани за 

прашањата на персоналот; лицитација 

(продажба на лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), 

пазар (проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во управување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници (услуги за 

претплата на весници) / за трето лице/, 

промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот/ 

маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на 

примероци, рекламна документација (уредување 

на рекламна документација), рекламна хроника, 

рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), 

ширење рекламен материјал / трактати, 

проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  наградни игри  

 

(210) TM  2011/1047  (220) 05/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, портокалова и бела 

(531) 27.05.17;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  брошури; весници, дневни весници, 

неделни весници, месечни изданија, годишни 

изданија, магазини; календари, календари на кои 

им се кинат листовите, календари /годишни/, 

каталози; корици за неповрзани списанија, 

листови /хартиени производи/ обвивки / 

хартиени производи / обвивки, корици /хартиени 

производи/; обрасци, папки за документи; 

печатарски букви, печатарски производи, 

печатен материјал /печатници/, печатници 

/печатени работи/; плакати/постери/,проспекти, 

публикации, разгледници, регистри / книги/; 

рамки за сложување (печатарство), саатници 

(печатени саатници)/ возни редови/, хартија, 

часописи  

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри  

кл. 35  демонстрација на производи; економски 

прогнози, информации за дејноста, истражувања 

за дејностите; изнајмување рекламен простор, 

изнајмување рекламен материјал, јавно 

мислење (испитување на јавното мислење); 

книги (книговодство) консултации врзани за 

прашањата на персоналот; лицитација 

(продажба на лицитација), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), 

пазар (проучување на пазарот), плакатирање 

/огласување/; помош во управување со 

индустриски или трговски претпријатија, 

пребарувања за дејности, преписи на 

соопштенија; претплата на весници (услуги за 

претплата на весници) / за трето лице/, 

промоција/продажба на трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот/ 

маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на 

примероци, рекламна документација (уредување 

на рекламна документација), рекламна хроника, 
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рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), 

ширење рекламен материјал / трактати, 

проспекти, печатени примероци/  

кл. 41  наградни гри  

 

(210) TM  2011/1049  (220) 05/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Цветан Димов бр.116, MK 

(540)  

 

(591) црна и бела 

(531) 26.11.06;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(210) TM  2011/1060  (220) 07/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ 

ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Орце Николов бр.182а, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, црвена, плава, црна 

(531) 27.05.11;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, изградба 

на згради, надзор, продажба  

 

(210) TM  2011/1061  (220) 07/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ 

ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Орце Николов бр.182а, Скопје, MK 

(540)  

„САМО ДЕЛАТА СЕ 

ВИСТИНА" 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, изградба 

на згради, надзор, продажба  

 

(210) TM  2011/1078  (220) 12/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

(591) црвена, жолта, бела, црна 

(531) 26.11.13;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава и културни активности  

 

(210) TM  2011/1089  (220) 14/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Скијачки Центар „Заре Лазаревски" 

Д.О.О. 

с. Маврово, MK 

(540)  
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(591) - 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1128  (220) 26/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

INOCLIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диетски 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  2011/1138  (220) 28/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Маркето Солутионс ДОО 

Сервисна зона југ реон 40 (Новопроектирана 

бб), 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена и сива 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

ентериер за опремување на маркети  

 

(210) TM  2011/1142  (220) 31/10/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

4700 King Abdullah University of Science and 

Technology, Thuwal 23955-6900, SA 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

KAUST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни и едукативни услуги на/за 

забава; обезбедување 

инструкции и тренинзи за/на апсолвенти, 

дипломци и постдипломци, како и на 

професионално ниво, услуги на/за тутори, како и 

диструбуција на образовен и едукативен 

материјал во врска со погоре наведеното; услуги 

на/за организирање и водење образовни и 

едукативни конференции, семинари, 

работилници, конгреси; религијско образование 

и едукација; услуги на/за организирање на 

академски натпревари, спортски натпревари, 

фестивали, прослави, предавања, концерти, 

изложби, културни активности; обезбедување 

веб страници (web sites) кои содржат 

информации и линкови кон други веб страници 

во врска со прием и услови за упис на 

универзитети, факултети, академски програми, 

истражувачки програми, универзитетско 

сместување, административни услуги поврзани 

со универзитети и факултети; универзитетско и 

факултетско советување, студентски активности, 

здравствени услуги поврзани со универзитети, 

факултети; библиотекарски услуги; 

библиотекарски услуги на интернет содржани во 

класата 41  

 

(210) TM  2011/1177  (220) 08/11/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) ДПТУ Херба-Хем Дооел 

ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, MK 
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(540)  

 

(591) зелена, жолта, портокалова, браон, црна 

(531) 11.03.03;19.07.20;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

вино  

 

(210) TM  2011/1178  (220) 08/11/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) ДПТУ Херба-Хем Дооел 

ул.34 бр.ББ Нас.Илинден, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) темно црвена, зелена, жолта, портокалова, 

црна 

(531) 11.03.03;19.07.20;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

вино  

 

(210) TM  2011/1374  (220) 29/12/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Прв приватен универзитет - ФОН Скопје 

бул.Војводина б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, жолта, црвена и црна 

(531) 01.03.13;02.09.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2011/1375  (220) 29/12/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Прв приватен универзитет - ФОН Скопје 

бул.Војводина б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, портокалова, црвена и црна 

(531) 20.05.25;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 

истражувања; проектирање и развој  

 

(210) TM  2011/1376  (220) 29/12/2011 

(442) 30/04/2013 

(731) Прв приватен универзитет - ФОН Скопје 

бул.Војводина б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) бела, портокалова, црвена и црна 

(531) 01.05.02;24.15.01;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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 

истражувања; проектирање и развој  

 

(210) TM  2012/24  (220) 12/01/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за надворешен и 

внатрешен промет ЗЕГИН  ДОО Скопје 

ул.Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK 

(540)  

BUTOASMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи  

 

(210) TM  2012/72  (220) 24/01/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Пиварница БИРАРИЈА доо, Скопје, 

Ненад Пејковски 

Бул.ЈНА бр.54-2/1, 1000 Скопје, MK 

(740) Ненад Пејковски  

ул. 46 бр.4, Радишани, Скопје 

(540)  

 

(591) темнозелена, црна, жолта, светло 

портокалова 

(531) 02.01.01;25.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/93  (220) 31/01/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

ENTAN 

(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  2012/166  (220) 22/02/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРМАКС ДОО Скопје 

ул.Орце Николов бр.79, 1000 Скопје, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, црна 

(531) 27.05.21;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

делови, прибор и козметика за моторни возила  

 

(210) TM  2012/170  (220) 23/02/2012 

(442) 30/04/2013 
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(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)  

TESLITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција и 

третман на дијабетес  

 

(210) TM  2012/201  (220) 05/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

JACORIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2012/204  (220) 05/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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, темно и светло 

зелена, темно и светло кафена, бела, темно и 

светла црвена, сина и темно и светло златна 

(531) 02.03.04;08.03.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

млечен производ (кашкавал) и услуги при увоз и 

извоз со млечен производ (кашкавал)  

 

(210) TM  2012/205  (220) 05/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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, темно и светло 

зелена, темно и светло кафена, бела, темно и 

светло црвена, сина и златна и црна 

(531) 02.03.04;08.03.08;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

млечен производ (кашкавал) и услуги при увоз и 

извоз со млечен производ (кашкавал)  

 

(210) TM  2012/225  (220) 08/03/2012 
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(442) 30/04/2013 

(731) ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА 

ПОЛЕНАК 

ул.„1" бр.17 с. Горна Матка, Сарај, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, зелена и сина 

(531) 27.05.19;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  живина и дивеч; јајца  

 

(210) TM  2012/234  (220) 12/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) бела, темно и светло сина, кафена, темно 

и светло зелена, жолта, црвена и кафена 

(531) 01.03.06;02.03.04;25.01.19 

(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 и 

извоз на големо и мало на млеко со потекло од 

битолскиот регион  

 

(210) TM  2012/236  (220) 12/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) BUSINESS WIRE, Inc.,  

44 Montgomery Street, 39th Floor, San 

Francisco, California 94104, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

BUSINESS WIRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски билтени, соопштенија за 

јавноста и вести  

кл. 38  електронски пренос на пораки и слики, 

податоци и документи, преку компјутерски 

терминали, интернет, сателитски и бежичен 

пренос; електронска пошта, пренос на факс  

кл. 41  публикација на билтени, соопштенија за 

јавноста и вести  

 

(210) TM  2012/241  (220) 13/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) - 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 
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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 

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 
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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  2012/242  (220) 13/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) - 

(531) 27.05.10 

(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 
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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  2012/243  (220) 14/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ 

Бул.Партизански одреди 109/2-10, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

OFF.NET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2012/244  (220) 14/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH 

a corporation organized and existing under the 

laws of the Germany with an office at: Am 

Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

VARTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  индустриски батерии  

 

(210) TM  2012/245  (220) 14/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH 

a corporation organized and existing under the 

laws of the Germany with an office at: Am 

Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

(591) сина и жолта 

(531) 26.07.25;26.15.09 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  индустриски батерии  

 

(210) TM  2012/246  (220) 14/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/247  (220) 14/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2012/254  (220) 15/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за консултантски услуги АЦТ!-

ДОО Скопје 

бул.Маркс и Енгелс бр.3/8-5, Скопје, Центар, 

MK 

(740) АЦТ!-ДОО Скопје  

ул. "Црвена Вода" бр.7/13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сина, бела 

(531) 24.17.04;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис 

(помош во водењето бизнис), бизнис 

информации, бизнис испитување, бизнис 

истражување, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање), бизнис 

пребарување, бизнис проценки, бизниси (услуги 

за преместување на бизнисите), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), консултации 

за раководење со персонал, раководење 

(советодавни услуги за бизнис раководење)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности, конгреси (организирање и 

водење конгреси), конференции (организирање 

и водење конференции), обука (практична 

обука)[демонстрирање], организирање и водење 

работилници [обука], организирање и водење 

семинари, организирање и водење симпозиуми, 

преведување, текстови (објавување текстови) со 

исклучок на рекламни текстови, текстови 

(пишување текстови) што не се рекламни 

текстови  

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, 

агенции за консултирање за интелектуална 

сопственост, правно истражување, услуги за 

надгледување на правата од интелектуална 

сопственост, услуги при водење судски процеси  

 

(210) TM  2012/257  (220) 16/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, informaticki 

inzenering i poslovno savjetovanje 

Selska cesta 90a, HR-10000 Zagreb, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

(591) виолетова, бела 

(531) 27.05.21;27.05.25 

(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 контролорање на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос и репродукција на 

звук или слика, магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање, атоматски 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 гасење пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење, 

управување со работи; канцелариски работи  

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 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и 

животните; услуги од областа на земјоделство, 

градинарство и шумарство  
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(210) TM  2012/258  (220) 16/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО 

ДООЕЛ Скопје 

бул.Партизански Одреди бр.62 А 1/001-48, 

Карпош, Скопје, MK 

(740) АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ  

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје 

(540)  

 

(591) златно-жолта и кафена боја 

(531) 20.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2012/259  (220) 16/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

 

IMUNOBOR 

(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  2012/260  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ЛЕЦТУС ГРОУП ДОО 

ул.Моцартова бр.37, - Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 35  продажба на големо и мало на мебел  

 

(210) TM  2012/261  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(300) 85/427,476  20/09/2011  US 

(731) Monster Energy Company, a Delawae 

corporation  

550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 

92880, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

SIZE DOES MATTER! 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/263  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MICOCEPT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2012/264  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

MICOLAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/268  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

(591) бела, црвена 

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење, кашкавал, кисела павлака  

 

(210) TM  2012/269  (220) 19/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SEARA ALIMENTOS S.A.,  

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3 Andar 04551-

065, BR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

SEARA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

 

(210) TM  2012/271  (220) 20/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591) светло и темно зелена, бела, жолта, 

светла и темно кафена, портокалова и црвена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  соја  

кл. 30  тесто од соја - производи за исхрана  

 

(210) TM  2012/272  (220) 20/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани 

ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, сина и бела 

(531) 01.03.01 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода, санитарни 

намени; акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

апарати за осветлување, греење, создавање 

пареа, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода, санитарни намени; 

акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски работи; монтирање и поправање 

апарати за греење; хидроизолирање (градби); 

монтирање и поправање електрични апарати; 

поставување водоводни инсталации; 

обновување машини што се амортизирани или 

делумно уништени; антикорозивно заштитување  

 

(210) TM  2012/273  (220) 20/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани 

ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

ENTERSOLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода, санитарни 

намени; акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

апарати за осветлување, греење, создавање 

пареа, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода, санитарни намени; 

акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 
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апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски работи; монтирање и поправање 

апарати за греење; хидроизолирање (градби); 

монтирање и поправање електрични апарати; 

поставување водоводни инсталации; 

обновување машини што се амортизирани или 

делумно уништени; антикорозивно заштитување  

 

(210) TM  2012/275  (220) 20/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ABBVIE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; ветеринарни 

производи; хигиенски производи за медицински 

потреби; диететски супстанции прилагодени за 

медицински потреби  

кл. 42  услуги на медицинско истражување; 

научни и технолошки услуги на истражување во 

врска со наведеното  

 

(210) TM  2012/276  (220) 22/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Универзитет „Св. Климент Охридски"-

Битола Економски факултет-Прилеп 

ул.„Марксова" бр.133, Прилеп, MK 

(540)  

 

(591) жолта и сина 

(531) 27.03.02;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; образование 

(информирање за образование) образовни 

услуги; обука (практична обука) демонстрирање  

 

(210) TM  2012/277  (220) 22/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ЦИВКОН АГИ доо 

ул.Романија бб (Комплекс Газела), Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалово, сина и зелена 

(531) 26.15.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал кои не се опфатени со другие класи, руди  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба, асфалт, црна смола 

и битумен, неметални преносни конструкции, 

споменици што не се од метал  
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кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/278  (220) 22/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија  и 

услуги ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ, експорт-

импорт 

с.Слатино, Теарце, Тетово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, жолта и црвена 

(531) 05.03.20;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

одвошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работи; претставувањена 

производите, промовирање на продажбата, 

продажба на големо и мало, увоз-извоз  

 

(210) TM  2012/279  (220) 22/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за промет и услуги ДЕМАКС 

НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.7/4А Скопје, Карпош, 

MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје  

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, сина, сива и бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, публикации, 

списанија, брошури, магазини, часописи  

кл. 35  огласување, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, пропагандни 

дејности, дистрибуција на примероци  

кл. 41  on-line објава на списанија,/електронски 

публикации на весници/, издавање, книги и 

списанија преку компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2012/284  (220) 26/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги „РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6000 Охрид, 

MK 

(540)  

 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи,кожа 

од животни, куфери и патни торби, чадори за 

дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и 

сарачки производи  

кл. 25  облека,обувки и капи  

кл. 28  производи за гимнастика и спорт кои не 

се опфатени со другите класи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со :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 ,сарачки производи, 

облека.обувки ,капи, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи и 

услуги при увоз и извоз со: 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, сарачки производи, 

облека, обувки, капи, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи  
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(210) TM  2012/285  (220) 26/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Molnlycke Health Care AB 

Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 Goteborg, 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)  

HIBICET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции; 

санитарни препарати; средства  за 

дезинфекција; антисептички препарати; 

медикаментозни антисептички и 

дезинфекцирачки прочистувачки препарати  

 

(210) TM  2012/290  (220) 27/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Federal-Mogul Products, Inc. 

26555 Northwestern Highway, Southfield, 

Michigan 48033, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

WAGNER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  сопирачки, перничиња на сопирачки, 

папуча на сопирачка, облоги на сопирачки, ротор 

на сопирачка, барабан на сопирачка, блокови на 

сопирачки, опрема за сопирачки, спојки и облоги 

за спојки, хидаулика за сопирачки и за спојки  

 

(210) TM  2012/291  (220) 27/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство и преработка 

на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА 

ГРУПАЦИЈА ДОО Велес 

Нас. Бабуна бр. 66 Велес, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, жолта, розева и сива 

(531) 03.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; масти за јадење  

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; жита (остатоци од производство 

на жита) за исхрана на животни, сточна храна, 

храна за добиток, храна за животни, храна за 

товење животни  

кл. 40  животни (колење на животни), 

замрзнување храна, колење на животни, услуги 

на кланици, фарми, конзервирање храна и 

пијалоци, чадење храна, штавење кожа  

 

(210) TM  2012/292  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) УЛМАК ДООЕЛ Скопје 

ул.Гиго Михајловски бр.4/1-30 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена и црна 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  адхезиви (лепливи материи) наменети за 

индустријата  

кл. 16  лепила за канцелариска и куќна употреба  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

адхезиви (лепливи материи наменети за 

индустријата и лепила за канцелариска и куќна 

употреба  
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(210) TM  2012/293  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРО ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ 

експорт-импорт Тетово  

ул.Борис Кидрич бб, Тетово, MK 

(740) Зоран Стојановски, адвокат  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

(591) црна, сива и жолта 

(531) 26.02.08;26.11.03;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за спроведување, 

прекинување, трансформирае, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрична 

енергија; електрични адаптери, штекери, 

приклучоци за штекери, прекинувачи на 

електрични синџири  

кл. 11  апарати и инсталации за за осветлување, 

сите видови електрични светилки, грла за 

електрични светилки, жарни нишки за 

електрични светилки  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

слкадирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/296  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП 

ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сива, жолта и бела 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун-особено 

цигари, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/297  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA 

CORPORATION) 

2-1 Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo-ken,, JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TOA 

(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, 

прекин, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрична 

енергија; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетни носачи 

на податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови, ДВД и други дигитални носачи на 

податоци; механизми за апарати кои се 

активираат со монета или жетон; регистар каси, 

сметачки машини, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гасење на пожар; особено: 
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Антени, антенски засилувачи, слушалки, 

безжични приемници, безжични предаватели, 

полначи за батерии, микрофони, инфрацрвени 

комуникациски системи, озвучувачи, опрема за 

озвучување и звучни системи, потпирачи за 

уреди и апарати за озвучување, засилувачи, 

регулатори за звучник, сталажи за звучни уреди 

и апарати, сталажи за уреди и апарати за видео 

надзор, монитори за звучна опрема, 

трансформатори, процесори на звучен сигнал, 

звучни миксети, кутии за складиштење на уреди 

и апарати за емитување на сталажи и во кабини, 

разводни кутии за уреди и апарати за емитување 

на сталажи и во ормани, вентилациони панели 

за уреди и апарати за емитување на сталажи и 

ормани, аудио плеери, уреди за снимање и 

премотување на звук, уреди за пренос и прием 

на звучен сигнал, програмски бројач за 

електроуред, носачи на звук, мемориски 

картички за снимање на звук, разводници за 

електрична опрема, напојувачи за струја, 

контролни табли за разгласен систем, 

приклучоци за звучен сигнал, регулатори на 

звучен сигнал, конвертори на звучен сигнал, 

импеданс мерачи, пригушувачи, звучници и 

составни делови, мегафони, предаватели и 

приемници на звук преку Интернет, Интернет 

звучни уреди, интерфон системи, интерфон 

централи, интерфон станици, конференциска 

опрема, електрични огласни табли, опрема за 

емитување сигнал за узбуна, системи за видео 

надзор, приклучоци за видео сигнал, уреди за 

пренос и прием на слика, прекинувачи за 

монитори, уреди за компензација на видео 

сигнал, објективи за камери за видео надзор, 

контролни табли за ракување со видео опрема, 

регулатори за опрема за видео надзор, камери 

за видео надзор, маски за камери за видео 

надзор, уреди за пренос на синхронизиран видео 

сигнал, електрични споеви за камери за видео 

надзор, хард диск единици, дигитални видео 

рекордери, куќишта за камери за видео надзор, 

видео екрани, конвертори на видео сигнал, 

уреди за снимање преку Интернет, 

инсталациони држачи за аудио уреди и видео 

уреди, батерии, уреди за дистрибуција на 

сигнал, приклучоци за аудио сигнал и за видео 

сигнал, снимен компјутерски софтвер, 

компјутерски софтвер кој може да се превземе, 

компјутерски софтвер за потребите на 

снимањето, појачувањето, репродукцијата и 

преносот на звук, кабли за аудио и видео сигнал  

 

(210) TM  2012/298  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RELUKAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/299  (220) 28/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MONTELEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/301  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за градежништво, трговија и 

услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.Градски паркбр.кампинг бб, Скопје, MK 

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, сива и црна 

(531) 05.01.05;26.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/302  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за градежништво, трговија и 

услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.Градски паркбр.кампинг бб, Скопје, MK 

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, сива и црна 

(531) 05.01.05;26.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/303  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DUPLICAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/304  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ZILOCAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/305  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Паскалова Валентина 

бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) светло и темно зелена, светло и темно 

кафена, светло и темно сина, бела, црвена, 

светло и темно жолта 

(531) 05.07.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за раце  

 

(210) TM  2012/306  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

PAVLODERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, креми (козметички 

креми), креми за нега на лице и тело, лосиони за 

коса; масти за козметичка употреба, препарати 

за нега на забите, шампони  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба, нега на кожата (фармацевтски 

производи за нега на кожата)  

 

(210) TM  2012/307  (220) 29/03/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Паскалова Валентина 

бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) светло и темно зелена, бела, црвена и 

жолта 

(531) 05.05.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за раце  

 

(210) TM  2012/310  (220) 02/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз 

СКОПЈЕ 

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје - 

Гази Баба, MK 

(540)  

 

(591) сина и жолта 

(531) 27.05.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо,риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе,чај, какаолиеќер, ориз, тапиоца,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 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 при продажба на мало и големо со 

конзервиран зеленчук и овошје ( шампињони 

свежи, маринирани конзервирани шампињони, 

корнишони, цвекло, феферони, бобинки, 

чорбаџиска пиперка, мешана и царска салата, 

домашна туршија, црвена бланширана пиперка, 

печена пиперка капија, доматно пире, кечап, 

домашен ајвар, ајвар, лутеница, листови зелка, 

сецкана зелка, гамба, грашок, ѓувеч, златен 

сируп, кроасани)  

 

(210) TM  2012/311  (220) 02/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз 

СКОПЈЕ 

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје - 

Гази Баба, MK 

(540)  
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(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела, златна 

(531) 05.11.05;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (конзервирани 

шампињони)  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук (свежи 

шампињони)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

печурки (шампињони) свежи и маринирани 

(конзервирани)  

 

(210) TM  2012/312  (220) 02/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LENTRICA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/316  (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз 

Куманово 

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

КВАТРО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на основа 

на чоколадо; пијалаци што се на основа на 

какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми 

за пијалаци со исклучок на етерични масла; 

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од 

какао со млеко  

кл. 32  газирана вода; млеко од бадеми; 

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; 

средства за правење пијалаци; сок од јаболка 

безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи 

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, 

овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; 

лимонади; минерална вода; сода вода; сок од 

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо и мало со: чај; 

леден чај; пијалаци што се на основа на 

чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; 

пијалаци што се на основа на кафе; ароми за 

пијалаци, со исклучок на етерични масла; 

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од 

какао со млеко; газирана вода; млеко од бадеми; 

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; 

средства за правење пијалаци; сок од јаболка 

безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи 

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, 

овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; 

лимонади; минерална вода; сода вода; сок од 

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци  

 

(210) TM  2012/317  (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

OLIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

мерење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(210) TM  2012/318  (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  
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GLYMASS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

мерење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(210) TM  2012/320  (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ" дооел Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр.96, MK 

(540)  

 

(591) црна, жолта и црвена 

(531) 01.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, прекривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/321  (220) 04/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SK HOLDINGS CO., LTD. 

99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена и портокалова 

(531) 03.13.01;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  полупроводници, силиконски вафери; 

интегрирано коло: мемориски картички; 

полупроводнички чипови, полупроводнички 

мемории; полупроводнички мемориски уред; 

апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слики; магнетни носачи 

на податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови; ДВД и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони; регистар каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење пожар  

 

(210) TM  2012/322  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

BURBERRY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 
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футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи;футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 

и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 

фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби(не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи;ремени и 

узди за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи,ремени  

 

(210) TM  2012/323  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  

(531) 02.01.02;02.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 

футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи;футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 

и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 
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фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби(не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи;ремени и 

узди за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи,ремени  

 

(210) TM  2012/324  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, крем, црна и бела 

(531) 25.07.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 

футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи;футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 

и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 

фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби(не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи;ремени и 

узди за животни  

кл. 19  објекти, грдадежни рамки, фасади на 

згради;, градежни материјали, споменици, 

надворешни ролетни, керамички плочки, 

декоративни облоги, подни материјали, 

подвижни куќни  

кл. 25  облека, обувки, капи,ремени  

 

(210) TM  2012/325  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) А-З ГЛАСБАУГМБХ ШВАЈЦАРИЈА 

ул.Качанички пат бб, Скопје, MK 

(740) Мерсиха Смаиловиќ  

ул. Чаирска бр.57, Скопје 

(540)  

 

(591) плава, бела 

(531) 27.05.23 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 17  полуфабрикати од пластични материјали  

кл. 21  сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/327  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

KOLBRAFNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/328  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

FRILIFTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/329  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RAFLIFTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/330  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VYKAST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/331  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

FRALIFTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/338  (220) 05/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(300) 61133/2011  05/10/2011  CH 

(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) темно сребрена, светло сребрена, зелена 

и бела 
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(531) 05.03.14;26.01.15 

(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  2012/342  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) кафена и бела 

(531) 08.01.01;26.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; 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  

 

(210) TM  2012/345  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

CANES-NAIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; фластери, 

материјали за преврски, средства за 

дезинфекција  

кл. 8  стругалки  

 

(210) TM  2012/346  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ПСД Д.О.О 

ул.Кведрова цеста бр.5, Љубљана, SI 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сива, црвена и црна 

(531) 20.01.03;27.05.23 

(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 
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/347  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за промет и сервисирање на 

против пожарни апарати и стабилни системи 

ПАСТОР-ПРОМЕТ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Светиниколска бр.56 - Центар, 1000 Скопје, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

PASTOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало на против пожарни апарати и 

стабилни системи и услуги при увоз и извоз на 

против пожарни апарати и стабилни системи  

кл. 37  поправки и инсталациски услуги на 

против пожарни апарати и стабилни системи  

 

(210) TM  2012/348  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Оливер Димитровски 

ул.Скупи 6 бр.31/1-1, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црна, сива и црвена 

(531) 27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  инженерство  

 

(210) TM  2012/350  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство 

трговија и услуги ПЕТНИК Струга ДООЕЛ 

ул.Нико Нестор бр.22, Струга, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела, кафена и светло жолта 

(531) 25.07.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/351  (220) 06/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

(531) 26.01.18 

(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  2012/353  (220) 09/04/2012 



 

252 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(442) 30/04/2013 

(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) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(531) 19.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/354  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(531) 05.07.12;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/355  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(531) 25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/356  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

СКОПСКО RADLER (во 

изглед) 

(591) зелена,  бела, златна, црвена, златна, црна 

(531) 25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/357  (220) 09/04/2012 
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(442) 30/04/2013 

(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) зелена, бела 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/358  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) златна, бела 

(531) 05.07.02;07.01.08;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

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  2012/359  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) златна, бела 

(531) 05.07.02;07.01.08;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

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  2012/360  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  
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(591) златна, бела 

(531) 05.07.02;07.01.08;25.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

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  2012/363  (220) 09/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

RADLER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/364  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, 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)  

 

NIGHT & DAY TRIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(210) TM  2012/365  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, 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)  

 

NIGHT & DAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(210) TM  2012/366  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, 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)  

DURABLE DEFENSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(210) TM  2012/367  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

AGROSAL 

(591)  
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(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течни минерални ѓубрива  

 

(210) TM  2012/368  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) розева, светло и темно сина, бела, црвена 

и жолта 

(531) 01.03.10;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон и пенливо средство за капење  

 

(210) TM  2012/369  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, сива, сина и 

портокалова 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2012/370  (220) 10/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, розова, светло и темно сина, 

бела, црвена и жолта 

(531) 01.03.10;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  маслено средство за капење деца  

 

(210) TM  2012/371  (220) 11/04/2012 

(442) 30/04/2013 
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(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, 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)  

 

(531) 02.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, перење 

и абразивни препарати; препарати за белење и 

други супстанции за употреба на ткаенини; 

марамчиња за еднократна употреба 

импрегнирани со хемикалии или соединенија за 

домашна употреба; препарати за отстранување 

на лак; препарати како што се восоците за 

употреба на лакирани и нелакирани површини; 

препарати за отстранување на восок; препарати 

за одзатнување на одводи; боја за чевли, крема 

за чевли, средства за чистење на чевли; сапуни; 

детергенти  

кл. 5  препарати против бактерии и препарати за 

дезинфекција  

кл. 21  домашен или кујнски прибор за употреба 

при чистење, полирање, стружење и 

премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери; 

крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор 

за чистење  

 

(210) TM  2012/372  (220) 11/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп 

ул. „Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена, светло и темно 

портокалова, светло и темно кафена, светло и 

темно жолта, темно сива и зелена 

(531) 05.09.15;25.01.19;26.15.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(210) TM  2012/373  (220) 11/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп 

ул.„Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, 

светло и темно кафена, светло и темно жолта 

(531) 08.01.15;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(210) TM  2012/374  (220) 11/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп 

ул. „Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 

(591) црна, бела, црвена, светло и темно 

портокалова, светло и темно кафена, светло и 

темно жолта, светло и темно сива 

(531) 08.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(210) TM  2012/379  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за автопревоз и 

трговија БОКИ дооел Пробиштип 

ул.Вељко Влаховиќ 107, Пробиштип, MK 

(540)  

 

(591) црвена, црна, бела и сина 

(531) 01.05.02;26.04.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2012/380  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, светло црвена, зелена и бела 

(531) 26.11.12;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи (лекови, 

помошни лековити средства и медицински 

помагала)  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски 

производи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

медицински, фармацевтски, стоматолошки и 

заботехнички и ветеринарни производи  

 

(210) TM  2012/381  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, светло црвена, зелена и бела 

(531) 26.11.12;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи (лекови, 

помошни лековити средства и медицински 

помагала)  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски 

производи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

медицински, фармацевтски, стоматолошки и 

заботехнички и ветеринарни производи  

 

(210) TM  2012/382  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  
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(591) портокалова, темно сина, темно зелена, 

светло зелена и бела 

(531) 05.03.14;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи. книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи. масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај. какао. шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/383  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Дабевски Јован 

ул. 12 бр. 6, Волково, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

NATURANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и масти 

зајадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии, мраз  

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалаци; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пиво  

 

(210) TM  2012/384  (220) 12/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) МЏ РОБИН ДОО 

ул.„Ленинградска" бр.6, 1230 Гостивар, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, жолта, светло и темно црвена 

(531) 26.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 



 

Трговски Марки  259 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии, мраз, производи врз база на житарици, 

пченка, брашно од пченка, брашно од компири 

за исхрана, чипс [производи од житарици], 

флипс  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје и 

зеленчук; семиња  

кл. 35  рекламирање; водење со работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

претставување на производи, услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: кафе, чај, 

какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз, 

производи врз база на житарици, пченка, брашно 

од пченка, брашно од компири за исхрана, чипс 

[производи од житарици], флипс; земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнени 

производи што не се опфатени со другите класи; 

свежо овошје и зеленчук; семиња  

 

(210) TM  2012/385  (220) 17/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Милан Маркович бр. 36 б, Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сина, црвена и бела 

(531) 26.01.05;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материи во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, 

лепило, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со исклучок 

на бои и масла, керамички смеси за сврзување 

(зрна и прав), производи за конзервирање бетон, 

хемиски производи за проветрување на бетонот, 

пластични маси (разложувачи на пластични 

маси), производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла, производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби 

против влага, материјали изолатори, изолациони 

облоги што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, тавани што 

не се од метал, цемент, обвивки што не се од 

метал за градби, бетон, фасади што не се од 

метал за градба, ѕидни облоги што не се од 

метал за градба  

 

(210) TM  2012/386  (220) 17/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Милан Маркович бр. 36 б, Скопје, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сина, црвена и бела 

(531) 26.01.05;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материи во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, 
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лепило, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со исклучок 

на бои и масла, керамички смеси за сврзување 

(зрна и прав), производи за конзервирање бетон, 

хемиски производи за проветрување на бетонот, 

пластични маси (разложувачи на пластични 

маси), производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла, производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби 

против влага, материјали изолатори, изолациони 

облоги што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, тавани што 

не се од метал, цемент, обвивки што не се од 

метал за градби, бетон, фасади што не се од 

метал за градба, ѕидни облоги што не се од 

метал за градба  

 

(210) TM  2012/388  (220) 17/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

PEDIGREE VITAL PROTECTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрна кои не се вклучени во други 

класи; живи животни, птици и риба; свежо овошје 

и зеленчук; храна (намирници) за животни; 

сипина коска; коска и работи за жвакање кои се 

јадат; легла за животни  

 

(210) TM  2012/391  (220) 14/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

(591) портокалова, темно сина, темно зелена, 

светло зелена, бела и сите нијанси на сива 

(531) 05.03.14;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи. книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи. масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај. какао. шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
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печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/394  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

8426, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ЕНРИАВ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(210) TM  2012/395  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) 3M Company 

a corporation of the State of Delaware 3M 

Center, 2501 Hudson Road, St. Paul Minnesota, 

55144, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

TEGADERM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фластери, материјали за преврски; 

медицински и хируршки преврски; медицинкси и 

хируршки преврски што содржат антимикробни 

средства, антисептици или фармацевтски 

препарати; пополнувачи за рани, ќесички за 

рани, завои, влошки, гази, ленти, заптивки за 

кожата и филм; абсорбирачки материјали и 

контакни наслаги за нега на рани, локални 

фармацевстски препарати за нега на рани, 

вклучително локални антисептици, локални 

антибиотици и локални антимикробни средства; 

средства за дезинфекцнја; антисептици; 

средства за чистење рани, физиолошки раствор 

и навлажнувачи за преврски  

 

(210) TM  2012/399  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

АЛБОТИЛ 

(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  2012/400  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

ФАКТУ 

(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  2012/401  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) 3M Company 
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a corporation of the State of Delaware 3M 

Center, 2501 Hudson Road, St. Paul Minnesota, 

55144, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CAVILON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински производи за нега на 

кожата; не-медицински средства за чистење за 

нега на кожата, креми, лосиони, хидратантни 

креми, заштитни креми, средства за омекнување 

на кожата, гелови и пудри; сапуни; парфимерија, 

етерични масла; козметика; лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  медицински препарати за нега на кожата  

 

(210) TM  2012/402  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Next Group Plc 

Desford Road Enderby, Leicester, Leicestershire 

LE19 4AT, GB 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

NEXT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила за сонце; очила; кутии за очила; 

апарати и инструменти - научни, наутички, за 

премер, фотографски, кинематографски, 

оптички, за тежинско мерење, за мерење, за 

сигнализација, за проверка (надзор), за 

спасување и за едукација; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулација или 

контрола на електричната енергија; апарат за 

наснимување, пренесување или репродукција на 

звук или слики; магнетни носачи на податоци, 

дискови за наснимување; машини за автоматско 

продавање и механизми за апарати кои се 

активираат со ситни пари; регистер каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери; противпожарни апарати  

кл. 14  скапоцени метали и нивни легури и 

производи изработени од скапоцени метали или 

обложени со нив, кои не спаѓаат во други класи; 

накит, скапоцени камења; хоролошки и 

хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и имитации на кожа, како и 

производи направени од овие материјали, кои не 

спаѓаат во други класи; животинска кожа, 

непреработено крзно; куфери и патнички торби; 

чадори, сонцобрани и стапови како помагала за 

одење; камшици, запрежна и седларска опрема  

кл. 35  рекламирање, деловен менаџмент, 

деловно управување; канцелариско работење; 

малопродажни услуги, вклучително и 

малопродажни услуги кои се нудат преку 

продавници за општа стока и облека, каталог за 

нарачка по пошта, "он-лајн", преку телевизиски 

канал, преку мобилен телефон и преку директна 

продажба, при што сите наведени се однесуваат 

на продажба на облека, облека за на глава и 

обувки, накит, часовници, модна галантерија, 

производи за домаќинство, крпи, постелнина, 

штофови, мебел, апарати за осветление, 

играчки, електрични производи, козметика, 

немедицински тоалетни препарати, опрема за 

заштита на очите, ташни за носење, производи 

од кожа, рачни торби, спортски торби, патнички 

торби, торби за пазарување, торби за тоалетен 

прибор, поштарски торби, торби за носење 

пратки, торби за носење документи и детски 

торби, кујнски прибор, боја, тапети, лепенки и 

ивични опшивки за ѕидови, слики, рамки за 

слики, електрични производи, камери; набавка 

на информации и совети во врска со 

малопродажни услуги кои се однесуваат на 

горенаведените производи; консултантски услуги 

во областа на деловниот менаџмент, 

вклучително и давање техничка поддршка и 

совети за управување на малопродажни 

капацитети во областа на горенаведените 

производи  

 

(210) TM  2012/403  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 
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бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сива, сина, жолта и портокалова 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем  

 

(210) TM  2012/404  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски  бр. 12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сина, сива, жолта и розoва 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  подлога за шминка  

 

(210) TM  2012/405  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје 

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сива, циклама и портокалова 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  млеко за тело  

 

(210) TM  2012/406  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) бела, сина, сива и жолта 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  подлога за шминка  

 

(210) TM  2012/407  (220) 18/04/2012 

(442) 30/04/2013 
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(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

YOUNG DERM КРЕМ 

(во изглед) 

(591) бела, сива, зелена, жолта и портокалова 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем  

 

(210) TM  2012/408  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Iochpe-Maxion S/A 

Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao 

Paulo, BR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црна, бела и сина 

(531) 27.01.25;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  делови на копнени возила, имено тркала, 

шасии, рамењача, стрингери (работни делови 

алатки), пресувани делови и делови ковани во 

калап, имено структурни делови за камиони, 

автобуси, комбе, трактори и за теренски возила  

 

(210) TM  2012/409  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Iochpe-Maxion S/A 

Rua Luigi Galvani, 145, 13 andar 04575-020 Sao 

Paulo, BR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MAXION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  делови на копнени возила, имено тркала, 

шасии, рамењача, стрингери (работни делови 

алатки), пресувани делови и делови ковани во 

калап, имено структурни делови за камиони, 

автобуси, комбе, трактори и за теренски возила  

 

(210) TM  2012/410  (220) 19/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Farmaceutsko - hemijska industrija 

''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo 

ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, RS 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ANZOVIP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/411  (220) 20/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG 

In der Luberzen 1 CH-8902 Urdorf, CH 

(740) ИГОР АЛЕКСАНДРОВСКИ, АДВОКАТ  

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

FUTURO 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за обвивање, заптисување и 

за изолација  

 

(210) TM  2012/412  (220) 20/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија, 

услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО ПЕЧАТ експорт-

импорт ДОО Скопје 

ул.Елисие Поповски Марко бр.37/2-1, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(531) 25.01.19;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/413  (220) 23/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Адвокат Маја Парговска Скопје 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје, MK 

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена и темно црвена 

(531) 01.01.03;09.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 45  правни работи; безбедноссни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општествени 

услуги што ги дават трети лица за задоволување 

на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/414  (220) 23/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за производство 

трговија и услуги МАПЕТ-КОМ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје; Трговско друштво за 

производство трговија и услуги МАПЕТ -

СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and Трговско 

друштво за производство трговија и услуги 

МАПЕТ-ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје 

бул.Јане Сандански бр.62/2-7, 1000 Скопје, 

MK; бул.Јане Сандански бр. 82 ТЦ Бисер 

лок.51 приземје, 1000 Скопје, MK and 

ул.Маџари б.б. Газибаба, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) виолетова, црна и бела 

(531) 02.03.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, бањарки, костум за 

капење, корсети (женска долна облека), 

комбинезони, корселети (градник со мидер), 

пењоари, долна облека, килоти, женски гаќички, 

пижами, маици, чорапи, пети за чорапи, боди, 

хулахопки  

кл. 26  вештачко цвеќе, траки за коса, шноли, 

токи на ремени, панделки за коса, петлици за 

облека, копчиња за корсети, витлери 

неелектрични, вештачка коса, украси (везење), 

тантели, плетенки, украси за коса, мрежаста 

чипка  
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кл. 35  рекламирање, канцелариски работи 

продажба на мало и продажба на големо на: 

облека, обувки, капи, бањарки, костум за 

капење, корсети (женска долна облека), 

комбинезони, корселети (градник со мидер), 

пењоари, долна облека, килоти, женски гаќички, 

пижами, маици, чорапи, пети за чорапи, боди, 

хулахопки, вештачко цвеќе, траки за коса, 

шноли, токи на ремени, панделки за коса, 

петлици за облека, копчиња за корсети, витлери 

неелектрични, вештачка коса, украси (везење), 

тантели, плетенки, украси за коса, мрежаста 

чипка  

 

(210) TM  2012/415  (220) 23/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VIZENDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2012/416  (220) 23/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство и услуги на 

Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ 

ул.Аргир Маринчев бр.3, 6000 Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591) портокалова, црна, темно и светло сина, 

бела 

(531) 03.13.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината; билки (лековити билки); нега на 

кожата (фармацевтски производи за нега на 

кожата); медицински масти против изгореници 

од сонце  

кл. 30  мед, млеко (пчелино млеко) за човечка 

исхрана што не е за медицинска употреба  

кл. 35  огласување водење на работење; 

управување со работи  

кл. 44  медицински услуги; хигиенска нега и нега 

на убавината на луѓето  

 

(210) TM  2012/418  (220) 24/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА 

КРИСТИНА 

ул.Анастас Митрев бр.27, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

PINK SECRET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на: текстил, облека, обувки, производи од кожа, 

козметички и тоалетни препарати  

 

(210) TM  2012/419  (220) 24/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Небојша Златевски 

Долна Бањица, ул.Фазанерија 1 бр.96, 

Гостивар, MK 

(540)  
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(591) сина, бела и црвена 

(531) 01.15.03;02.05.23;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2012/420  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за услуги и трговија БЕСТ 

ПРИМУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, црвена и бела 

(531) 01.17.13;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за послужување и подготвување 

храна и пијалаци, ресторани и др. угостителски 

објекти  

 

(210) TM  2012/421  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за услуги и трговија БЕСТ 

ПРИМУС ДООЕЛ Скопје 

ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, црвена и бела 

(531) 01.17.13;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за послужување и подготвување 

храна и пијалоци ресторани и др. угостителски 

објекти  

 

(210) TM  2012/423  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(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 
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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  2012/424  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за градежништво МЕДИА 

ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје 

ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

 

(591) сива и црвена 

(531) 27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремано сместување  

 

(210) TM  2012/425  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за градежништво МЕДИА 

ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје 

ул. Новопроектирана б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

SYNERGY BUSINESS 

CENTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремано сместување  

 

(210) TM  2012/426  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ВИТАЛ БТ ДОО увоз-извоз Велес 

ул.Моша Пијаде бб, 1400 Велес, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591) жолта, црна, темно и светло зелена, бела 

(531) 26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, соја  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за 

кафе; брашно и производи од жита, мед квасец 

прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, свежо овошје и 

зеленчук, семиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи  

 

(210) TM  2012/428  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PATRON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  

 

(210) TM  2012/429  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GRAN PATRON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  

 

(210) TM  2012/430  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GRAN PATRON 

BURDEOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  

 

(210) TM  2012/431  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GRAN PATRON 

PLATINUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  

 

(210) TM  2012/432  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CITRONGE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  

 

(210) TM  2012/433  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PYRAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; вина; 

алкохоли  

 

(210) TM  2012/434  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

XO CAFE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива); 

дестилирани алкохоли; рум; текила; водка; вина; 

алкохоли; ликери  
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(210) TM  2012/435  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Patron Spirits International AG 

Quaistrasse 11 8200 Schaffhausen, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ULTIMAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; дестилирани 

алкохоли; и водка  

 

(210) TM  2012/436  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Stiefel Laboratories, Inc.  

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 

US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ISOTREXIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третманот на дерматолошки заболувања, 

состојби и пореметувања  

 

(210) TM  2012/438  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Госевски Миле 

бул.Партизански Одреди 99 1/2, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) сина, зелена, црна, бела и сива 

(531) 05.03.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало со 

козметички и фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/439  (220) 25/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски  бр. 12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сина, сива и зелена 

(531) 01.15.15;24.17.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони  

 

(210) TM  2012/440  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  
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(591) кафена 

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/441  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) кафена 

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/442  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) кафена 

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/443  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  
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(591) кафена 

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2012/445  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(300) 010594737  26/01/2012  EM 

(731) Paramount Pictures Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 

90038, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PARAMOUNT 

CHANNEL 

(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 складирање, 

снимање, пренос и репродукција на звук или 

слика, магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар; подвижни слики и 

телевизиски филмови, анимирани цртани 

филмови, апарат за складирање или 

обезбедување звук или слики; филмови за 

подвижни слики и видеоленти, видеодискови и 

снимени магнетни ленти со звук и/или слики; 

апарати за забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер; интерактивни 

компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички 

носачи на податоци; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звуци 

и/или слики; апарати, софтвер и програми за 

компјутерски игри; апарати, софтвер и програми 

за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен 

излез, касети со игри за употреба со апарати за 

електронски игри; звучни и видео снимки; очила 

за сонце; апарати и инструменти за поучување и 

настава; фонографски снимки; грамофонски 

плочи, дискови, ленти, касети, кертриџи, картици 

и други носачи, што носат или за употреба во 

носење на звучни снимки, видео снимки, 

податоци, слики, игри, графики, текст, програми 

или информации; фонографски грамофонски 

плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри 

за компјутерски видео игри и машини за игри со 

видео излез, касети со компјутерски игри, 

програми за компјутерски игри; ленти за 

компјутерски игри, мемориски носачи, 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; 

видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер 

дискови и дигитални видео дискови (DVD), 

дигитални дискови со висока дефиниција, CD 

ROMh и други медиски формати што вклучуваат 

игри, интерактивни игри, филмови со подвижни 

слики, спортски и телевизиски серии, шоуа со 

игри, реални шоуа, анимација и други изведби; 

снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; 

опрема и додатоци за бежични мобилни 

телефони; маски за мобилни телефони; ринг 

тонови; ринг тонови што се превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри и видео слики за бежични мобилни 

комуникациски уреди, превземачки 

(downloadable) звучни, музички и видео снимки, 

електронски игри и ринг тонови за целуларни 
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телефони; интерактивни игри што се играат на 

компјутери или мобилни телефони; системи за 

домашна забава; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци за 

складирање, снимање, пренос и репродукција на 

звук и/или слики; 

компјутерски софтвер; мемориски игри на 

компакт дискови што само се читаат; игри со 

аудио излез; касети со игри за компјутерски 

видео игри и машини за игри со видео излез; 

касети со компјутерски игри; програми за 

компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; 

звучни и видео снимки; фонографски снимки; 

грамофонски плочи; кинематографски и 

фотографски филмови, филмови за подвижни 

слики и видеоленти, МРЗ плеери; дигитални 

камери, мобилни телефони и опрема и додатоци 

за бежични мобилни телефони вклучително 

маски за мобилни телефони; ринг тонови што се 

превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, 

МРЗ-ки, графики, игри и видео слики за бежични 

мобилни комуникациски уреди, бежично 

пренесување и мобилни комуникациски уреди 

што овозможуваат гласање и примање на 

гласовни и текстуални пораки со други бежични 

мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, 

очила; ласер дискови; видео дискови, компакт 

дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани 

дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертириџи, 

картички што вклучуваат филмови со подвижни 

слики, новини, спортски и телевизиски серии, 

документарци, шоуа со игри, анимации, концерти 

и други изведби; мемориски носачи; 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови 

(компакт дискови со меморија што само се чита); 

кутии за носење за касети и компакт дискови; 

интерактивни електронски игри за употреба со 

компјутери  

кл. 38  услуги на емитување и телекомуникации; 

услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги 

на безжична мобилна телефонија; 

обезбедување пренос на превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри, видео снимки и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос на праќање 

(uploading) и превземање (downloading) ринг 

тонови , глас, музика, МРЗ-ки, графики, игри, 

видео снимки, информации и новости преку 

глобалната компјутерска мрежа до безжичен 

мобилен комуникациски уред; обезбедување 

комуникациски услуги за гласање и анкетирање 

преку безжичен мобилен комуникациски уред; 

испраќање и примање на гласовни и текст 

пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; 

обезбедување комуникациски услуги за он-лајн 

систем на гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги, 

вклучувајќи комуникациски услуги, имено 

пренесување емитуван звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување 

превземачки (downloadable) емитувања во вид 

на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобалната компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; изнајмување на апарати за пренесување 

и примање на кинематографски филмови, звук 

или видео; комуникациски услуги; телевизиски 

програми, услуги на емитување; безжичен 

пренос и емитување на телевизиски програми; 

кабелски, сателитски и директно до дома пренос 

и дистрибуција на телевизиски програми; 

емитување и пренос на кабелска телевизија, 

видео, телевизија со претплата и радио; 

компјутерски мрежни комуникации; пренос и 

прием на податоци и информации; сателитски 

пренос; услуги на компјутерски мрежни 

комуникации; услуги на електронска пошта; 

услуги на телетекст; услуги на плаќање за 

гледање (pay per view) телевизиски пренос; 

преноси на видео на барање; закупување, 

лизинг или изнајмување на апарати, 

инструменти, инсталации или компоненти за 

емитување или комуникации за употреба во 

обезбедување на сите гореспоменатите услуги; 

советодавни, информациски и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведените услуги  

кл. 41  услуги за забава, образование и настава; 

спортски и културни активности; услуги за радио 

и телевизиска забава; услуги за филмска, 

музичка, спортска, видео и театарска забава; 

продукција, подготовка, презентација, 

дистрибуција, изложба, здружување, 

вмрежување и изнајмување телевизиски и радио 
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програми и емисии и филмови, анимирани 

фимови и звучни и видео снимки; продукција на 

забавни емисии во живо; продукција на 

телевизиски забавни емисии; филмска забава, 

телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; 

продукција на книги, магазини и периодичници, 

продукција и изнајмување образовни и наставни 

матаријали; публикација, ориганизирање, 

продукција и презентација на настани за 

едукативни, културни или забавни намени; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

забавни денови, изложби, спортски настани, 

шоуа, турнеи, сценски настани, театарси 

изведби, концерти, изведби во живо и настани во 

кои учествува публиката; услуги за онлај 

информации поврзани со услуги за електронски 

игри обезбедени по пат на интернет или 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика (која не се превзема) за интернет и 

мобилни телефони; услуги за онлајн 

информации поврзани со забава, спортски и 

културни настани обезбедени онлајн од 

компјутерска датабаза или обезбедени по друг 

пат; услуги за електронски игри обезбедени од 

компјутерска датабаза или по пат на интернет 

или мобилни телефони; обезбедување онлајн 

електронски публикации; публикација на 

електронски книги и журнали онлајн; публикација 

на текстови во електронска форма или на друг 

начин; изложбени услуги; услуги за 

програмирање вести за пренос преку интернет 

или мобилни телефони; организирање и 

спроведување конференции; услуги за разонода; 

услуги за аркадна разонода, обезбедување 

информации за забавни услуги до повеќе 

корисници преку светска мрежа (World Wide 

Web), преку интернет, преку други онлајн 

датабази или преку мобилни телефони; 

продукција на шоуа за танц, музички шоуа и 

шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со 

игри и спортски настани пред жива публика шти 

се емитувани во живо или снимени за подоцно 

емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа 

за новости; оранизирање натпревари за таленти 

и музички и телевизиски наградни настани; 

организирање и презентирање изложби на 

забава поврзани со мода и стил; обезбедување 

информации од полето на забава по пат на 

глобална компјутерска мрежа или мобилни 

телефони; обезбедување онлајн гласачки 

систем преку интернет или бежичен 

комуникациски уред за забавни намени; услуги 

за информации за новости и моментални 

случувања; обезбедување информации од 

полето на забава до еден или повеќе луѓе преку 

интернет на едно место користејќи кафе, бар, 

кафитерија, бистро, ресторан или поставена 

кафе куќа; забавни услуги од природата на 

продукција и дистрибуција на филмови; 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми; продукција и дистрибуција на 

претходно снимени видео касети, дигитални 

сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени 

аудио дискови и без-диск дигитални медии за 

складирање; обезбедување превземачка 

бежична забавна содржина во вид на 

аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобална компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; обезбедување информации од полето на 

забавата, филмовите, игрите и музиката преку 

компјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи или мобилни телефони; обезбедување 

онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; 

филмски и телевизиско студиски услуги; 

изнајмување на филмови и телевизиски сценски 

декор и опрема; обезбедување на кина или 

театарски објекти; изнајмување апарати за 

модификација, монтажа или репродукција за 

кинематографски филмови, звук или видео; 

услуги за снимање, модифицирање или монтажа 

за филм, звук или видео; обезбедување игри за 

онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи 

мобилни телефони, на компјутери или на 

играчки конзоли; услуги за забава во форма на 

продукција и дистрибуција на анимациски 

визуелни ефекти и компјутерска графика за 

филмови и телевизија; продукција на анимирани 

филмови; продукција, подготовка, изложба, 

дистрибуција и изнајмување телевизија и радио 

програми и филмови, анимирани филмови и 

звучни и видео записи преку интерактивна 

медиа, вклучувајќи интернет; продукција на 
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забавни емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми што 

вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; продукција и 

изнајмување едукактивни и наставни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за едукативни, културни 

или забавни намени преку интерактивна медиа; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, концерти, 

изведби во живо и настани во кои учествува 

публиката; организирање интерактивни игри; 

продукција на СМС-квиз програми; едукативни 

услуги; продукција, дистрибуција и презентација 

на телевизиски програми, филмови, забавни 

емисии во живо, анимирани филмови, 

телевизиски серии и телевизиски емисии; 

продукција, дистрибуција и презентација на 

филмувани или снимани аудио, визуелни и 

аудио-визуелни материјали; продукција, 

дистрибуција и презентација на видео ленти, 

видео касети, видео дискови, ласер дискови, 

грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за 

забава поврзани со филмови и телевизија; 

публикација на магазини и периодичници; 

организирање и спроведување изложби; 

обезбедување објекти за студиско снимање и 

продукција; услуги за паркови за разонода; 

услуги за изведби во живо; услуги за концерти; 

услуги за телевизиска продукција; 

консултантски, информациски и советодавни 

услуги поврзани со гореспомнатите услуги  

 

(210) TM  2012/446  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(300) 010594844  26/01/2012  EM 

(731) Paramount Pictures Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 

90038, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 01.01.10;06.01.02 

(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 складирање, 

снимање, пренос и репродукција на звук или 

слика, магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар; подвижни слики и 

телевизиски филмови, анимирани цртани 

филмови, апарат за складирање или 

обезбедување звук или слики; филмови за 

подвижни слики и видеоленти, видеодискови и 

снимени магнетни ленти со звук и/или слики; 

апарати за забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер; интерактивни 

компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички 

носачи на податоци; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звуци 

и/или слики; апарати, софтвер и програми за 

компјутерски игри; апарати, софтвер и програми 

за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен 

излез, касети со игри за употреба со апарати за 

електронски игри; звучни и видео снимки; очила 

за сонце; апарати и инструменти за поучување и 

настава; фонографски снимки; грамофонски 

плочи, дискови, ленти, касети, кертриџи, картици 
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и други носачи, што носат или за употреба во 

носење на звучни снимки, видео снимки, 

податоци, слики, игри, графики, текст, програми 

или информации; фонографски грамофонски 

плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри 

за компјутерски видео игри и машини за игри со 

видео излез, касети со компјутерски игри, 

програми за компјутерски игри; ленти за 

компјутерски игри, мемориски носачи, 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; 

видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер 

дискови и дигитални видео дискови (DVD), 

дигитални дискови со висока дефиниција, CD 

ROMh и други медиски формати што вклучуваат 

игри, интерактивни игри, филмови со подвижни 

слики, спортски и телевизиски серии, шоуа со 

игри, реални шоуа, анимација и други изведби; 

снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; 

опрема и додатоци за бежични мобилни 

телефони; маски за мобилни телефони; ринг 

тонови; ринг тонови што се превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри и видео слики за бежични мобилни 

комуникациски уреди, превземачки 

(downloadable) звучни, музички и видео снимки, 

електронски игри и ринг тонови за целуларни 

телефони; интерактивни игри што се играат на 

компјутери или мобилни телефони; системи за 

домашна забава; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци за 

складирање, снимање, пренос и репродукција на 

звук и/или слики; 

компјутерски софтвер; мемориски игри на 

компакт дискови што само се читаат; игри со 

аудио излез; касети со игри за компјутерски 

видео игри и машини за игри со видео излез; 

касети со компјутерски игри; програми за 

компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; 

звучни и видео снимки; фонографски снимки; 

грамофонски плочи; кинематографски и 

фотографски филмови, филмови за подвижни 

слики и видеоленти, МРЗ плеери; дигитални 

камери, мобилни телефони и опрема и додатоци 

за бежични мобилни телефони вклучително 

маски за мобилни телефони; ринг тонови што се 

превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, 

МРЗ-ки, графики, игри и видео слики за бежични 

мобилни комуникациски уреди, бежично 

пренесување и мобилни комуникациски уреди 

што овозможуваат гласање и примање на 

гласовни и текстуални пораки со други бежични 

мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, 

очила; ласер дискови; видео дискови, компакт 

дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани 

дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертириџи, 

картички што вклучуваат филмови со подвижни 

слики, новини, спортски и телевизиски серии, 

документарци, шоуа со игри, анимации, концерти 

и други изведби; мемориски носачи; 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови 

(компакт дискови со меморија што само се чита); 

кутии за носење за касети и компакт дискови; 

интерактивни електронски игри за употреба со 

компјутери  

кл. 38  услуги на емитување и телекомуникации; 

услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги 

на безжична мобилна телефонија; 

обезбедување пренос на превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри, видео снимки и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос на праќање 

(uploading) и превземање (downloading) ринг 

тонови , глас, музика, МРЗ-ки, графики, игри, 

видео снимки, информации и новости преку 

глобалната компјутерска мрежа до безжичен 

мобилен комуникациски уред; обезбедување 

комуникациски услуги за гласање и анкетирање 

преку безжичен мобилен комуникациски уред; 

испраќање и примање на гласовни и текст 

пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; 

обезбедување комуникациски услуги за он-лајн 

систем на гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги, 

вклучувајќи комуникациски услуги, имено 

пренесување емитуван звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување 

превземачки (downloadable) емитувања во вид 

на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобалната компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; изнајмување на апарати за пренесување 

и примање на кинематографски филмови, звук 

или видео; комуникациски услуги; телевизиски 
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програми, услуги на емитување; безжичен 

пренос и емитување на телевизиски програми; 

кабелски, сателитски и директно до дома пренос 

и дистрибуција на телевизиски програми; 

емитување и пренос на кабелска телевизија, 

видео, телевизија со претплата и радио; 

компјутерски мрежни комуникации; пренос и 

прием на податоци и информации; сателитски 

пренос; услуги на компјутерски мрежни 

комуникации; услуги на електронска пошта; 

услуги на телетекст; услуги на плаќање за 

гледање (pay per view) телевизиски пренос; 

преноси на видео на барање; закупување, 

лизинг или изнајмување на апарати, 

инструменти, инсталации или компоненти за 

емитување или комуникации за употреба во 

обезбедување на сите гореспоменатите услуги; 

советодавни, информациски и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведените услуги  

кл. 41  услуги за забава, образование и настава; 

спортски и културни активности; услуги за радио 

и телевизиска забава; услуги за филмска, 

музичка, спортска, видео и театарска забава; 

продукција, подготовка, презентација, 

дистрибуција, изложба, здружување, 

вмрежување и изнајмување телевизиски и радио 

програми и емисии и филмови, анимирани 

фимови и звучни и видео снимки; продукција на 

забавни емисии во живо; продукција на 

телевизиски забавни емисии; филмска забава, 

телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; 

продукција на книги, магазини и периодичници, 

продукција и изнајмување образовни и наставни 

матаријали; публикација, ориганизирање, 

продукција и презентација на настани за 

едукативни, културни или забавни намени; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

забавни денови, изложби, спортски настани, 

шоуа, турнеи, сценски настани, театарси 

изведби, концерти, изведби во живо и настани во 

кои учествува публиката; услуги за онлај 

информации поврзани со услуги за електронски 

игри обезбедени по пат на интернет или 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика (која не се превзема) за интернет и 

мобилни телефони; услуги за онлајн 

информации поврзани со забава, спортски и 

културни настани обезбедени онлајн од 

компјутерска датабаза или обезбедени по друг 

пат; услуги за електронски игри обезбедени од 

компјутерска датабаза или по пат на интернет 

или мобилни телефони; обезбедување онлајн 

електронски публикации; публикација на 

електронски книги и журнали онлајн; публикација 

на текстови во електронска форма или на друг 

начин; изложбени услуги; услуги за 

програмирање вести за пренос преку интернет 

или мобилни телефони; организирање и 

спроведување конференции; услуги за разонода; 

услуги за аркадна разонода, обезбедување 

информации за забавни услуги до повеќе 

корисници преку светска мрежа (World Wide 

Web), преку интернет, преку други онлајн 

датабази или преку мобилни телефони; 

продукција на шоуа за танц, музички шоуа и 

шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со 

игри и спортски настани пред жива публика шти 

се емитувани во живо или снимени за подоцно 

емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа 

за новости; оранизирање натпревари за таленти 

и музички и телевизиски наградни настани; 

организирање и презентирање изложби на 

забава поврзани со мода и стил; обезбедување 

информации од полето на забава по пат на 

глобална компјутерска мрежа или мобилни 

телефони; обезбедување онлајн гласачки 

систем преку интернет или бежичен 

комуникациски уред за забавни намени; услуги 

за информации за новости и моментални 

случувања; обезбедување информации од 

полето на забава до еден или повеќе луѓе преку 

интернет на едно место користејќи кафе, бар, 

кафитерија, бистро, ресторан или поставена 

кафе куќа; забавни услуги од природата на 

продукција и дистрибуција на филмови; 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми; продукција и дистрибуција на 

претходно снимени видео касети, дигитални 

сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени 

аудио дискови и без-диск дигитални медии за 

складирање; обезбедување превземачка 

бежична забавна содржина во вид на 

аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 
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телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобална компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; обезбедување информации од полето на 

забавата, филмовите, игрите и музиката преку 

компјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи или мобилни телефони; обезбедување 

онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; 

филмски и телевизиско студиски услуги; 

изнајмување на филмови и телевизиски сценски 

декор и опрема; обезбедување на кина или 

театарски објекти; изнајмување апарати за 

модификација, монтажа или репродукција за 

кинематографски филмови, звук или видео; 

услуги за снимање, модифицирање или монтажа 

за филм, звук или видео; обезбедување игри за 

онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи 

мобилни телефони, на компјутери или на 

играчки конзоли; услуги за забава во форма на 

продукција и дистрибуција на анимациски 

визуелни ефекти и компјутерска графика за 

филмови и телевизија; продукција на анимирани 

филмови; продукција, подготовка, изложба, 

дистрибуција и изнајмување телевизија и радио 

програми и филмови, анимирани филмови и 

звучни и видео записи преку интерактивна 

медиа, вклучувајќи интернет; продукција на 

забавни емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми што 

вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; продукција и 

изнајмување едукактивни и наставни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за едукативни, културни 

или забавни намени преку интерактивна медиа; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, концерти, 

изведби во живо и настани во кои учествува 

публиката; организирање интерактивни игри; 

продукција на СМС-квиз програми; едукативни 

услуги; продукција, дистрибуција и презентација 

на телевизиски програми, филмови, забавни 

емисии во живо, анимирани филмови, 

телевизиски серии и телевизиски емисии; 

продукција, дистрибуција и презентација на 

филмувани или снимани аудио, визуелни и 

аудио-визуелни материјали; продукција, 

дистрибуција и презентација на видео ленти, 

видео касети, видео дискови, ласер дискови, 

грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за 

забава поврзани со филмови и телевизија; 

публикација на магазини и периодичници; 

организирање и спроведување изложби; 

обезбедување објекти за студиско снимање и 

продукција; услуги за паркови за разонода; 

услуги за изведби во живо; услуги за концерти; 

услуги за телевизиска продукција; 

консултантски, информациски и советодавни 

услуги поврзани со гореспомнатите услуги  

 

(210) TM  2012/447  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ 

Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош, 

1300 Куманово, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството;сурови вештачки смоли, сурови 

пластични материи; вештачки ѓубрива; смеши за 

гаснење пожар; препарати за калење и 

заварување метали; хемиски супстанции за 

конзервирање прехрамбени производи; материи 

за штавење;адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустријата  

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи;руди  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 
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проверка (контрола), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери; апарати 

за гаснење пожар  

 

(210) TM  2012/448  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

PROACE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурини делови  

 

(210) TM  2012/451  (220) 26/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, светло и темно црвена и светло 

розова 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  срдства за белење и други супсанции за 

перење, препарати за чистење, полоирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, приз 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. 35  огласување; водење на работење; 

управуваењ со работи; канцелариски работи, 

увоз-извоз  

 

(210) TM  2012/452  (220) 27/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство сервис, 

ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ 

Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

М А К Л И Ф Т 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли од обичен метал кои 

не се електрични, браварски производи, мали 

метални произзводи, метални цевки, каси, 

производи од метал  

кл. 7  машини машински алати, мотори и 

погонски машини, машинки спојници и 

трансмисиски елементи (освен за сувоземни 

возила)  
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кл. 37  градежни конструкции, поправки 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/453  (220) 27/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство сервис, 

ремонт и монтажа на лифтови МАКЛИФТ 

Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Васко Карангелески бр.ББ Скопје, Кисела 

Вода, MK 

(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат  

бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, бела, црвена 

(531) 26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли од обичен метал кои 

не се електрични, браварски производи, мали 

метални произзводи, метални цевки, каси, 

производи од метал  

кл. 7  машини машински алати, мотори и 

погонски машини, машинки спојници и 

трансмисиски елементи (освен за сувоземни 

возила)  

кл. 37  градежни конструкции, поправки 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/454  (220) 27/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) RED BULL GmbH 

Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ТИ ДАВА КРИИИЛЈА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци вклучувајќи 

освежителни пијалаци, енергетски пијалаци, 

пијалаци од сурутка, изотонични, хипертонични и 

хипотонични пијалаци (за употреба и/или како 

што се бара од страна на спортистите); пиво, 

пиво од слад, пиво од пченица, портер пиво, ејл 

пиво, витко пиво и бело пиво; безалкохолни 

пијалаци од слад; минерална вода и газирана 

вода; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи, 

есенции и други препарати за правење пијалаци 

како и шумливи таблети и шумливи прашоци за 

пијалаци и безалкохолни коктели  

 

(210) TM  2012/455  (220) 27/04/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue New 

York, NY 10022, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 23.03.01;24.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/461  (220) 02/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Hankook Tire Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

HANKOOK KINERGY 

(во изглед) 

(591) црна и портокалова 

(531) 26.11.06;27.05.25 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; внатрешни цеви за 

тркала на возила; гуми за тркала на возила; 

внатрешни цевки за гуми на возила; 

пневматскигуми; гуми, цврсти за тркала на 

возила; гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2012/462  (220) 02/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

"НЕЖНО УШТЕ ОД 

ПРВИОТ ДОПИР" 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, козметички производи, препарати 

за нега на забите  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба  

кл. 35  рекламирање  

 

(210) TM  2012/463  (220) 02/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

"I BUTE QE NE 

PREKJEN E PARE" 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, козметички производи, препарати 

за нега на забите  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба  

кл. 35  рекламирање  

 

(210) TM  2012/466  (220) 03/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, 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)  

BEPANSCAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/467  (220) 03/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МААХИ ДООЕЛ Струмица 

ул.Васил Сурчев бр. ББ (Г.Т.Ц./Глобал-локал 

106) 2 400 Струмица, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) жолта, зелена, сина, окер, црвена, црна, 

бела 

(531) 27.05.25 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  канцелариски работи, продажба на 

големо и продажба на мало на игри и играчки, 

предмети за гимнастика и спорт што не се 

опфатени со другите класи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности, забавишта  

 

(210) TM  2012/468  (220) 03/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт 

Пере Тошев 59, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сина и портокалова 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

лустери, висечки ламби, столни ламби, подни 

ламби, ѕидни ламби, плафоњерки, вградени и 

надградени расветни тела, абажури за ламби, 

сталаци за ламби, надворешни светилки, 

фењери, канделабри, неонки, сијалици  

 

(210) TM  2012/470  (220) 04/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MONIZOL 

(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  2012/471  (220) 04/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 

19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski, 

PL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

MEMOTROPIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/475  (220) 07/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво БИОМЕДИКА 

ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје 

ул.Даме Груев бб. к2л9, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина 

(531) 27.05.08;27.05.11 

(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  
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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  2012/476  (220) 08/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MUCODYNE 

(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, 

матеијали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/477  (220) 09/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за 

производство, трговија и услуги експорт-

импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

ASP GROUP 

(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, услуги при продажба на 

големо и мало и увоз и извоз со градежни 

материјали, инсталациски материјали и сурова, 

недовршена и довршена кожа  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталасциски услуги  

 

(210) TM  2012/478  (220) 09/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Индустрија за вештачка кожа о текстил 

АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

ARMANEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

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, успуги при продажба на 

големо и мало и услуги при увоз и извоз со 

обувки, сурова, недовршена и довршена кожа  

кл. 40  обработка на материјали, обработка на 

кожа, боење на кожа, кројачки услуги, штавење 

на кожа, доработка на текстил, составување 

материјали (составување материјали по 

нарачка) за трети лица, набирање платно, крзно 

(изработка на производи од крзно по нарачка), 

сечење платно, бојосување платно, порабување 
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платно, обработка на платно, преправање на 

облека, информации (информации за обработка 

на материјали), обработка на платно против 

гужвање, составување материјали по нарачка за 

трети лица, изработка на производи од крзно по 

нарачка, сечење (сечење платно), шиење, 

бојосување (бојосување платно), бојосување 

(бојосување крзно), бојосување (бојосување 

текстил), порабување (порабување платно), 

везење, избелување на текстил, трајно 

пресување на текстил, ватирање [пополнување], 

печатење на свила, кројачки услуги, обработка 

на текстил  

 

(210) TM  2012/479  (220) 09/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за туристичко посредување, 

превоз, изнајмување на автомобили и услуги 

ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Ѓуро Ѓоновиќ бр.78А, Општина Центар, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена, сива и бела 

(531) 26.01.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување, хотели, 

ресторани  

 

(210) TM  2012/480  (220) 09/05/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

с.Колешино бб, Ново Село, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела, сива 

(531) 26.11.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, производи 

од тесто и слатки, кондиторски производи, сув 

колач, баклава, тулумба, гурабија, меден колач, 

алва, бадемови слатки[тестенини], бисквити, 

бисквити петит-бер, бонбони, брашно за 

исхрана*, ванила[арома], вафли, желеа(овошни 

желеа) [слаткарски производи], колач, колачиња, 

крекери, кристализиран шеќер за исхрана, 

марципан, мелничарски производи, ориз(колач 

од ориз), палачинки, пастили[слаткарски 

производи], пралини, производи од какао, 

производи од тесто, пролетни ролати, 

слаткарски производи, слаткарски производи од 

кикиритки, слатки, слатки од бадем, тесто за 

колач, торти, фондани[слаткарски производи], 

чајни колачиња, чоколадо, шербети[прашок за 

освежителен пијалак], шеќер  

 

(210) TM  2012/594  (220) 06/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

BERLITZ METHOD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио записи кои содржат инструкции 

(настава) на англиски јазик и други странски 

јазици како и информации за меѓународните 
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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  2012/602  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

А.Д. Прилеп 

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, 

кафена, сива, црна 

(531) 08.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2012/603  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

А.Д. Прилеп 

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, 

кафена, сива, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2012/604  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

А.Д. Прилеп 

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, 

кафена, сива, црна 

(531) 08.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2012/605  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

А.Д. Прилеп 

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, темно розева, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, кафена, црна 

(531) 08.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2012/607  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

А.Д. Прилеп 

ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, жолта, портокалова, зелена, 

кафена, сива, црна 

(531) 08.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(210) TM  2012/608  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ДПТУ ЗОГОПЕТ - ДООЕЛ Прилеп 

ул.ТРИЗЛА бр.48, Прилеп, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) сина и црна 

(531) 26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(210) TM  2012/609  (220) 08/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ДПТУ ЗОГОПЕТ - ДООЕЛ Прилеп 

ул.ТРИЗЛА бр.48, Прилеп, MK 

(540)  
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(591) сина и црна 

(531) 26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(210) TM  2012/611  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Маја Бајалска Георгиевска 

ул.Рампо Левката бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 38  телкомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2012/612  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 18.04.02;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2012/613  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ViiV Healthcare UK Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

DAZRAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на инфективни заболувања; 

фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на вирусни заболувања и нарушувања  

 

(210) TM  2012/614  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ViiV Healthcare UK Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TIVICAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на инфективни заболувања; 
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фармацевтски преарати и супстанции за 

третман на вирусни заболувања и нарушувања  

 

(210) TM  2012/615  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Kirby Building Systems Kuwait Company 

S.A.K. (C) 

P.O. Box 23933 Safat - 13100, KW 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, металнии преносни 

конструкции, меални материјали за железнички 

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал, кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/616  (220) 11/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 

ул.Васил Левски 15, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена, црна и бела 

(531) 27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2012/617  (220) 12/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Monster Energy Company, a Delaware 

corporation 

550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 

92880, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

MONSTER 

REHABITUATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци во течна форма  

кл. 30  инстант чај, леден чај и пијалаци што се 

на основа на чај; инстант ароматизиран чај, 

леден чај и пијалаци што се на основа на чај  

кл. 32  безалкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2012/618  (220) 12/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

LTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(210) TM  2012/619  (220) 13/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Скопје 

ул.Јордан Хаџи Константинов - Џинот број 3 

Скопје, MK 
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(540)  

 

(591) бела, црна и црвена 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2012/624  (220) 13/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LIONTANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/625  (220) 13/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Михајловски Михајло 

ул.„Питу Гули" бр.32, 7000 Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) розова 

(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, односи со јавноста; 

медиумска презентација; бизнис информации, 

демонстрација на производи, медиуми за 

комуникација (презентација на производи и 

услуги од областа на модата и модните 

додатоци, козметика, на медиуми за 

комуникација) за малопродажни цели; спојување 

за доброто на другите, на различни стоки (мода, 

козметика), овозможувајќи им на корисниците 

полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг 

услуги, изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

време за рекламирање преку медиумите, 

изнајмување рекламен простор, информации, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) во 

рекламни промовирачки цели на продажбата, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа односи со јавност, претплата на весници, 

промоција, промовирање на продажбата за 

трети лица, објавување рекламни текстови, 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, ширење на рекламни огласи 

и рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, спортски 

и културни активности; електронско издаваштво, 

информации за образовни и забавни настани, 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски он-лајн 

публикации што не може да се даунлодираат, 

објавување текстови, со исклучок на рекламни 

текстови, организирање избори на убавици, 

организирање и водење концерти, организирање 

саеми, организирање натпревари, позирање за 

уметници како модели, забава, известување за 

забави, планирање забави, ноќни клубови, 

организирање и водење работилници, 

организирање и водење семинари, симпозиуми, 

спортски натпревари, организирање исложби за 

културни или образовни цели, презентација на 

дела од визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 
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изложби (организирање изложби за културни или 

образаовни цели), пишување текстови што не се 

рекламни, преведување, публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки, 

разонода, текстови (пушување текстови) што не 

се рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, фотографија, фотографски 

репортажи, шоу програми  

 

(210) TM  2012/627  (220) 14/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) RM sh.p.k. 

Lagja nr. 4, Sarande 9701, AL 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, жолта, црна, сина 

(531) 19.03.25;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ветеринарни и санитарни препарати, за 

медицинска намена, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 8  спреј против муви и сите други видови 

инсекти  

 

(210) TM  2012/628  (220) 15/06/2012 

(442) 30/04/2013 

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)  

 

(591) црвена и бела 

(531) 27.05.08;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс 

и грнчарија кои не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 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. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2012/629  (220) 18/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

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

Gyeonggi-do, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 26.01.06;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење садови; електрични 

миксери за куќна употреба; електрични машини 

за перење за куќна употреба; роботски 

правосмукалки; вреќи за електрични 

правосмукалки; црева за електрични 

правосмукалки; автоматски машини за перење 

садови; електрични чистачи, електрични 

полирачи на чевли; електрични првосмукалки  

 

(210) TM  2012/630  (220) 18/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

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

Gyeonggi-do, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SMART CHECK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење садови; електрични 

миксери за куќна употреба; електрични машини 

за перење за куќна употреба; роботски 

правосмукалки; вреќи за електрични 

правосмукалки; црева за електрични 

правосмукалки; автоматски машини за перење 

садови; електрични чистачи, електрични 

полирачи на чевли; електрични првосмукалки  

 

(210) TM  2012/632  (220) 18/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, промет, 

шпедиција и услуги АВАНТИ СИСТЕМ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Лазар Трповски бр. 1/3-6, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

AVANTI SHOES (во 

изглед) 

(591) црвена, црна и бела 

(531) 02.09.19;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки, сандали за капење, чизми, 

спортски обувки, скијачки чизми, чевли и чизми 

од еспарто, копачки, обувки за гимнастика, 

сандали, чевли, дрвени чевли  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

услуги при продажба на мало и големо на: 

обувки, сандали за капење, чизми, спортски 

обувки, скијачки чизми, чевли, чевли и чизми од 

еспарто, копачки, обувки за гимнастика, сандали, 

чевли, дрвени чевли  

 

(210) TM  2012/633  (220) 18/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ТД за трговија, производство, 

градежништво, услуги и застапништво 

ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-

импорт Скопје 

бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје - 

Карпош, MK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 7  машини за филтрирање, машини за 

просторна филтрација и индустриско 

отпрашување, филтер преси, машини за 

процесна филтрација, машини за филтрирање 

на алкохолни и безалкохолни пијалоци, машини 

за деминерализирана вода, машини за 

филтрирање хемиски, органски и неоргански 

раствори, патрони за машини за филтрирање, 

филтери како делови на машини или мотори, 

филтери за прочистување на воздухот за 

ладење на мотори, филтери за просторна 

филтрација и индустриско отпрашување, 

филтери за течна филтрација, филтери за 

процесна филтрација, филтери за машини за 

алкохолни и безалкохолни пијалоци, филтери за 

деминерализирана вода, филтери за машини за 

хемиски, органски и неоргански раствори, 

филтери за останати машини од класа 7  

кл. 9  маски (заштитни маски), респиратори за 

прочистување на воздухот, респиратори што не 

се за вештачко дишење, филтери (фотографија), 

филтери за респираторни маски, филтери за 

ултравиолетови зраци за фотографија  

кл. 11  апарати за климатизација, апарати за 

ладење на воздухот, апарати за филтрирање 

аквариуми, апарати и машини за ладење, 

апарати и машини за прочистување вода, 

апарати и машини за воздухот, апарати и уреди 

за ладење, апарати и уреди за сушење, 

аспиратори за кујни, вентилатори (делови од 

уреди за климатизација), вентилатори 

(климатизација), вода за пиење (филтери за 

вода за пиење), апарати за јонизирање на 

воздухот, апарати за сушење на воздухот, 

греалки за воздух, климатизација на возила, 

климатизација (инсталации за климатизација, 

климатизација на возила, комори за ладење, 

отпадни води (уреди за прочистување отпадни 

води), прочистувачи на гасот (делови на 

инсталации за гас), разладни уреди и апарати, 

уреди за вентилација на возила (климатизација), 

уреди за прочистување на вода, уреди за 

деминерализирана вода, апарати и уреди за 

процесна филтрација, апарати и уреди за 

филтрирање на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци, апарати и уреди за прочистување 

хемиски, органски и неоргански раствори, уреди 

за прочистување на отпадни води, уреди и 

апарати за вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, филтери како делови од 

уреди за домаќинствата или индустријата, 

филтери за вода за пиење, филтери за 

деминерализирана вода, филтери за воздух, 

филтери за климатизација, филтери за уреди за 

просторна филтрација и индустриско 

отпрашување, филтери за алкохолни и 

безалкохолни пијалоци, филтери за процесна 

филтрација, филтери за хемиски, органски и 

неоргански раствори, филтери за останати 

уреди и апарати опфатени во класа 11  

кл. 21  филтери за домакинство кои не се 

опфатени со другите класи  

 

(210) TM  2012/634  (220) 18/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ТД за трговија, производство, 

градежништво, услуги и застапништво 

ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-

импорт Скопје 

бул.Партизански одреди бр.62/2/-39 Скопје - 

Карпош, MK 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена и зелена 

(531) 24.17.02;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за филтрирање, машини за 

просторна филтрација и индустриско 

отпрашување, филтер преси, машини за 

процесна филтрација, машини за филтрирање 

на алкохолни и безалкохолни пијалоци, машини 

за деминерализирана вода, машини за 

филтрирање хемиски, органски и неоргански 

раствори, патрони за машини за филтрирање, 

филтери како делови на машини или мотори, 

филтери за прочистување на воздухот за 

ладење на мотори, филтери за просторна 

филтрација и индустриско отпрашување, 
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филтери за течна филтрација, филтери за 

процесна филтрација, филтери за машини за 

алкохолни и безалкохолни пијалоци, филтери за 

деминерализирана вода, филтери за машини за 

хемиски, органски и неоргански раствори, 

филтери за останати машини од класа 7  

кл. 9  маски (заштитни маски), респиратори за 

прочистување на воздухот, респиратори што не 

се за вештачко дишење, филтери (фотографија), 

филтери за респираторни маски, филтери за 

ултравиолетови зраци за фотографија  

кл. 11  апарати за климатизација, апарати за 

ладење на воздухот, апарати за филтрирање 

аквариуми, апарати и машини за ладење, 

апарати и машини за прочистување вода, 

апарати и машини за воздухот, апарати и уреди 

за ладење, апарати и уреди за сушење, 

аспиратори за кујни, вентилатори (делови од 

уреди за климатизација), вентилатори 

(климатизација), вода за пиење (филтери за 

вода за пиење), апарати за јонизирање на 

воздухот, апарати за сушење на воздухот, 

греалки за воздух, климатизација на возила, 

климатизација (инсталации за климатизација, 

климатизација на возила, комори за ладење, 

отпадни води (уреди за прочистување отпадни 

води), прочистувачи на гасот (делови на 

инсталации за гас), разладни уреди и апарати, 

уреди за вентилација на возила (климатизација), 

уреди за прочистување на вода, уреди за 

деминерализирана вода, апарати и уреди за 

процесна филтрација, апарати и уреди за 

филтрирање на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци, апарати и уреди за прочистување 

хемиски, органски и неоргански раствори, уреди 

за прочистување на отпадни води, уреди и 

апарати за вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, филтери како делови од 

уреди за домаќинствата или индустријата, 

филтери за вода за пиење, филтери за 

деминерализирана вода, филтери за воздух, 

филтери за климатизација, филтери за уреди за 

просторна филтрација и индустриско 

отпрашување, филтери за алкохолни и 

безалкохолни пијалоци, филтери за процесна 

филтрација, филтери за хемиски, органски и 

неоргански раствори, филтери за останати 

уреди и апарати опфатени во класа 11  

кл. 21  филтери за домакинство кои не се 

опфатени со другите класи  

 

(210) TM  2012/642  (220) 20/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VENOTON 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/643  (220) 20/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DRETACEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/644  (220) 20/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Поп-Стефанија Јован 
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ул.Коста Абраш бр.29, 6000 Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

BILJANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  снимање на аудио и видео ленти, компакт 

дискови, DVD и други дигитални снимки, 

трансмисија или репродукција на звук или слика, 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не 

се опфатени со другите класи; печатени работи; 

книговезни  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски и 

културни активности  

 

(210) TM  2012/645  (220) 20/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) - 

(531) 08.01.21 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, кекси, колач  

 

(210) TM  2012/646  (220) 20/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) OPEN ENGLISH LLC, a company 

organized under the laws of Delaware, USA 

Calles 50 y Aquilino de la Guardia Plaza Banco 

General Piso 14, Panama , PA 

(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) сина и црна 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги и јазична настава, 

особено, спроведување на неформални онлајн 

програми за изучување на јазици и доставување 

материјали; образовни услуги, имено, 

обезбедување а наставни курсеви на 

средношколско ниво и дистрибуција на 

материјали во врска со овие курсеви (предмети), 

обезбедување на простории за образовна и 

јазична настава  

 

(210) TM  2012/652  (220) 22/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

WEATHERSHIELD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, лакови (фирнајзи), средства за 

лакирање; разредувачи, тонери (материи за 

боење), сите наменети како додатоци за боја, 

лак (фирнајз) или средства за лакирање; 

средства за заштита од корозија и за заштита на 

дрво; основни премази (како основа за 

бојосување); средства за обојување на дрво 

(wood stains)  

 

(210) TM  2012/653  (220) 25/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, MK 
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) зелена и сина 

(531) 03.11.02;27.05.01 

(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  2012/654  (220) 25/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, црвена и црна 

(531) 09.01.09;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран (пијалак врз база на јогурт)  

 

(210) TM  2012/655  (220) 14/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Центар за културна деконтаминација - 

Битола 

ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK 

(540)  

 

(531) 02.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обуки, забава, спорт и 

културни активности  

 

(210) TM  2012/656  (220) 14/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Центар за културна деконтаминација - 

Битола 

ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) црвена и црна 

(531) 27.05.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обуки, забава, спорт и 

културни активности  

 

(210) TM  2012/663  (220) 26/06/2012 
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(442) 30/04/2013 

(731) Производно услужно трговско друштво 

НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје 

ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела и сива 

(531) 25.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки  

 

(210) TM  2012/664  (220) 26/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Производно услужно трговско друштво 

НАС-КОМ Насер ДООЕЛ Скопје 

ул.Алберт Станиќ бр.20, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги при продажба на големо со обувки  

 

(210) TM  2012/665  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/666  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/667  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 
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ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (виноа)  

 

(210) TM  2012/668  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/669  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/670  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  
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(210) TM  2012/671  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/672  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалци (вино)  

 

(210) TM  2012/673  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/674  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/675  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/676  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) крем, црна, сребрена, црвена, златна 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/677  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/678  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, златна, црвена 

(531) 06.07.11;07.11.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  
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кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/679  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, кафена, светла кафена, жолта, 

беж, сива, бела, зелена, светло зелена, темно 

зелена, црна 

(531) 25.01.19;25.07.04;26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; 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  

 

(210) TM  2012/681  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey 

corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey, 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)  

CLEARCLICK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени во 

претходно наполнети инјектирачки направи  

кл. 10  инјектирачки направи за медицински цели  

 

(210) TM  2012/682  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey 

corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey, 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)  

REDITWIST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени во 

претходно наполнети инјектирачки направи  

кл. 10  инјектирачки направи за медицински цели  

 

(210) TM  2012/683  (220) 27/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey 

corporation, 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey, US 
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(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SYMTWIST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати снабдени во 

претходно наполнети инјектирачки направи  

кл. 10  инјектирачки направи за медицински цели  

 

(210) TM  2012/684  (220) 26/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија на големо и мало и 

услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Никола Карев ББ Момин Поток - Криви 

Дол, Скопје, Центар, MK 

(540)  

BAUCENTAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли, браварски произвди, 

мали метални производи, метални цевки, каси, 

фасадни системи, бои и лакови, рачен алат, 

градинарски машини, алати и опрема, 

штрафовска роба и железарија, заштитна 

опрема во градежништвото, гипс картон, 

градежни скелиња, сантарна опрема, плочки, 

водоводни системи, осветлување, базени, 

фонтани  

 

(210) TM  2012/685  (220) 26/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија на големо и мало и 

услуги КАРМЕН БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Никола Карев ББ Момин Поток - Криви 

Дол, Скопје, Центар, MK 

(540)  

 

(591) бела, светло сина, црвена и сива 

(531) 26.03.01;26.03.23;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, жици и кабли, браварски 

производи, мали метални производи, метални 

цевки, каси, фасадни системи, бои и лакови, 

рачен алат, градинарски машини, алати и 

опрема, штрафовска роба и железарија, 

заштитна опрема во градежништвото, гипс 

картон, градежни скелиња, сантарна опрема, 

плочки, водоводни системи, осветлување, 

базени, фонтани  

 

(210) TM  2012/686  (220) 28/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Биогенеа фармацеутикалс ДОО Скопје 

Бул.Партизански одреди бр.19, влез 1, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) сина, бела, златна 

(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  матични клетки (биолошки материјал)  

кл. 44  медицински биолошки материјал  

 

(210) TM  2012/687  (220) 28/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД 

бул.Партизански Одреди бр.21/1-4, 1000 

Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И 

МАРКОВ  

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела 

(531) 26.13.01;27.05.21 

(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  

 

(210) TM  2012/689  (220) 29/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дебарца бр. 11, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

BORDERLESS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, руди  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо на минерали и 

метали  

кл. 36  финансиски работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2012/690  (220) 29/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Amgen Inc., (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

МИМПАРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/691  (220) 29/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Билјана ПАНОВА ВИДЕСКИ, Адвокат 

ул.Владимир Комаров бр.1 а/4-20, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна и црвена 

(531) 26.04.16;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењеМ 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 45  адвокатски услуги  

 

(210) TM  2012/692  (220) 29/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за геодетски работи и 

услуги ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Дрезденска бр.15/3-4, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, зелена, портокалова 

(531) 25.07.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  услуги за премерување, премерување 

земјиште  
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(210) TM  2012/693  (220) 29/06/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Елена Митреска Јовановска 

ул.Ибе Паликуќа бр.17, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, зелена 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2012/695  (220) 02/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Waedenswil 

Moosacherstrasse 2, AU, CH 

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

FASTAC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инцектициди, фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2012/696  (220) 02/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Здравствена организација за 

стоматолошка здравствена заштита „КРУНА 

МС" Ц.О. Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 2/2, 

1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

КРУНА МС (во изглед) 

(591) темно сина, жолта, бела 

(531) 24.09.03;26.03.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  ултра тенки порцелански ламинати  

кл. 44  забарство  

 

(210) TM  2012/702  (220) 03/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Росица Мршиќ 

ул.Козара бр.42-2-12, 1000 Скопје, MK 

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат  

ул. Иво Лола Рибар бр.59 влез 3,6 кат, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591) сива и црна 

(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  боди, велови, вратоврски, горна облека 

(наметки), готова облека (конфекциска), готови 

постави, долги палта, долна облека, елеци, 

женски маички, здолништа, јаки, јакни, капи, 

качкети, качулки, костуми за капење, 

комбинезони, корсети, кошули, маици, маици со 

кратки ракави, манжетни, облека, облека од 

кожа, обувки, палта, округли капи, палта, 

панделки за коса, панталони, пелерини, 

пелерини со качулки, пиџами, појаси, полнети 

јакни, постави, пуловери, ракавици, ракавици без 

прсти, ремени, трикотажа, сандали, униформи, 

фустани, хеланки, хулахопки, чевли, џебни 
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шамивчиња, џебови за облека, шалови, шамии, 

шапки, штитиници за уши од студ  

кл. 26  брошеви, вез, еластични панделки, капи, 

карнери на облека, украси за коса, ленти за коса, 

монограми, мрежаста тантела, панделки за коса, 

украси за коса, украси за облека, реси, пораби за 

облека  

кл. 42  внатрешно уредување, дизајн 

(индустриски дизајн), дизајнирање облека  

 

(210) TM  2012/703  (220) 04/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство и трговија на 

големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-

извоз 

ул.СКОЕВСКА б.б., Штип, MK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на жолта, 

сите нијанси на кафеава, темно црвена (бордо) 

(531) 08.01.22;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли, вафел производи (наполитамки), 

слатки и десерти  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

вафли, вафел производи (наполитанки), слатки 

и десерти; услуги на продажба на големо врзани 

за вафли, вафел производи (наполитанки), 

слатки и десерти  

 

(210) TM  2012/705  (220) 04/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Луција Поп-Стефанија 

ул.Коста Абраш бр.29, 6000 Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591) темно и светло црвена, жолто-златна, бела 

(531) 03.13.01;27.05.11 

(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, организирање изложби во 

комерцијални и рекламни цели, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

односи 

со јавност; информациони агенции  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/706  (220) 04/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 

EQUIPMENT CO., LTD. 

THE 4TH OF B-D PILLAR AND 1-3 PILLAR, G/F, 

BUILDING 4, SAIGE SCIENCE AND 

TECHNOLOGY PARK, HUAQIANG NORTH 

ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 

PROVINCE, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, кинематографски 

фотоапарати; фотоапарати (фотографија); 

објективи (леќи) (оптика); кутии специјално 

направени за фотографски апарати и 

инструменти; троногалки за камери; блиц 
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(фотографија); бленди (фотографија); 

видеорекордери; преносни телефони; блиц-

сијалички (светлечки сигнали); отворачи на 

бленди (фотографија); ламби за темни 

простории (фотографија); носачи на темни плочи 

(фотографија); држачи за фотографски апарати; 

дијафрагми (фотографија); индуктори ( 

електрицитет); оптички кондензатори; очила за 

сонце; галвански ќелии  

 

(210) TM  2012/707  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) AGRIUM INC. 

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

AGRIUM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачко ѓубриво, обложено вештачко 

ѓубриво, вештачко ѓубриво со контролирано 

ослободување, хемиски и биолошки состојки за 

употреба во производството на вештачки 

ѓубрива  

кл. 5  пестициди, хербициди, фунгициди, 

инсектициди и родентициди  

кл. 44  услги за производтво и обработка на 

семиња, услуги за прилагодена примена, имено 

примена на вештачки ѓубрива и други 

замјоделски хемикалии; агрономски 

консултантски услуги  

 

(210) TM  2012/708  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) AGRIUM INC. 

13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta 

T2J 7E8, CA 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачко ѓубриво, обложено вештачко 

ѓубриво, вештачко ѓубриво со контролирано 

ослободување, хемиски и биолошки состојки за 

употреба во производството на вештачки 

ѓубрива  

кл. 5  пестициди, хербициди, фунгициди, 

инсектициди и родентициди  

кл. 44  услги за производство и обработка на 

семиња, услуги за прилагодена примена, имено 

примена на вештачки ѓубрива и други 

замјоделски хемикалии; агрономски 

консултантски услуги  

 

(210) TM  2012/709  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(300) 2012-159  02/03/2012  JP; 2012-15938  

02/03/2012  JP and 2012-15939  02/03/2012  JP 

(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) - 

(531) 26.01.12;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и фитинзи за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучително и електрични автомобили, вагони, 

товарни коли, комбиња, SUV возила, автобуси, 

возила за рекреација (RV), спортски коли, коли 

за тркање, камиони, виљушкари, и трактори за 
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влечење (трактори), и составни делови и 

фитинзи за истите; моторни возила на две 

тркала, велосипеди и делови и фитинзи за 

истите; приколки; трактори (влечни возила); 

машини со влечна сила; мотори и машини за 

копнени возила; оски за возила; пренесувачи на 

сила и менувачи за копнени возила; амортизери 

за автомобили; суспендирачки амортизери за 

возила; кочници за возила; мотори со 

наизменична струја/мотори со еднонасочна 

струја, за копнени возила; аларми против кражба 

за возила; лепливи гумени парчиња за 

поправање на внатрешни или надворешни гуми; 

сите вклучени во меѓународната класа 12  

 

(210) TM  2012/710  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

MEGASEF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/711  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DIAMAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(210) TM  2012/712  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

DAMAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(210) TM  2012/713  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ADAMAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  

 

(210) TM  2012/714  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО 

АД Скопје 

ул. „Шуто Оризари" бб, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

НАШЕ УТРО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење, џемови, 

маргарин  

кл. 30  мајонез  
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(210) TM  2012/715  (220) 06/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) R & A Bailey & Co 

Nangor House, Wester Estate, Nangor Road, 

Dublin 12, IE 

(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) - 

(531) 27.05.14;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2012/722  (220) 06/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Intervet International B.V.  

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

SCALIBOR 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови и фармацевтски препарати за 

ветеринарна употреба  

 

(210) TM  2012/725  (220) 06/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена, жолта, сина, 

портокалова 

(531) 02.01.07;02.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана и производи од жито; 

тестенини; тестенини за исхрана; производи од 

тесто; макарони; равиоли; тортелини; шпагети; 

резанки од тесто; тесто од соја; фиде 

(тестенини)  

кл. 35  промоција на продажба, маркетинг услуги, 

услуги при продажба и  посредување при 

продажба на брашно за исхрана и производи од  

жито; тестенини; макарони, равиоли; тортелини; 

шпагети; резенки од тесто; фиде (тестенини)  

 

(210) TM  2012/726  (220) 06/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) црна, бела, црвена, жолта, сива, 

портокалова 

(531) 02.01.25;08.07.03;26.11.06 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана и производи од жито; 

тестенини; тестенини за исхрана; производи од 

тесто; макарони; равиоли; тортиљи; шпагети; 

резанки од тесто; тесто од соја; фиде 

(тестенини)  

 

(210) TM  2012/728  (220) 09/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

COLGATE TRIPLE 

ACTION (во изглед) 

(591) црвена, бела, сина, зелена 

(531) 25.01.19;26.11.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пасти за заби  

 

(210) TM  2012/729  (220) 09/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје 

ул.Маршал Тито, градски ѕид, блок 2 бр.14-а, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сина 

(531) 26.07.13;27.05.01 

(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. 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. 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  2012/730  (220) 09/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје 

ул.Маршал Тито, градски ѕид, блок 2 бр.14-а, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, сина 

(531) 26.07.13;27.05.01 

(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, 
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материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

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. 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  2012/731  (220) 05/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) бела, портокалова, кафена, зелена 

(531) 25.01.19;26.01.05;26.13.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за сончање со антицелулитен ефект  

 

(210) TM  2012/735  (220) 10/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(210) TM  2012/736  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

AMBI PUR FRESHELLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за миење, белење и други 

супстанции за употреба во перење, препарати за 

нега, третман и разубавување на ткаенини; 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување; потпури; темјан; масла за парфеми 

и мириси; миризлива вода за употреба во 

домаќинството и за употреба на ткаенини; 

миризливо дрво; ароми; етерични масла; 

препарати за фумигација што треба да се 

испуштат во воздух, атмосфера или на ткаенини 

во форма на чад, пареа или гас; препарати за 

парфимирање или намирисување на воздухот  

кл. 4  состави за апсорбирање прашина, 

навлажнување и врзување; свеќи, миризливи 

или ароматизирани свеќи, свеќи за 

ароматизирање или парфимирање на 

атмосферата; илуминанти, восок за 

осветлување; тенки свеќи, ноќни светилки и 

фитил  

кл. 5  освежувачи на воздух; препарати за 

прочистување на воздухот; собни освежувачи на 

воздух; дезодоранси за ткаенини и воздух; 

препарати за неутрализирање на мириси  
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кл. 11  апарати и инструменти, сите за 

ароматизирање, прочистување или освежување 

на атмосферата; делови и опрема за сите 

гореспоменати стоки; ароматерапија и единици 

за прочистување на воздухот напојувани со 

батерија или што работат на струја и полнења 

што треба да се вметнат во овие единици; уреди 

и филтери за деодорирање на воздухот што 

слободно стојат, се неароматизирани и не 

испуштаат супстанции  

кл. 21  прибори и контејнери за домаќинство или 

кујна (не од скапоцени метали или обложени со 

нив); согорувачи на масла и мириси; апарат за 

загревање масла за парфеми и за 

ослободување мирис во околната атмосфера; 

диспензери и апарати за испуштање 

парфимирани производи, есенцијални масла и 

продукти за освежување на воздухот, апарати за 

деодорирање; апарати и контејнери за 

ароматозирање на атмосферата или за 

испуштање парфеми, препарати за освежување 

на воздухот или прочистување на воздухот во 

околната атмосфера; стакларија; порцелан и 

грнчарија  

 

(210) TM  2012/737  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) сина, црвена, сива, бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/738  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) сина, црвена, сива, бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  
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кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/739  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) сина, сива, бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/741  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко производство 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) црвена, бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/744  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Jas Hennessy & Co 

Rue de la Richonne 16100 Cognac, FR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  
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(591) златна, црна, драп (кремова), сива 

(531) 19.07.20;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња од стакло, порцелан и печена 

глина; кутии, садови, чинии, тегли, тацни, 

филџани од стакло, порцелан и печена глина; 

чаши за пиење; кутии од стакло, порцелан и 

печена глина; украсни стаклени шишиња (обично 

за послужување на вино); мешалки за коктели; 

стаклени затворачи; ладилници (ладнодржачи); 

држачи за книгата на мени; отварачи за 

шишиња; бокали; послужавници за домашна 

употреба кои не се од скапоцени метали; садови 

за послужување на маса кои не се од скапоцени 

метали; плитки и длабоки чинии од стакло, 

порцелан и печена глина; горилници со мирис на 

парфем; вапоризатори (уреди за испарување) со 

мирис на парфем; статуи или мали фигури 

(статуетки) направени од порцелан, печена земја 

или стакло; стакло, необработено или 

полуобработено, освен стакло за градежништво; 

украсни предмети и украси од стакло, порцелан 

и печена глина, конкретно кутии за бонбони, 

свеќници, садови, капаци за саксии за цвеќе, 

подлошки за ножеви за на маса, прстени за крпи 

за на маса, матарки и вазни  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освенпиво)  

 

(210) TM  2012/745  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Jas Hennessy & Co 

Rue de la Richonne 16100 Cognac, FR 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

(591) златна, црна, драп (кремова) 

(531) 05.13.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  шишиња од стакло, порцелан и печена 

глина; кутии, садови, чинии, тегли, тацни, 

филџани од стакло, порцелан и печена глина; 

чаши за пиење; кутии од стакло, порцелан и 

печена глина; украсни стаклени шишиња (обично 

за послужување на вино); мешалки за коктели; 

стаклени затворачи; ладилници (ладнодржачи); 

држачи за книгата на мени; отварачи за 

шишиња; бокали; послужавници за домашна 

употреба кои не се од скапоцени метали; садови 

за послужување на маса кои не се од скапоцени 

метали; плитки и длабоки чинии од стакло, 

порцелан и печена глина; горилници со мирис на 

парфем; вапоризатори (уреди за испарување) со 

мирис на парфем; статуи или мали фигури 

(статуетки) направени од порцелан, печена земја 

или стакло; стакло, необработено или 

полуобработено, освен стакло за градежништво; 

украсни предмети и украси од стакло, порцелан 

и печена глина, конкретно кутии за бонбони, 

свеќници, садови, капаци за саксии за цвеќе, 

подлошки за ножеви за на маса, прстени за крпи 

за на маса, матарки и вазни  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2012/746  (220) 11/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Заштитно друштво за производство, 

трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид 

ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 
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(540)  

 

(591) кафена, бела, сина, жолта, црвена 

(531) 05.07.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (путер од кикирики)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со пурер од кикирики  

 

(210) TM  2012/757  (220) 12/07/2012 

(442) 30/04/2013 

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

Buyukdere cad. Dereboyu Sok. Zagra Is Merkezi 

C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

KLOGAN-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  2012/758  (220) 13/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) MEDA AB 

Pipers Vag Box 906, 170 09 Solna, 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)  

ALDARA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/759  (220) 13/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

VYNFINIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/760  (220) 13/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

RIK 

(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, 

антифриз, дестилирана вода  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 
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есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

бизнис информации, демонстрација на 

производи, спојување за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат тие 

стоки; малопродажба, увоз-извоз  

 

(210) TM  2012/761  (220) 13/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ТЕКА ИНВЕСТ Петре ДООЕЛ  експорт-

импорт Скопје 

ул.Даме Груев бр.3/2-11, Скопје, MK 

(540)  

ONE 

(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 и контрола на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос или репродукција 

на звук или слика; магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, ДВД-ја и 

други дигитални медии за снимање; механизми 

за апарати кои се покренуваат со монета или 

жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема 

за обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвери; апарати за гасење на 

пожар; особено програми за видео и 

компјутерски игри; софтвери за телевизиска 

навигација, компјутерско пребарување и 

активности во областа на телекомуникации и 

медии на забава исто така преку мобилни 

апарати како што се таблети и смарт телефони; 

интегрирани и неитегрирани електронски уреди 

за пристап до глобална компјутерска и 

комуникациска мрежа; имено компјутерски 

хардвер и периферни уреди; компјутерски 

тастатури; џоистици за компјутерски и видео 

игри; прикажувачи и далечински управувачи за 

игри; конзоли за компјутерски игри и управувачи; 

компјутерски софтвер за пристап и пребарување 

на глобална компјутерска и комуникациска 

мрежа; компјутерски програми за корисници и 

компјутерски и видео игри за употреба во 

пристап и играње на он-лајн компјутерски и 

видео игри; сетови за глава, имено слушалки и 

микрофон за употреба во он-лајн компјутерски и 

видео игри; електронски уреди за употреба со 

компјутерски и видео игри; уреди кои служат за 

олеснување на интерактивна игра преку 

компјутерски мрежи; кутии за носење конзоли за 

видео игри и управувачи; кутии за носење ДВД-а  

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; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски реквизити (со 

исклучок на мебел); материјали за обука и 

настава (со исклучок на апарати); пластични 

материјали за пакување (кои не се вклучени во 

другите класи); печатарски букви; клишеи; 

особено печатени работи и публикации; 

магазини, книги, билтени, прирачници и весници 

во врска со индустријата за видео и компјутерски 

игри, општи информации врзани за видео и 

компјутерски игри и хардвер за видео и 

компјутерски игри, софтвер и асесоари, 

стратегиски водичи во вид на часопис, водичи за 

видео часописи, водичи за видео игри  

кл. 28  игри и играчки; гимнастичарски и спортски 

артикли кои не се опфатени во другите класи; 

украси за елки; особено конзоли за видео игри; 

апарати за видео игри, машини за аркадни видео 

игри за телевизиска навигација, компјутерско 

пребарување и активности на телекомуникации 

и забава преку медии на мобилни уреди како 

што се таблети и смарт телефони; посебни 

апарати за видео игри; рачни електронски видео 

игри; рачни единици за играње видео игри; 

рачни видео игри; заштитни кутии за носење 

особено прилагодени за рачни видео игри; 

посебни машини за видео игри; џоистици за 

видео игри  
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кл. 38  телекомуникации особено обезбедување 

истовремен пристап на повеќе корисници до 

интернет преку кабел или телефонски мрежи; 

услуги на пренос на глас; услуги на разговори на 

мрежа и електронско праќање пораки за 

употреба во врска со интерактивни видео игри 

кои се играат преку компјутерски мрежи на 

глобални комуникациски мрежи; услуги на 

пренос на интерактивна аудио и видео содржина  

кл. 41  образовни услуги; припремање на обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

особено услуги на разонода, имено, услуги на 

обезбедување интерактивно играње за повеќе 

корисници, за игри кои се играат на интернет, 

комлјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи; давање услуги на компјутерски игри и 

видео игри до кои може да се пристапи и кои 

можат да се играат и превземат преку 

компјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи; и обезбедување информации во врска со 

он-лајн компјутерски и видео игри, во врска со 

игри на компјутерски игри; и во врска со 

индустријата на компјутерски игри, и општи 

информации во врска со видео игри и 

компјутерски игри; и давање информации во 

врска со компјутерски игри, видео игри и 

производи во врска со исти; организирање и 

спроведување на натпревари за играчи на видео 

и компјутерски игри и публикации на електронски 

часописи  

кл. 42  научни и технолошки услуги на 

истражување и проектирање во врска со 

наведени услуги; услуги на индустриски анализи 

и истражување; дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер, особено 

компјутерски дизајн на видео графика, 

компјутерско програмирање на видео и 

компјутерски игри; компјутерско програмирање 

на видео игри; дизајн на хардвер за аудио и 

видео оператори; дизајн на софтвер за аудио и 

видео оператори; развој на хардвер за аудио и 

видео оператори; развој на софтвер за аудио и 

видео оператори  

 

(210) TM  2012/763  (220) 16/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

STS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни взила и делови за истите  

 

(210) TM  2012/764  (220) 16/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

(591) зелна, жолта, сина, бела, црна 

(531) 25.01.19;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/765  (220) 16/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK 

(540)  
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(591) црвена, жолта, сина, црна, бела 

(531) 25.01.19;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/766  (220) 16/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бр.155, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

(591) темно сина, светло сина, бела, црвена 

(531) 26.13.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2012/767  (220) 18/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 

3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers Fateh 

Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500 004 

ANDHRA PRADESH, IN 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

SHANVAC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, вакцини  

 

(210) TM  2012/768  (220) 19/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) PayPal, Inc 

2211 North First Street, San Jose, CA 95131, 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)  

PAYPAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, што не може да се преземе, за 

компјутерски софтвер за обработка на 

електронски плаќања и трансфер на средства до 

и од другите; автентикациски софтвер за 

контрола на пристапот до и комуникацијата со 

компјутери што може да се симне (преземе) од 

глобална компјутерска мрежа и/или снимени на 

компјутерски медиуми; магнетски кодирани 

кредитни картички и платежни картички; 

безбедносен уред за компјутерски хардвер, 

имено, калкулатор на непредвидливи кодови 

(шифри) за пристап до базата на податоци на 

главниот (домаќин) компјутер  

кл. 36  финансиски услуги, имено, електронски 

трансфер на средства по електронски 

комуникациски мрежи; расчистување и 

помирување на финансиски трансакции преку 

електронски комуникациски мрежи; 

обезбедување на широк спектар на платежни и 

финансиски услуги, имено, услуги на кредитни 

картички, издавање на кредитни картички и 

кредитни линии, обработка и пренос на сметки и 



 

Трговски Марки  317 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

нивни плаќања, услуги на исплата на сметки со 

гарантирана испорака на исплата, и брокерство 

на средствата на пазарот на пари, сето 

извршено преку глобална комуникациска мрежа  

кл. 42  обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се преземе, 

за обработка на електронски плаќања; 

обезбедување на привремена употреба на 

онлајн автентикациски софтвер, што не може да 

се преземе, за контрола на пристапот до и 

комуникацијата со компјутери и компјутерски 

мрежи  

 

(210) TM  2012/769  (220) 19/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) PayPal, Inc 

2211 North First Street, San Jose, CA 95131, 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) - 

(531) 27.05.10;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, што не може да се преземе, за 

компјутерски софтвер за обработка на 

електронски плаќања и трансфер на средства до 

и од другите; автентикациски софтвер за 

контрола на пристапот до и комуникацијата со 

компјутери што може да се симне (преземе) од 

глобална компјутерска мрежа и/или снимени на 

компјутерски медиуми; магнетски кодирани 

кредитни картички и платежни картички; 

безбедносен уред за компјутерски хардвер, 

имено, калкулатор на непредвидливи кодови 

(шифри) за пристап до базата на податоци на 

главниот (домаќин) компјутер  

кл. 36  финансиски услуги, имено, електронски 

трансфер на средства по електронски 

комуникациски мрежи; расчистување и 

помирување на финансиски трансакции преку 

електронски комуникациски мрежи; 

обезбедување на широк спектар на платежни и 

финансиски услуги, имено, услуги на кредитни 

картички, издавање на кредитни картички и 

кредитни линии, обработка и пренос на сметки и 

нивни плаќања, услуги на исплата на сметки со 

гарантирана испорака на исплата, и брокерство 

на средствата на пазарот на пари, сето 

извршено преку глобална комуникациска мрежа  

кл. 42  обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се преземе, 

за обработка на електронски плаќања; 

обезбедување на привремена употреба на 

онлајн автентикациски софтвер, што не може да 

се преземе, за контрола на пристапот до и 

комуникацијата со компјутери и компјутерски 

мрежи  

 

(210) TM  2012/770  (220) 20/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за внатрешен и надворешен 

промет на големо и мало, производство и 

услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Ташко Караџа 11а Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и зелена 

(531) 27.05.11;27.05.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 



 

318 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(210) TM  2012/771  (220) 20/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за внатрешен и надворешен 

промет на големо и мало, производство и 

услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Ташко Караџа 11а Скопје, MK 

(540)  

 

(591) жолта и зелена 

(531) 27.05.11;27.05.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/772  (220) 20/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) АГРОФИЛА ДООЕЛ 

ул.Индустриска зона Македонка бр.21, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591) - 

(531) 15.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло и масла за јадење  

 

(210) TM  2012/773  (220) 20/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(591) бела, светла и темна: сина, црвена, 

портокалова и жолта 

(531) 25.01.19;26.15.01 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/774  (220) 20/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(591) црвена, црна, бела, зелена и светла 

зелена 

(531) 03.13.02;25.01.19 

(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; 

диететска храна и супстанции што се користат 

во медицината и ветерината, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/789  (220) 24/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Петрушевски Зоран 

ул.ЈНА бр.28/1-6, Тетово, MK 

(540)  

BILJANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2012/792  (220) 25/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) 24 Kitchen Television B.V. 

De Passage 144 1101 AX Amsterdam Zuidoost, 

NL 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

24KITCHEN 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; 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 

пожар; ринг тонови, графика, тапет, игри, и 

музика што може да се симнуваат/превземаат 

преку глобална компјутерска мрежа и безжични 

уреди; филмови, телевизиски програми и аудио-

визуелна содржина кои нудат филмска и 

телевизиска забава и кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; аудио и 

видео записи кои нудат филмска и телевизиска 

забава и кои може да се симнуваат/превземаат 

од интернет; компјутерски софтвер и апликации; 

претходно снимени видео касети, ДВД-а и ЦД-а 

кои нудат филмска и телевизиска забава; 

подлоги за компјутерски глувчиња; украсни 

магнети; очила за сонце  

кл. 16  хартија, картон и прозводи направени од 

овие материјали, а кои не се вклучени во други 

класи; печатени работи; книговезачки материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; лепила 
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за канцелариска и куќна употреба/цел; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); мaтеријал 

за обука и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се вклучени во 

другите класи); печатарски букви; клишиња; 

списанија, периодични изданија, книги; 

производи од хартија; инструменти за 

пишување; постери; разгледници; папки со 

листови што се вадат; бележници; папки; 

бележници (блокчиња); празни дневници за 

пишување; нотеси (бележници); адресари; 

датумари; корици за книги; налепници за браник; 

налепници; албуми за налепници; календари за 

на маса (биро); ѕидни календари; маркери 

(обележувачи) за книги; картички за менување; 

фото албуми; врамени и неврамени 

фотографии; честитки  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

промотивни и маркетинг услуги; обезбедување 

на онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувачки бази на податоци кои нудат 

класифицирани рекламни списоци/огласи за 

производи и услуги; онлајн малопродажни услуги 

кои нудат производи и услуги кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; ширење на 

реклама за други преку интернет; обезбедување 

и изнајмување на рекламен простор на интернет; 

онлајн рекламни и маркетинг услуги; 

обезбедување на онлајн аукциски услуги; онлајн 

промоции  

кл. 38  телекомуникации; услуги за телевизиско 

емитување и телевизиски пренос; радиодифузни 

услуги  

кл. 41  образование, обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка (проектирање) и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски 

услуги во вид на прилагодени веб страници кои 

нудат кориснички дефинирани информаци, 

лични профили и информации; компјутерски 

услуги, имено, хостирање (водење) на онлајн 

веб простории за други за организирање и 

спроведување на онлајн средби, собири, и 

интерактивни дискусии; обезбедување на онлајн 

директориуми (именици), бази на податоци и 

пребарувачки машини за добивање на податоци 

од широк спектар на теми и области од општ 

интерес преку интернет; хостирање (водење) на 

дигитални содржини на интернет, имено, онлајн 

журнали и блогови; обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски софтвер, 

кој може да се симнува/превземе од интернет, за 

употреба во создавањето и објавувањето на 

онлајн журнали и блогови; услуги за хостирање 

(водење) на веб страници; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување на пребарувачки машини 

за добивање на податоци на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2012/793  (220) 25/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) 24 Kitchen Television B.V. 

De Passage 144 1101 AX Amsterdam Zuidoost, 

NL 

(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) - 

(531) 05.03.13;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 



 

Трговски Марки  321 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

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 

пожар; ринг тонови, графика, тапет, игри, и 

музика што може да се симнуваат/превземаат 

преку глобална компјутерска мрежа и безжични 

уреди; филмови, телевизиски програми и аудио-

визуелна содржина кои нудат филмска и 

телевизиска забава и кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; аудио и 

видео записи кои нудат филмска и телевизиска 

забава и кои може да се симнуваат/превземаат 

од интернет; компјутерски софтвер и апликации; 

претходно снимени видео касети, ДВД-а и ЦД-а 

кои нудат филмска и телевизиска забава; 

подлоги за компјутерски глувчиња; украсни 

магнети; очила за сонце  

кл. 16  хартија, картон и прозводи направени од 

овие материјали, а кои не се вклучени во други 

класи; печатени работи; книговезачки материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; лепила 

за канцелариска и куќна употреба/цел; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); мaтеријал 

за обука и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се вклучени во 

другите класи); печатарски букви; клишиња; 

списанија, периодични изданија, книги; 

производи од хартија; инструменти за 

пишување; постери; разгледници; папки со 

листови што се вадат; бележници; папки; 

бележници (блокчиња); празни дневници за 

пишување; нотеси (бележници); адресари; 

датумари; корици за книги; налепници за браник; 

налепници; албуми за налепници; календари за 

на маса (биро); ѕидни календари; маркери 

(обележувачи) за книги; картички за менување; 

фото албуми; врамени и неврамени 

фотографии; честитки  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

промотивни и маркетинг услуги; обезбедување 

на онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувачки бази на податоци кои нудат 

класифицирани рекламни списоци/огласи за 

производи и услуги; онлајн малопродажни услуги 

кои нудат производи и услуги кои може да се 

симнуваат/превземаат од интернет; ширење на 

реклама за други преку интернет; обезбедување 

и изнајмување на рекламен простор на интернет; 

онлајн рекламни и маркетинг услуги; 

обезбедување на онлајн аукциски услуги; онлајн 

промоции  

кл. 38  телекомуникации; услуги за телевизиско 

емитување и телевизиски пренос; радиодифузни 

услуги  

кл. 41  образование, обезбедување на обука; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувачки услуги; 

изработка (проектирање) и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски 

услуги во вид на прилагодени веб страници кои 

нудат кориснички дефинирани информаци, 

лични профили и информации; компјутерски 

услуги, имено, хостирање (водење) на онлајн 

веб простории за други за организирање и 

спроведување на онлајн средби, собири, и 

интерактивни дискусии; обезбедување на онлајн 

директориуми (именици), бази на податоци и 

пребарувачки машини за добивање на податоци 

од широк спектар на теми и области од општ 

интерес преку интернет; хостирање (водење) на 

дигитални содржини на интернет, имено, онлајн 

журнали и блогови; обезбедување на 

привремена употреба на компјутерски софтвер, 

кој може да се симнува/превземе од интернет, за 

употреба во создавањето и објавувањето на 

онлајн журнали и блогови; услуги за хостирање 

(водење) на веб страници; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување на пребарувачки машини 

за добивање на податоци на глобална 

компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2012/794  (220) 26/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Monster Energy Company, a Delaware 

corporation 
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550 Monica Circle, Suite 201, Corona, California 

92880, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

MONSTER REHAB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци во течна форма  

кл. 30  инстант чај, леден чај и пијалоци на база 

на чај; инстант ароматизиран чај, леден чај и 

пијалоци на база на чај  

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/800  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL" 

Krymsky Val, d.8 119049 Moscow, RU 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

BITUPOL/БИТУПОЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума (каучук), гута-перка (gutta-percha), 

гума (gum), азбест, мика (mica) и производи 

направени од овие материјали и кои не се 

вклучени во други класи; пластика во 

екструдирана (истисната) форма за употреба во 

производство; материјали за пакување, 

затнување (stopping) и изолирање; флексибилни 

цевки, кои не се од метал  

кл. 19  градежни материјали (кои не се од 

метал); ригидни цевки за градежништво кои не 

се од метал; асфалт, црна смола (pitch) и 

битумен; згради кои се транспортираат и кои не 

се од метал; споменици (monuments), кои не се 

од метал  

 

(210) TM  2012/802  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  

 

(591) црна, бела, црвена, зелена, портокалова 

(531) 05.03.13;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработики, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 

мируди; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2012/803  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(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)  
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(591) црна, бела, црвена, зелена, портокалова, 

жолта 

(531) 05.03.13;05.07.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено овошје и 

зеленчук, желеа, џемови, компоти, млеко и 

млечни производи, кандирано овошје, варено 

овошје, овошни каши  

кл. 30  шеќер, слатки, сосови, ароматични 

подготовки за исхрана, ароми за пијалаци, 

овошни желеа, пијалоци на база на чај  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци, безалкохолни овошни 

екстракти, безалкохолни овошни пијалаци, 

екстракти за правење пијалаци  

 

(210) TM  2012/804  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Visa International Service Association 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, 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)  

VISA SIGNATURE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот; финансиски услуги, банкарски услуги, 

услуги за кредитни картички, услуги за дебитни 

картички, услуги за наплатни картички, услуги за 

при-пејд картички, услуги за паметни (смарт) 

картички, електронски кредитни и дебитни 

трансакции, електронски трансфер на средства, 

услуги за обработка на плаќања, услуги за 

автентикација (проверка) и верификација 

(потврда) на трансакции, замена за пари 

обезбедена од кредитни картички и дебитни 

картички, услуги за размена на валута 

(разменување на пари), онлајн банкарски услуги, 

услуги за плаќање на сметки, услуги за пристап 

до депозити и услуги од банкомат 

(автоматизирана благајничка машина), услуги за 

кеширање (претворање во пари) на чекови и 

исплата на готовина, и ширење на финансиски 

информации преку глобалната компјутерска 

мрежа  

 

(210) TM  2012/805  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. 

Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 SESTO SAN 

GIOVANNI (MI), IT 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црна, бела, зелена, жолта 

(531) 05.01.19;05.03.13;05.07.12 

(554)  

(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 пијалаци  
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(210) TM  2012/806  (220) 27/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. 

Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 SESTO SAN 

GIOVANNI (MI), IT 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црна, бела, зелена, портокалова 

(531) 05.03.13;05.07.11;25.01.19 

(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 пијалаци  

 

(210) TM  2012/809  (220) 31/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДИМЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ извоз-увоз 

ДООЕЛ Велес 

ул.Солунска бр.2, 1400 Велес, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

DIMEKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, браварски производи, 

мали метални производи, производи од метал, 

кои не се опфатени со другите класи; рамки од 

метал за прозорци; каси за врати од метал; 

арматури за врати од метал; рамки за врати од 

метал, рачки од метал за врати, механизми за 

отворање на врати, неелектрични; метални 

панел плочи за врати, граничници од метал за 

врата, врати од метал, арматури од метал за 

прозорци, рамки од метал за стакпени бавчи, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

жалузини од метал, клучеви, надворешни 

ролетни од метал, ролетни од метал, затворачи 

од метал за рамки од шибер прозорци  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни намени; 

опрема за бањи; инсталации за бањи; кабини 

(туш-кабини); грејалки за бањи; чешми со ладна 

и топла вода; инсталации за сауни; седишта 

(седишта за клозетски шолји); славини [славини 

за чешми]; тоалети; мијалници [делови од 

санитарни инсталации; водоводни инсталации; 

инсталации за бањи, (инсталации за сауни), 

облоги за бањи, водоводни инсталации за бањи, 

кади за бањи, кади за хидротерапија, туш-

кабини, тушеви, лавабоа  

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, 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; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, објавување 

на текстови;услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз со:метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, браварски производи, мали 

метални производи, производи од метал, кои не 

се опфатени со другите класи; рамки од метал 
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за прозорци; каси за врати од метал; арматури 

за врати од метал; рамки за врати од метал, 

рачки од метал за врати, механизми за 

отворање на врати, неелектрични; метални 

панел плочи за врати, граничници од метал за 

врата, врати од метал, арматури од метал за 

прозорци, рамки од метал за стаклени бавчи, 

железарија за врати, железарија за прозорци, 

жалузини од метал, клучеви, надворешни 

ролетни од метал, ролетни од метал, затворачи 

од метал за рамки од шибер прозорци, апарати 

за осветлување, греење, производство на пареа, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и за 

санитарни намени; опрема за бањи; инсталации 

за бањи; кабини (туш-кабини); грејалки за бањи; 

чешми со ладна и топла вода; инсталации за 

сауни; седишта (седишта за клозетски шолји); 

славини [славини за чешми]; тоалети; мијалници 

[делови од санитарни инсталации; водоводни 

инсталации; инсталации за бањи, (инсталации 

за сауни), облоги за бањи, водоводни 

инсталации за бањи, кади за бањи, кади за 

хидротерапија, туш-кабини, тушеви, лавабоа  

кл. 37  поправки; инсталациски услуги; столарија 

[поправање]; врати и прозорци (монтирање 

врати и прозорци); поставување водоводни 

инсталации  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/810  (220) 31/07/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

SILVERTOUCH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и ножиња за бричеви; диспензери, 

касети, држачи, и кертриџи сите специјално 

дизајнирани за и што содржат ножиња за 

бричеви, и структурни делови за истите  

 

 

 

(210) TM  2012/815  (220) 01/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Здружение КУЛТУРЕН ЗАБАВЕН ЖИВОТ 

КЗЖ Струмица 

ул.Тошо Арсов бр.20, Струмица, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

(591) црвена, портокалова, жолта, зелена, 

лилакова, црна, бела 

(531) 05.05.20;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  демонстрација на производи, 

изнајмување рекламен простор, изложби  

кл. 41  забавни, спортски и културни активности, 

организирање натпревари, приредби 

(одржување приредби), приредби (организирање 

приредби), разонода, организирање фестивали  

кл. 43  услуги за подготвување скара и пијалаци  

 

(210) TM  2012/822  (220) 01/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(591) златна, сина, бела, сива 

(531) 25.01.19;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

цигари; пури; производи од тутун; замени за 

тутун, кои не се за медицинска или лековита 

употреба; кибрит и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/823  (220) 01/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(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) златна, сина, бела, сива 

(531) 25.01.19;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун обработен или необработен; 

цигари; пури; производи од тутун; замени за 

тутун, кои не се за медицинска или лековита 

употреба; кибрит и артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/824  (220) 01/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

ELOBABY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

кл. 5  медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

 

(210) TM  2012/825  (220) 01/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

COMVEO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  офтамолошки препарати  

 

(210) TM  2012/827  (220) 06/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

XIENCE XPEDITION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено стентови, стент системи за 

вбризгување на лекови, балони, катетери, 

балонски катетери, наведувачки жици и катетер 

облоги  

 

(210) TM  2012/828  (220) 08/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Ironwood Pharmaceuticals, Inc 

301 Binney Street Cambridge, Massachusetts 

02142, 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)  

КОНСТЕЛЛА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати кои се користат 

во третманот на хронична констипација, синдром 

на иритирани црева, нарушување на 

гастроинтестиналниот мотилитет и други 

гастроинтестални нарушувања  

 

(210) TM  2012/829  (220) 08/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги АЉБМИЛ-ALBMILL ДОО Тетово 

ул.101 бб, с. Порој Тетово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(531) 05.07.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, мали 

парчиња храна од жита, излупено жито за 

исхрана, леб  

кл. 31  брашно за животно, жита (остатоци од 

производство на жита) за исхрана на животни, 

излупено жито за живина  

кл. 35  трговија на големо и мало, посредување 

при продажба и увоз-извоз на брашно и 

производи од жито, мали парчиња храна од 

жита, излупено жито за исхрана, леб, брашно за 

животни, жита (остатоци од производство на 

жита) за исхрана на животни, излупено жито за 

живина  

 

(210) TM  2012/830  (220) 09/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SIDATA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за  преврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/832  (220) 10/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

DIPROBABY 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

кл. 5  медикаментозни препарати за нега на 

кожата  

 

(210) TM  2012/833  (220) 10/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) Друштво за производство на хартија и 

амбалажа Дуропацк-АД-Скопје 

ул.Зенден Џемаил бр.1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло зелена, темно зелена, сива боја 

(531) 26.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи 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 канцелариски 

прибор(освен мебел) 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 работите, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/834  (220) 10/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) SYSTEMAX INC., 

11 Harbor Park Drive, Port Washington, New 

York 11050, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  тонери и мастила за мултифункционални 

електронски уреди за употреба во копирање, 

печатење, скенирање, видео запишување 

(capture) или пренесување документи и слики; 

компјутери, лаптопи, таблет компјутери, 

компјутерски периферни уреди, компјутерски 

ацесоари, имено, глувче, тастатури, торби за 

носење компјутер, компјутерски софтвер, опрема 

за домашно кино, фотографска опрема, 

целуларни телефони и ацесоари, телефони и 

ацесоари, видео опрема, аудио опрема, 

преносни електронски уреди, производи за 

домашна канцеларија, опрема за обработка на 

слики, firewall уреди за безбедност на мрежа, 

отстранливи компоненти за складирање 

податоци, конвертери, напојувања и адаптери, 

мрежни медиа плеери, видео игри и софтвер за 

видео игри, опрема за видео игри и ацесоари, 

CD-a, DVD-a, CD и DVD режачи, батерии, 

телевизори и мултифунционални електронски 

уреди за употреба во копирање, печатење, 

скенирање, видео запишување (capture) и/или 

пренесување документи и слики; особено 

исклучени се следните: жици, кабли, гајтани, 

конектори, печ кабли, џекови, адаптери што се 

користат за поврзување на компјутер со друг 

компјутер или што се дел од некоја компјутерска 

мрежа (дали или не таков кабел, гајтан, печ 

конектор, адаптер или друг таков уред содржи 

микропроцесор или некаква меморија), 

влучително електична жица за употреба во 

телекомуникациската индустрија, жици, гајтани и 

кабли со оптички влакна; телекомуникациски 

адаптери; кабли со оптички влакна за меѓусебно 

поврзување; телекомуникациски адаптери; 

телекомуникациски конектори, приклучоци, 

џекови и приклучни блокови; телекомуникациски 

уреди што повторуваат, преструктуираат или 

реформатираат сигнали од податочни 

терминали и контролери; телекомуникациски 

држачи, клипови и стеги за држење или 

поддршка на кабли и телекомуникациска опрема 

што се дистрибуирани како единица, и исто така 

вклучуваат, компјутерско вмрежување и друго 
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вмрежување, телекомуникациски и трансмисиски 

уреди и телекомуникациски и трансмисиски 

уреди и опрема, како што е опрема за "Wi-Fi", 

WLAN и MLAN, како и сензори, крајни точки и 

опрема за сврзување за градење на автоматски 

системи, како и други производи вклучувајќи но 

не ограничувајќи телекомуникациски ормари и 

станбени дистрибуциски точки, како што се но не 

ограничувајќи се на сталажи, кабинети, ормари, 

напојувања и џекови користени со или за кабли 

или гајтани; локални гајтани, кабли, и ожичувања 

потребни да обезбедат електрична енергија од 

зиден штекер или да се поврзе еден компјутер 

со глувче, принтер, тастатура, монитор или диск 

или CD режач  

кл. 16  сечачи на хартија и канцелариски 

материјал, хефталици, хартија за копирање, 

хартија за плика, хартија за писма, меморандум 

хартија, хартија за белешки, хартија, спајалици 

за хартија  

кл. 20  маси, столчиња, не-метални држачи за на 

зид за ЛЦД и плазма телевизор, не-метални 

држачи за звучници, ТВ масички со вртлива 

плоча, канцелариски мебел, компјутерски мебел, 

пластични и дрвени кутии за складирање и 

транспорт  

кл. 39  магацински услуги, имено, складирање, 

дистрибуција, подигање, пакување и испорака на 

артикли од домаќинство, стамбени, деловно-

поврзани и комерцијални  

кл. 42  услуги на он-лајн продажба на мало во 

областа на електроника за потрошувачи, 

компјутери, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски ацесоари, компјутерски софтвер, 

радија, сателитски радија и ацесоари поврзани 

со истите, опрема за домашно кино, 

фотографска опрема, целуларни телефони и 

ацесоари, телефони и ацесоари, куќни 

производи и апарати за домаќинството, факс 

машини, видео опрема, аудио опрема, преносни 

електронски уреди и ацесоари поврзани со 

истите, производи за домашна канцеларија, 

опрема обработка на слики, firewall уреди за 

безбедност на мрежа, отстранливи компоненти 

за складирање податоци, конвертери и 

адаптери, мрежни медиа плеери, мастила и 

тонери, електронски музички инструменти, уреди 

за заштита од пренапон, видео игри и софтвер 

за видео игри, опрема за видео игри и ацесоари, 

мебел за забава, CD-a, DVD-a, CD и DVD 

режачи, батерии, автомобилска аудио опрема, 

дигитални фото рамки; услуги на продолжена 

гаранција, имено, договори за услуги за 

компјутери и електроника за потрошувачи; 

консултантски услуги - управување, поддршка, 

услуги и подобрување на работење и мисија на 

критични системи; ИТ решенија за бизниси, 

совети за потрошувачите за интеграција и 

систем дизајн обезбедувајќи препораки како да 

ја подобрат ефикасноста; услуги на пуштање во 

работа и распоредување -конфигурација - од 

конфигуриран RAID сервер до десктоп 

компјутерска мемориска надградба; компјутерски 

софтвер за следење и управување информации 

на компјутерски хардверски средства; софтвер 

за обработка на слики, обезбедува да 

оперативните системи и апликации се 

конфигурирани специјално за клиентовите 

барања за мрежна администрација; услуги на 

целосна инсталација за компјутерски хардвер, 

софтвер и мрежна опрема; исто така може да се 

поврзе со вашиот постоечки ISP и која било 

трета страна за да се обезбеди континуирана 

услуга за интернет пристап, е-мејл и други IP 

услуги; управувани услуги - ИТ конфигурациски 

услуги како што се софтвер конфигурирација и 

инсталација, хардвер конфигурација и 

инсталација и инсталација и конфигурација на 

мрежна опрема; услуги за ИТ поддршка, имено, 

мрежен дизајн, надградба и проверки; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги поврзани со сите горе наведени услуги; 

услуги за животната средина, имено, технички 

консултации во областа на средства за 

обновување и услуги на депонирање  

 

(210) TM  2012/837  (220) 13/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) АЈ СТАИЛ ДОО Штип 

ул.ВАНЧО ПРЌЕ Бр.65, Штип, MK 

(540)  
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(591) црвена, бела 

(531) 26.13.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало; компјутери, 

мобилни телефони, електрични уреди  

 

(210) TM  2012/838  (220) 10/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

(591) кафеава, бела, сива, црна 

(531) 25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/839  (220) 10/08/2012 

(442) 30/04/2013 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

(591) сина, жолта, црвена, црна, бела 

(531) 27.05.11;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

 

 

(510) (210) 

1 TM 2011/0988 

 TM 2012/0292 

 TM 2012/0367 

 TM 2012/0385 

 TM 2012/0386 

 TM 2012/0447 

 TM 2012/0707 

 TM 2012/0708 

 TM 2012/0760 

2 TM 2008/0545 

 TM 2008/0546 

 TM 2008/0547 

 TM 2012/0652 

3 TM 2011/0058 

 TM 2011/0625 

 TM 2012/0305 

 TM 2012/0306 

 TM 2012/0307 

 TM 2012/0317 

 TM 2012/0318 

 TM 2012/0322 

 TM 2012/0323 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0345 

 TM 2012/0368 

 TM 2012/0370 

 TM 2012/0371 

 TM 2012/0401 

 TM 2012/0403 

 TM 2012/0404 

 TM 2012/0405 

 TM 2012/0406 

 TM 2012/0407 

 TM 2012/0438 

 TM 2012/0439 

 TM 2012/0451 

 TM 2012/0462 

 TM 2012/0463 

 TM 2012/0642 

 TM 2012/0653 

 TM 2012/0728 

 TM 2012/0731 

 TM 2012/0736 

 TM 2012/0760 

 TM 2012/0773 

 TM 2012/0774 

 TM 2012/0789 

 TM 2012/0824 

 TM 2012/0832 

4 TM 2012/0736 

5 TM 2011/0625 

 TM 2011/0832 

 TM 2011/1128 

 TM 2012/0024 

 TM 2012/0093 

 TM 2012/0170 

 TM 2012/0201 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0259 

 TM 2012/0263 

 TM 2012/0264 

 TM 2012/0275 

 TM 2012/0285 

 TM 2012/0298 

 TM 2012/0299 

 TM 2012/0303 

 TM 2012/0304 

 TM 2012/0306 

 TM 2012/0312 

 TM 2012/0327 

 TM 2012/0328 

 TM 2012/0329 

 TM 2012/0330 

 TM 2012/0331 

 TM 2012/0345 

 TM 2012/0364 

 TM 2012/0365 

 TM 2012/0366 

 TM 2012/0369 

 TM 2012/0371 

 TM 2012/0380 

 TM 2012/0381 

 TM 2012/0394 

 TM 2012/0395 

 TM 2012/0399 

 TM 2012/0400 

 TM 2012/0401 

 TM 2012/0410 

 TM 2012/0415 

 TM 2012/0416 

 TM 2012/0436 

 TM 2012/0438 

 TM 2012/0462 

 TM 2012/0463 

 TM 2012/0466 

 TM 2012/0470 

 TM 2012/0471 

 TM 2012/0475 

 TM 2012/0476 

 TM 2012/0613 

 TM 2012/0614 

 TM 2012/0617 

 TM 2012/0624 

 TM 2012/0627 

 TM 2012/0642 

 TM 2012/0643 



 

332 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

 TM 2012/0653 

 TM 2012/0681 

 TM 2012/0682 

 TM 2012/0683 

 TM 2012/0686 

 TM 2012/0690 

 TM 2012/0695 

 TM 2012/0696 

 TM 2012/0707 

 TM 2012/0708 

 TM 2012/0710 

 TM 2012/0722 

 TM 2012/0729 

 TM 2012/0730 

 TM 2012/0736 

 TM 2012/0757 

 TM 2012/0758 

 TM 2012/0759 

 TM 2012/0767 

 TM 2012/0773 

 TM 2012/0774 

 TM 2012/0794 

 TM 2012/0824 

 TM 2012/0825 

 TM 2012/0828 

 TM 2012/0830 

 TM 2012/0832 

6 TM 2012/0277 

 TM 2012/0447 

 TM 2012/0452 

 TM 2012/0453 

 TM 2012/0615 

 TM 2012/0689 

 TM 2012/0770 

 TM 2012/0771 

 TM 2012/0809 

7 TM 2012/0452 

 TM 2012/0453 

 TM 2012/0629 

 TM 2012/0630 

 TM 2012/0633 

 TM 2012/0634 

8 TM 2012/0345 

 TM 2012/0627 

 TM 2012/0810 

9 TM 2010/0933 

 TM 2011/0325 

 TM 2011/0832 

 TM 2011/0988 

 TM 2012/0236 

 TM 2012/0244 

 TM 2012/0245 

 TM 2012/0257 

 TM 2012/0293 

 TM 2012/0297 

 TM 2012/0321 

 TM 2012/0322 

 TM 2012/0323 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0402 

 TM 2012/0445 

 TM 2012/0446 

 TM 2012/0447 

 TM 2012/0594 

 TM 2012/0633 

 TM 2012/0634 

 TM 2012/0644 

 TM 2012/0706 

 TM 2012/0761 

 TM 2012/0768 

 TM 2012/0769 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

 TM 2012/0834 

10 TM 2011/0185 

 TM 2011/0377 

 TM 2011/0832 

 TM 2012/0380 

 TM 2012/0381 

 TM 2012/0475 

 TM 2012/0681 

 TM 2012/0682 

 TM 2012/0683 

 TM 2012/0827 

11 TM 2011/0625 

 TM 2012/0272 

 TM 2012/0273 

 TM 2012/0293 

 TM 2012/0633 

 TM 2012/0634 

 TM 2012/0736 

 TM 2012/0809 

12 TM 2011/0791 

 TM 2011/0792 

 TM 2012/0290 

 TM 2012/0408 

 TM 2012/0409 

 TM 2012/0448 

 TM 2012/0461 

 TM 2012/0618 

 TM 2012/0709 

 TM 2012/0763 

14 TM 2011/0625 

 TM 2011/0748 

 TM 2012/0322 

 TM 2012/0323 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0402 

16 TM 2011/0625 

 TM 2011/0748 

 TM 2011/0988 

 TM 2011/1046 

 TM 2011/1047 

 TM 2012/0279 

 TM 2012/0292 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0594 

 TM 2012/0625 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0644 

 TM 2012/0737 

 TM 2012/0738 

 TM 2012/0739 

 TM 2012/0741 

 TM 2012/0761 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

 TM 2012/0833 

 TM 2012/0834 

17 TM 2012/0325 

 TM 2012/0385 

 TM 2012/0386 

 TM 2012/0411 

 TM 2012/0800 

18 TM 2011/0625 

 TM 2012/0284 

 TM 2012/0322 
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 TM 2012/0323 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0402 

 TM 2012/0478 

19 TM 2008/0545 

 TM 2008/0546 

 TM 2008/0547 

 TM 2012/0277 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0385 

 TM 2012/0386 

 TM 2012/0800 

20 TM 2008/1191 

 TM 2012/0260 

 TM 2012/0834 

21 TM 2008/1191 

 TM 2011/0625 

 TM 2012/0325 

 TM 2012/0371 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0633 

 TM 2012/0634 

 TM 2012/0736 

 TM 2012/0744 

 TM 2012/0745 

22 TM 2011/0748 

 TM 2011/0635 

 TM 2011/0636 

 TM 2011/0637 

 TM 2011/0748 

 TM 2012/0320 

 TM 2012/0351 

25 TM 2011/0625 

 TM 2011/0635 

 TM 2011/0636 

 TM 2011/0637 

 TM 2012/0284 

 TM 2012/0320 

 TM 2012/0322 

 TM 2012/0323 

 TM 2012/0324 

 TM 2012/0351 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0414 

 TM 2012/0616 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0632 

 TM 2012/0663 

 TM 2012/0664 

 TM 2012/0702 

26 TM 2011/0748 

 TM 2012/0414 

 TM 2012/0702 

28 TM 2008/0545 

 TM 2008/0546 

 TM 2008/0547 

 TM 2011/0625 

 TM 2011/1046 

 TM 2011/1047 

 TM 2012/0284 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0467 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0761 

29 TM 2010/1310 

 TM 2011/0224 

 TM 2011/0827 

 TM 2012/0204 

 TM 2012/0205 

 TM 2012/0225 

 TM 2012/0234 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0268 

 TM 2012/0269 

 TM 2012/0271 

 TM 2012/0291 

 TM 2012/0310 

 TM 2012/0311 

 TM 2012/0342 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0383 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0426 

 TM 2012/0451 

 TM 2012/0602 

 TM 2012/0603 

 TM 2012/0604 

 TM 2012/0605 

 TM 2012/0607 

 TM 2012/0654 

 TM 2012/0679 

 TM 2012/0711 

 TM 2012/0712 

 TM 2012/0713 

 TM 2012/0714 

 TM 2012/0746 

 TM 2012/0772 

 TM 2012/0802 

 TM 2012/0803 

30 TM 2010/1310 

 TM 2011/0625 

 TM 2011/0832 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0271 

 TM 2012/0310 

 TM 2012/0316 

 TM 2012/0342 

 TM 2012/0350 

 TM 2012/0358 

 TM 2012/0359 

 TM 2012/0360 

 TM 2012/0372 

 TM 2012/0373 

 TM 2012/0374 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0383 

 TM 2012/0384 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0416 

 TM 2012/0426 

 TM 2012/0451 

 TM 2012/0480 

 TM 2012/0617 

 TM 2012/0645 

 TM 2012/0679 

 TM 2012/0703 

 TM 2012/0711 

 TM 2012/0712 

 TM 2012/0713 

 TM 2012/0714 

 TM 2012/0725 

 TM 2012/0726 

 TM 2012/0794 

 TM 2012/0802 
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 TM 2012/0803 

 TM 2012/0829 

31 TM 2010/1310 

 TM 2011/0994 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0291 

 TM 2012/0310 

 TM 2012/0311 

 TM 2012/0353 

 TM 2012/0354 

 TM 2012/0355 

 TM 2012/0356 

 TM 2012/0357 

 TM 2012/0358 

 TM 2012/0359 

 TM 2012/0360 

 TM 2012/0363 

 TM 2012/0384 

 TM 2012/0388 

 TM 2012/0426 

 TM 2012/0440 

 TM 2012/0441 

 TM 2012/0442 

 TM 2012/0443 

 TM 2012/0829 

32 TM 2008/1895 

 TM 2011/0477 

 TM 2011/0478 

 TM 2011/0479 

 TM 2011/0480 

 TM 2011/0625 

 TM 2012/0072 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0261 

 TM 2012/0278 

 TM 2012/0316 

 TM 2012/0342 

 TM 2012/0353 

 TM 2012/0354 

 TM 2012/0355 

 TM 2012/0356 

 TM 2012/0357 

 TM 2012/0358 

 TM 2012/0359 

 TM 2012/0360 

 TM 2012/0363 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0383 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0419 

 TM 2012/0440 

 TM 2012/0441 

 TM 2012/0442 

 TM 2012/0443 

 TM 2012/0454 

 TM 2012/0617 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0679 

 TM 2012/0735 

 TM 2012/0764 

 TM 2012/0765 

 TM 2012/0766 

 TM 2012/0794 

 TM 2012/0802 

 TM 2012/0803 

 TM 2012/0805 

 TM 2012/0806 

33 TM 2008/1600 

 TM 2011/0477 

 TM 2011/0478 

 TM 2011/0479 

 TM 2011/0480 

 TM 2011/0625 

 TM 2011/1177 

 TM 2011/1178 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0428 

 TM 2012/0429 

 TM 2012/0430 

 TM 2012/0431 

 TM 2012/0432 

 TM 2012/0433 

 TM 2012/0434 

 TM 2012/0435 

 TM 2012/0612 

 TM 2012/0665 

 TM 2012/0666 

 TM 2012/0667 

 TM 2012/0668 

 TM 2012/0669 

 TM 2012/0670 

 TM 2012/0671 

 TM 2012/0672 

 TM 2012/0673 

 TM 2012/0674 

 TM 2012/0675 

 TM 2012/0676 

 TM 2012/0677 

 TM 2012/0678 

 TM 2012/0689 

 TM 2012/0715 

 TM 2012/0744 

 TM 2012/0745 

34 TM 2011/0288 

 TM 2011/0785 

 TM 2011/0786 

 TM 2011/1008 

 TM 2012/0296 

 TM 2012/0338 

 TM 2012/0423 

 TM 2012/0822 

 TM 2012/0823 

35 TM 2008/0545 

 TM 2008/0546 

 TM 2008/0547 

 TM 2008/1600 

 TM 2010/0933 

 TM 2011/0224 

 TM 2011/0417 

 TM 2011/0418 

 TM 2011/0635 

 TM 2011/0636 

 TM 2011/0637 

 TM 2011/0748 

 TM 2011/0801 

 TM 2011/0802 

 TM 2011/0805 

 TM 2011/0806 

 TM 2011/0830 

 TM 2011/0831 

 TM 2011/0988 

 TM 2011/0994 

 TM 2011/1046 

 TM 2011/1047 

 TM 2011/1049 
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 TM 2011/1060 

 TM 2011/1061 

 TM 2011/1078 

 TM 2011/1138 

 TM 2011/1177 

 TM 2011/1178 

 TM 2012/0093 

 TM 2012/0166 

 TM 2012/0204 

 TM 2012/0205 

 TM 2012/0234 

 TM 2012/0241 

 TM 2012/0242 

 TM 2012/0243 

 TM 2012/0254 

 TM 2012/0257 

 TM 2012/0259 

 TM 2012/0260 

 TM 2012/0272 

 TM 2012/0273 

 TM 2012/0278 

 TM 2012/0279 

 TM 2012/0284 

 TM 2012/0292 

 TM 2012/0296 

 TM 2012/0310 

 TM 2012/0311 

 TM 2012/0316 

 TM 2012/0320 

 TM 2012/0346 

 TM 2012/0347 

 TM 2012/0351 

 TM 2012/0380 

 TM 2012/0381 

 TM 2012/0384 

 TM 2012/0402 

 TM 2012/0413 

 TM 2012/0414 

 TM 2012/0416 

 TM 2012/0418 

 TM 2012/0424 

 TM 2012/0425 

 TM 2012/0426 

 TM 2012/0438 

 TM 2012/0451 

 TM 2012/0462 

 TM 2012/0463 

 TM 2012/0467 

 TM 2012/0468 

 TM 2012/0477 

 TM 2012/0478 

 TM 2012/0479 

 TM 2012/0611 

 TM 2012/0616 

 TM 2012/0625 

 TM 2012/0632 

 TM 2012/0644 

 TM 2012/0663 

 TM 2012/0664 

 TM 2012/0665 

 TM 2012/0666 

 TM 2012/0667 

 TM 2012/0668 

 TM 2012/0669 

 TM 2012/0670 

 TM 2012/0671 

 TM 2012/0672 

 TM 2012/0673 

 TM 2012/0674 

 TM 2012/0675 

 TM 2012/0676 

 TM 2012/0677 

 TM 2012/0678 

 TM 2012/0684 

 TM 2012/0685 

 TM 2012/0689 

 TM 2012/0691 

 TM 2012/0693 

 TM 2012/0703 

 TM 2012/0705 

 TM 2012/0725 

 TM 2012/0737 

 TM 2012/0738 

 TM 2012/0739 

 TM 2012/0741 

 TM 2012/0746 

 TM 2012/0760 

 TM 2012/0764 

 TM 2012/0765 

 TM 2012/0766 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

 TM 2012/0809 

 TM 2012/0815 

 TM 2012/0829 

 TM 2012/0833 

 TM 2012/0837 

 TM 2012/0838 

 TM 2012/0839 

36 TM 2011/0804 

 TM 2011/0988 

 TM 2011/1060 

 TM 2011/1061 

 TM 2012/0301 

 TM 2012/0302 

 TM 2012/0424 

 TM 2012/0425 

 TM 2012/0687 

 TM 2012/0689 

 TM 2012/0768 

 TM 2012/0769 

 TM 2012/0804 

37 TM 2008/0545 

 TM 2008/0546 

 TM 2008/0547 

 TM 2010/0933 

 TM 2010/1443 

 TM 2011/1060 

 TM 2011/1061 

 TM 2012/0272 

 TM 2012/0273 

 TM 2012/0277 

 TM 2012/0301 

 TM 2012/0302 

 TM 2012/0347 

 TM 2012/0452 

 TM 2012/0453 

 TM 2012/0477 

 TM 2012/0615 

 TM 2012/0770 

 TM 2012/0771 

 TM 2012/0809 

38 TM 2012/0236 

 TM 2012/0241 

 TM 2012/0242 

 TM 2012/0243 

 TM 2012/0445 

 TM 2012/0446 
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 TM 2012/0611 

 TM 2012/0761 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

39 TM 2011/0808 

 TM 2011/0830 

 TM 2011/0831 

 TM 2011/0832 

 TM 2012/0258 

 TM 2012/0293 

 TM 2012/0379 

 TM 2012/0608 

 TM 2012/0609 

 TM 2012/0737 

 TM 2012/0738 

 TM 2012/0739 

 TM 2012/0741 

 TM 2012/0834 

40 TM 2011/0988 

 TM 2012/0291 

 TM 2012/0325 

 TM 2012/0412 

 TM 2012/0478 

 TM 2012/0770 

 TM 2012/0771 

 TM 2012/0809 

41 TM 2011/0748 

 TM 2011/0803 

 TM 2011/0832 

 TM 2011/0988 

 TM 2011/1046 

 TM 2011/1047 

 TM 2011/1078 

 TM 2011/1089 

 TM 2011/1142 

 TM 2011/1374 

 TM 2011/1375 

 TM 2011/1376 

 TM 2012/0236 

 TM 2012/0254 

 TM 2012/0257 

 TM 2012/0276 

 TM 2012/0279 

 TM 2012/0346 

 TM 2012/0382 

 TM 2012/0391 

 TM 2012/0445 

 TM 2012/0446 

 TM 2012/0455 

 TM 2012/0467 

 TM 2012/0479 

 TM 2012/0594 

 TM 2012/0611 

 TM 2012/0616 

 TM 2012/0625 

 TM 2012/0628 

 TM 2012/0644 

 TM 2012/0646 

 TM 2012/0655 

 TM 2012/0656 

 TM 2012/0687 

 TM 2012/0693 

 TM 2012/0737 

 TM 2012/0738 

 TM 2012/0739 

 TM 2012/0741 

 TM 2012/0761 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

 TM 2012/0815 

 TM 2012/0838 

 TM 2012/0839 

42 TM 2010/1443 

 TM 2011/0988 

 TM 2011/1375 

 TM 2011/1376 

 TM 2012/0241 

 TM 2012/0242 

 TM 2012/0243 

 TM 2012/0257 

 TM 2012/0275 

 TM 2012/0348 

 TM 2012/0692 

 TM 2012/0702 

 TM 2012/0729 

 TM 2012/0730 

 TM 2012/0761 

 TM 2012/0768 

 TM 2012/0769 

 TM 2012/0792 

 TM 2012/0793 

 TM 2012/0834 

43 TM 2011/0477 

 TM 2011/0478 

 TM 2011/0479 

 TM 2011/0480 

 TM 2011/0625 

 TM 2011/0832 

 TM 2011/1089 

 TM 2012/0246 

 TM 2012/0247 

 TM 2012/0301 

 TM 2012/0302 

 TM 2012/0420 

 TM 2012/0421 

 TM 2012/0424 

 TM 2012/0425 

 TM 2012/0479 

 TM 2012/0705 

 TM 2012/0764 

 TM 2012/0765 

 TM 2012/0766 

 TM 2012/0815 

44 TM 2011/0625 

 TM 2011/0832 

 TM 2012/0257 

 TM 2012/0416 

 TM 2012/0475 

 TM 2012/0686 

 TM 2012/0696 

 TM 2012/0707 

 TM 2012/0708 

 TM 2012/0729 

 TM 2012/0730 

45 TM 2011/0830 

 TM 2011/0831 

 TM 2011/0988 

 TM 2012/0254 

 TM 2012/0346 

 TM 2012/0413 

 TM 2012/0619 

 TM 2012/0689 

 TM 2012/0691 
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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) 

24 Kitchen Television B.V. 
MK/T/ 2012/792 
MK/T/ 2012/793 

3M Company 
MK/T/ 2012/395 
MK/T/ 2012/401 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. MK/T/ 2012/827 

Abbott Laboratories MK/T/ 2012/275 

ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson 
manufacturers and merchants), 

MK/T/ 2011/377 

AGRIUM INC. 
MK/T/ 2012/707 
MK/T/ 2012/708 

Akzo Nobel Coatings International B.V. MK/T/ 2012/652 

Amgen Inc., (Delaware corporation) MK/T/ 2012/690 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Waedenswil MK/T/ 2012/695 

Bayer Aktiengesellschaft MK/T/ 2012/345 

Bayer Consumer Care AG MK/T/ 2012/466 

Berlitz Investment Corporation MK/T/ 2012/594 

Brutsch/Ruegger Werkzeuge AG MK/T/ 2012/411 

BURBERRY LIMITED 
MK/T/ 2012/322 
MK/T/ 2012/323 
MK/T/ 2012/324 

BUSINESS WIRE, Inc.,  MK/T/ 2012/236 

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2012/728 

Cordis Corporation (a wholly owned subsidiary of Johnson & Johnson 
manufacturers and merchants) 

MK/T/ 2011/185 

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED MK/T/ 2012/394 

Daimler AG 
MK/T/ 2011/791 
MK/T/ 2011/792 

DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A. 
MK/T/ 2012/805 
MK/T/ 2012/806 

Diageo Brands B.V. MK/T/ 2012/612 

ENERGY BRANDS INC. MK/T/ 2008/1895 

Farmaceutsko - hemijska industrija ''ZDRAVLJE'' Akcionarsko drustvo MK/T/ 2012/410 

Federal-Mogul Products, Inc. MK/T/ 2012/290 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/618 
MK/T/ 2012/763 

Giga-Byte Technology Co., Ltd. MK/T/ 2010/933 

GLAXO GROUP LIMITED MK/T/ 2012/415 
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GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

MK/T/ 2012/327 
MK/T/ 2012/328 
MK/T/ 2012/329 
MK/T/ 2012/330 
MK/T/ 2012/331 

Hankook Tire Co., Ltd. MK/T/ 2012/461 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 
MK/T/ 2012/470 
MK/T/ 2012/476 
MK/T/ 2012/830 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory MK/T/ 2011/1128 

Intervet International B.V.  MK/T/ 2012/722 

Iochpe-Maxion S/A 
MK/T/ 2012/408 
MK/T/ 2012/409 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc MK/T/ 2012/828 

Japan Tobacco Inc. MK/T/ 2012/423 

Jas Hennessy & Co MK/T/ 2012/744 

Jas Hennessy & Co MK/T/ 2012/745 

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH 
MK/T/ 2012/244 
MK/T/ 2012/245 

JT International S.A. MK/T/ 2012/338 

KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MK/T/ 2011/1142 

Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K. (C) MK/T/ 2012/615 

Mars, Incorporated MK/T/ 2012/388 

MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, informaticki inzenering i poslovno 
savjetovanje 

MK/T/ 2012/257 

MEDA AB MK/T/ 2012/758 

Merck Sharp & Dohme Corp. 

MK/T/ 2012/170 
MK/T/ 2012/201 
MK/T/ 2012/759 
MK/T/ 2012/824 
MK/T/ 2012/825 
MK/T/ 2012/832 

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation, 
MK/T/ 2012/681 
MK/T/ 2012/682 
MK/T/ 2012/683 

Molnlycke Health Care AB MK/T/ 2012/285 

Monster Energy Company, a Delawae corporation  
MK/T/ 2012/261 
MK/T/ 2012/617 
MK/T/ 2012/794 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2012/455 

Next Group Plc MK/T/ 2012/402 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

MK/T/ 2012/709 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.  MK/T/ 2012/710 
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NOVARTIS AG 
MK/T/ 2012/263 
MK/T/ 2012/264 

Novartis AG 

MK/T/ 2012/298 
MK/T/ 2012/299 
MK/T/ 2012/303 
MK/T/ 2012/304 
MK/T/ 2012/312 
MK/T/ 2012/624 
MK/T/ 2012/643 

Nycomed GmbH 
MK/T/ 2012/399 
MK/T/ 2012/400 

OPEN ENGLISH LLC, a company organized under the laws of Delaware, 
USA 

MK/T/ 2012/646 

Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/445 
MK/T/ 2012/446 

Patron Spirits International AG 

MK/T/ 2012/428 
MK/T/ 2012/429 
MK/T/ 2012/430 
MK/T/ 2012/431 
MK/T/ 2012/432 
MK/T/ 2012/433 
MK/T/ 2012/434 
MK/T/ 2012/435 

PayPal, Inc 
MK/T/ 2012/768 
MK/T/ 2012/769 

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA MK/T/ 2012/471 

R & A Bailey & Co MK/T/ 2012/715 

RED BULL GmbH MK/T/ 2012/454 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 
MK/T/ 2011/288 
MK/T/ 2012/822 
MK/T/ 2012/823 

RM sh.p.k. MK/T/ 2012/627 

S. C. Johnson & Son, Inc. 

MK/T/ 2012/364 
MK/T/ 2012/365 
MK/T/ 2012/366 
MK/T/ 2012/371 

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 
MK/T/ 2012/629 
MK/T/ 2012/630 

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. MK/T/ 2012/757 

SEARA ALIMENTOS S.A.,  MK/T/ 2012/269 

SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED MK/T/ 2012/767 

SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. MK/T/ 2012/706 

SK HOLDINGS CO., LTD. MK/T/ 2012/321 

Stiefel Laboratories, Inc.  MK/T/ 2012/436 
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SYSTEMAX INC., MK/T/ 2012/834 

The Coca-Cola Company 
MK/T/ 2012/628 
MK/T/ 2012/382 
MK/T/ 2012/391 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2012/810 

TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA CORPORATION) MK/T/ 2012/297 

Tobacna Ljubljana d.o.o. 
MK/T/ 2011/785 
MK/T/ 2011/786 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

MK/T/ 2012/448 

ViiV Healthcare UK Limited 
MK/T/ 2012/613 
MK/T/ 2012/614 

Visa International Service Association MK/T/ 2012/804 

Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL" MK/T/ 2012/800 

АГРОФИЛА ДООЕЛ MK/T/ 2012/772 

Адвокат Маја Парговска Скопје MK/T/ 2012/413 

Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ Скопје MK/T/ 2012/619 

А-З ГЛАСБАУГМБХ ШВАЈЦАРИЈА MK/T/ 2012/325 

АЈ СТАИЛ ДОО Штип MK/T/ 2012/837 

АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО Скопје  MK/T/ 2011/803 

АМСМ УСЛУГИ-ПЕТРОЛ ДОО Скопје MK/T/ 2011/806 

АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/477 

Бенелукс Трејд дооел експорт/импорт MK/T/ 2012/468 

Билјана ПАНОВА ВИДЕСКИ, Адвокат MK/T/ 2012/691 

Биогенеа фармацеутикалс ДОО Скопје MK/T/ 2012/686 

БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ 
MK/T/ 2012/310 
MK/T/ 2012/311 

БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/689 

БОРОЛА ДОО 
MK/T/ 2012/93 
MK/T/ 2012/259 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско 

MK/T/ 2011/477 
MK/T/ 2011/478 
MK/T/ 2011/479 
MK/T/ 2011/480 

Винарска Визба „Имако Вино" Дооел MK/T/ 2008/1600 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2012/271 

Госевски Миле MK/T/ 2012/438 

Д.П.Т.У. „ЏЕННЕТОГЛУ" дооел Скопје MK/T/ 2012/320 

Дабевски Јован MK/T/ 2012/383 

ДПТУ ЗОГОПЕТ - ДООЕЛ Прилеп 
MK/T/ 2012/608 
MK/T/ 2012/609 

ДПТУ Херба-Хем Дооел 
MK/T/ 2011/1177 
MK/T/ 2011/1178 
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Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, 
производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/770 
MK/T/ 2012/771 

Друштво за градежништво МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје 
MK/T/ 2012/424 
MK/T/ 2012/425 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/301 
MK/T/ 2012/302 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2012/241 
MK/T/ 2012/242 

Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје MK/T/ 2012/254 

Друштво за посредување и советување АМСМ УСЛУГИ 
КОНСАЛТИНГ ДОО - СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/805 

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО 
увоз-извоз Струмица 

MK/T/ 2011/827 

Друштво за проектирање, изведба, инженеринг и консалтинг РАДО 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2010/1443 

Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-
АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес 

MK/T/ 2012/291 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ 
ИМПЕКС ДООЕЛ  увоз-извоз 

MK/T/ 2012/703 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/385 

 
MK/T/ 2012/386 

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ 
Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/416 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/342 
MK/T/ 2012/679 

Друштво за производство на хартија и амбалажа Дуропацк-АД-
Скопје 

MK/T/ 2012/833 

Друштво за производство сервис, ремонт и монтажа на лифтови 
МАКЛИФТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/452 
MK/T/ 2012/453 

Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ 
Кочани 

MK/T/ 2012/272 
MK/T/ 2012/273 

Друштво за производство трговија и услуги МААХИ ДООЕЛ 
Струмица 

MK/T/ 2012/467 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2012/725 
MK/T/ 2012/726 
MK/T/ 2012/760 

Друштво за производство, промет и услуги „РИЧЧИ" Калем Адил 
ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2012/284 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други 
ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/246 
MK/T/ 2012/247 
MK/T/ 2012/802 
MK/T/ 2012/803 

Друштво за производство, промет, шпедиција и услуги АВАНТИ 
СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/632 

Друштво за производство, трговија  и услуги ПЛУС КОМПАНИ 
ДООЕЛ, експорт-импорт 

MK/T/ 2012/278 

Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз 
ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2010/1310 

Друштво за производство, трговија и услуги АЉБМИЛ-ALBMILL MK/T/ 2012/829 
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ДОО Тетово 

Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЛИНИЈА увоз-
извоз ДОО Прилеп 

MK/T/ 2011/994 

Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/306 

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО, увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/830 

 
MK/T/ 2011/831 

Друштво за производство, трговија и услуги ВИТАЛ БТ ДОО увоз-
извоз Велес 

MK/T/ 2012/426 

Друштво за производство, трговија и услуги ДИМЕКС - 
ИНЖЕНЕРИНГ извоз-увоз ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2012/809 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/451 

Друштво за производство, трговија и услуги КАРМАКС ДОО Скопје MK/T/ 2012/166 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други 
ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2012/316 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛИД 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/480 

Друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС ДОО Скопје MK/T/ 2011/224 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКА ИНВЕСТ Петре 
ДООЕЛ  експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/761 

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
МОНТЕНЕГРО 94 експорт-импорт Јован и Љубе ДОО Гостивар 

MK/T/ 2008/1191 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА 
ИНЖЕНЕРИНГ ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/1060 

Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво АДОРА 
ИНЖЕНЕРИНГ ДОЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/1061 

Друштво за производство, трговија, услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО 
ПЕЧАТ експорт-импорт ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/412 

Друштво за промет и сервисирање на против пожарни апарати и 
стабилни системи ПАСТОР-ПРОМЕТ Борче ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/347 

Друштво за промет и услуги ДЕМАКС НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/279 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО 
MK/T/ 2011/58 
MK/T/ 2012/317 
MK/T/ 2012/318 

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје  and 
подружница 1 МАЈ ТАЈМ Скопје 

MK/T/ 2011/748 

Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ Љутфи ДООЕЛ  увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2011/417 

 
MK/T/ 2011/418 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги КАРМЕН 
БАУЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/684 

 
MK/T/ 2012/685 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО MK/T/ 2012/268 

Друштво за трговија, посредување и услуги АМСМ УСЛУГИ - ТРЕЈД 
ДОО - СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/801 

 
MK/T/ 2011/802 
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Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје 

MK/T/ 2012/711 
MK/T/ 2012/712 
MK/T/ 2012/713 
MK/T/ 2012/714 

Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/258 

Друштво за туристичко посредување, превоз, изнајмување на 
автомобили и услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/479 

Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/420 

 
MK/T/ 2012/421 

Друштво за услуги информации АМСМ УСЛУГИ-СЛУЖБА ЗА ПОМОШ 
И ИНФОРМАЦИИ ДОО - Скопје 

MK/T/ 2011/808 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/653 

ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 
MK/T/ 2012/380 
MK/T/ 2012/381 

Елена Митреска Јовановска MK/T/ 2012/693 

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА 
ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2012/746 

Здравствена организација за стоматолошка здравствена заштита 
„КРУНА МС" Ц.О. Скопје 

MK/T/ 2012/696 

Здружение КУЛТУРЕН ЗАБАВЕН ЖИВОТ КЗЖ Струмица MK/T/ 2012/815 

ИГМ ВРАТНИЦА, А.Д. - Вратница 
MK/T/ 2008/545 
MK/T/ 2008/546 
MK/T/ 2008/547 

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје MK/T/ 2011/1008 

Индустрија за вештачка кожа о текстил АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2012/478 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА 
БИТОЛА, 

MK/T/ 2012/204 
MK/T/ 2012/205 
MK/T/ 2012/234 

ЈОАКИМОВСКА-ЈАКОМОВСКА КРИСТИНА MK/T/ 2012/418 

КАРГОИНСПЕКТ - АГРАР Д.О.О. Скопје 
MK/T/ 2012/729 
MK/T/ 2012/730 

Коктел Трејд MK/T/ 2011/625 

Коста ДИМОВ MK/T/ 2011/832 

ЛЕЦТУС ГРОУП ДОО MK/T/ 2012/260 

ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2011/1049 

Луција Поп-Стефанија MK/T/ 2012/705 

Маја Бајалска Георгиевска MK/T/ 2012/611 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/ 2012/645 

Маркето Солутионс ДОО MK/T/ 2011/1138 

Милтон Манаки MK/T/ 2011/988 

Михајловски Михајло MK/T/ 2012/625 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 
MK/T/ 2012/654 
MK/T/ 2012/735 

МЏ РОБИН ДОО MK/T/ 2012/384 

Небојша Златевски MK/T/ 2012/419 
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Оливер Димитровски MK/T/ 2012/348 

Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД - Скопје MK/T/ 2011/804 

Паскалова Валентина MK/T/ 2012/305 

Паскалова Валентина MK/T/ 2012/307 

ПЕРЕГРИН ТП ФАРМА ОГНЕН НИКОЛА ПОЛЕНАК MK/T/ 2012/225 

Петрушевски Зоран MK/T/ 2012/789 

ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп 
MK/T/ 2012/373 
MK/T/ 2012/372 
MK/T/ 2012/374 

Пиварница БИРАРИЈА доо, Скопје, Ненад Пејковски MK/T/ 2012/72 

Поп-Стефанија Јован MK/T/ 2012/644 

Прв приватен универзитет - ФОН Скопје 
MK/T/ 2011/1374 
MK/T/ 2011/1375 
MK/T/ 2011/1376 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп 

MK/T/ 2012/602 
MK/T/ 2012/603 
MK/T/ 2012/604 
MK/T/ 2012/605 
MK/T/ 2012/607 

Производно услужно трговско друштво НАС-КОМ Насер ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/663 
MK/T/ 2012/664 

ПСД Д.О.О MK/T/ 2012/346 

Росица Мршиќ MK/T/ 2012/702 

САБОКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/616 

САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД MK/T/ 2012/687 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола 
MK/T/ 2011/1078 
MK/T/ 2012/838 
MK/T/ 2012/839 

Скијачки Центар „Заре Лазаревски" Д.О.О. MK/T/ 2011/1089 

СКОВИН АД СКОПЈЕ 

MK/T/ 2012/665 
MK/T/ 2012/666 
MK/T/ 2012/667 
MK/T/ 2012/668 
MK/T/ 2012/669 
MK/T/ 2012/670 
MK/T/ 2012/671 
MK/T/ 2012/672 
MK/T/ 2012/673 
MK/T/ 2012/674 
MK/T/ 2012/675 
MK/T/ 2012/676 
MK/T/ 2012/677 
MK/T/ 2012/678 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2012/736 
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ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2012/447 

ТД за трговија, производство, градежништво, услуги и 
застапништво ЕЦОТИП Андреевски Илија и др.ДОО експорт-импорт 
Скопје 

MK/T/ 2012/633 
MK/T/ 2012/634 

Трговско друштво БИОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/475 

Трговско друштво за автопревоз и трговија БОКИ дооел Пробиштип MK/T/ 2012/379 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/764 
MK/T/ 2012/765 
MK/T/ 2012/766 

Трговско друштво за геодетски работи и услуги ГЕОПРОЕКТ 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/692 

Трговско друштво за надворешен и внатрешен промет ЗЕГИН  ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2012/24 

Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко 
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1046 
MK/T/ 2011/1047 
MK/T/ 2012/737 
MK/T/ 2012/738 
MK/T/ 2012/739 
MK/T/ 2012/741 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/353 
MK/T/ 2012/354 
MK/T/ 2012/355 
MK/T/ 2012/356 
MK/T/ 2012/357 
MK/T/ 2012/358 
MK/T/ 2012/359 
MK/T/ 2012/360 
MK/T/ 2012/363 
MK/T/ 2012/440 
MK/T/ 2012/441 
MK/T/ 2012/442 
MK/T/ 2012/443 

Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ-КОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско друштво за производство 
трговија и услуги МАПЕТ -СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје and 
Трговско друштво за производство трговија и услуги МАПЕТ-
ЕКСКЛУЗИВ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/414 

Трговско друштво за производство трговија и услуги ПЕТНИК 
Струга ДООЕЛ 

MK/T/ 2012/350 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕУРО-ЛИНС 
ДООЕЛ увоз-извоз  

MK/T/ 2011/635 
MK/T/ 2011/636 
MK/T/ 2011/637 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО 
ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово  

MK/T/ 2012/293 

Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2011/325 

Трговско друштво ФАСХИОН СНЛ 59 ДОО увоз-извоз Скопје  MK/T/ 2012/351 

ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2012/243 
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ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2012/296 

УЛМАК ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/292 

Универзитет „Св. Климент Охридски"-Битола Економски факултет-
Прилеп 

MK/T/ 2012/276 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2012/404 
MK/T/ 2012/439 
MK/T/ 2012/462 
MK/T/ 2012/463 
MK/T/ 2012/405 
MK/T/ 2012/367 
MK/T/ 2012/368 
MK/T/ 2012/369 
MK/T/ 2012/370 
MK/T/ 2012/403 
MK/T/ 2012/406 
MK/T/ 2012/407 
MK/T/ 2012/731 

ФИТОФАРМ 
MK/T/ 2012/642 
MK/T/ 2012/773 
MK/T/ 2012/774 

Центар за културна деконтаминација - Битола 
MK/T/ 2012/655 
MK/T/ 2012/656 

ЦИВКОН АГИ доо MK/T/ 2012/277 
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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)  19837   (151)  11/04/2013 

(210)  TM  2002/691  (220)  11/09/2002 

(181)  11/09/2012 

(450)  30/04/2013 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул. "Батајнички Друм"  б.б., YU 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52V-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

DEFRINOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и санитарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицинатa; храна за бебиња; 

фластери, материјал за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција  

 

(111)  19836   (151)  09/04/2013 

(210)  TM  2010/964  (220)  23/08/2010 

(181)  23/08/2020 

(450)  30/04/2013 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

FRESHLOOK ILLUMINATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички апарати и инструменти; контактни 

леќи  

 

(111)  19833   (151)  26/03/2013 

(210)  TM  2011/567  (220)  27/05/2011 

(181)  27/05/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје 

ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

NUTRIVITA 

(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, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, прехранбени 

производи за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли 

за бањи со минерална вода), сода-бикарбона за 

фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, 

кристализиран шеќер за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за фармацевтска 

употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, 

целулозни естри за фармацевтска употреба, 

дрвен јаглен за фармацевтска употреба, 

хемиски препарати за медицинска употреба, 

хемиско-фармацевтски производи, кора од 

кондуранго за медицинска употреба, лекови 

против запек, средства за прочистување, 

дезодоранси за облека и текстил, детергенти за 

медицинска употреба, леб за дијабетичари, 

хемиски производи за дијагностицирање 

бременост, препарати за дијагностицирање, 

производи за измрзнатици, хлороформ, рибино 

масло, дијастаза, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, дигестиви за 

фармацевтска употреба, дезинфекциски 

средства за хигиенска употреба, ферменти за 

фармацевтска употреба, млечни ферменти за 

фармацевтска употреба, растителни влакна за 

јадење нехранливи, рибино брашно за 

медицинска употреба, брашно за фармацевтска 

употреба, лепила за фаќање муви, леплива 

хартија за фаќање муви, средства за 

уништување муви, дезинфекциски пастили, 

дезинфекциски стапчиња, масти за медицинска 

употреба, масти за ветеринарна употреба, 

лековити билки, билни чаеви за медицинска 

употреба, додатоци за крма за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 
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медицинска употреба, лекови против потење на 

стапалата, мевлем за измрзнатици, хидроген 

пероксид за медицинска употреба, масла за 

масажи, лосиони за фармацевтска употреба, 

ленено семе за фармацевтска употреба, 

лосиони за медицинска употреба, лековити 

корења, медицински чај, прирачна аптека, 

лекови за луѓе, мелисова водичка за 

фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна 

маст, минерални додатоци на храната, 

минерални води за медицинска употреба, соли 

на минерални води, нане за фармацевтска 

употреба, хартија против молци, средства 

против молци, препарати за уништување 

штетници, производи за уништување штетни 

растенија, масло од терпентин за фармацевтска 

употреба, таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба, дезинфекциски пастили, калиумови 

соли за медицинска употреба, отров за стаорци, 

хемиски реагенси за медицинска или 

ветеринарна употреба, лекови против потење, 

матичен млеч, седативи, пилули за 

фармацевтска употреба, миризливи соли, 

производи за стерилизација, хируршки 

шамичиња, цигари без тутун за медицинска 

употреба, вагинални исплакнувачи, 

антихелминтици, производи за уништување 

штетници, средства за закрепнување (лекови) - 

сите горенаведени производи, освен производи 

за стоматологија  

кл. 10  хируршки, медицински, ветеринарни 

апарати и инстументи, електроди за медицинска 

употреба, апарати за естетска масажа, 

ортопедски чевли, апарати за масажа, 

перничиња за спречување красти на телата на 

пациентите, апарати за тестови што се користат 

за медицинска анализа -  сите горенаведени 

производи, освен производи за стоматологија  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

канцелариски работи, услуги при продажба на 

големо и мало со : фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за медицинска 

употреба, диететски супстанции што се користат 

во медицината, храна за бебиња, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, прехранбени 

производи за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли 

за бањи со минерална вода), сода бикарбона за 

фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, 

кристализиран шеќер за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за фармацевтска 

употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, 

целулозни естри за фармацевтска употреба, 

дрвен јаглен за фармацевтска употреба, 

хемиски препарати за медицинска употреба, 

хемиско-фармацевтски производи, кора од 

кондуранго за медицинска употреба, лекови 

против запек, средства за прочистување, 

дезодоранси за облека и текстил, детергенти за 

медицинска употреба, леб за дијабетичари, 

хемиски проговоди за дијагностицирање 

бременост, препарати за дијагностицирање, 

проговоди за измрзнатици, хлороформ, рибино 

масло, дијастаза, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, дигестиви за 

фармацевтска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба, ферменти за 

фармацевтска употреба, млечни ферменти за 

фармацевтска употреба, растителни влакна за 

јадење нехранливи, рибино брашно за 

медицинска употреба, брашно за фармацевтска 

употреба, лепила за фаќање муви, леплива 

хартија за фаќање муви, средства за 

уништување муви, дезинфекциски пастили, 

дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска 

употреба, масти за ветеринарна употреба, 

лековити билки, билни чаеви за медицинска 

употреба, додатоци за крма за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, лекови против потење на 

стапалата, мевлем за измрзнатици, хидроген 

пероксид за медицинска употреба, масла за 

масажи, лосиони за фармацевтска употреба, 

ленено семе за фармацевтска употреба, 

лосиони за медицинска употреба, лековити 

корења, медицински чај, прирачна аптека, 

лекови за луѓе, мелисова водичка за 

фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна 

маст, минерални додатоци на храната, 

минерални води за медицинска употреба, соли 
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на минерални води, нане за фармацевтска 

употреба, хартија против молци, средства 

против молци, препарати за уништување 

штетници, производи за уништување штетни 

растенија, масло од терпентин за фармацевтска 

употреба, таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба, дезинфекциски пастили, калиумови 

соли за медицинска употреба, отров за стаорци, 

хемиски реагенси за медицинска или 

ветеринарна употреба, лекови против потење, 

матичен млеч, седативи, пилули за 

фармацевтска употреба, миризливи соли, 

производи за стерилизација, хируршки 

марамчиња, цигари без тутун за медицинска 

употреба, вагинални исплакнувачи, 

антихелминтици, производи за уништување 

штетници; средства за закрепнување (лекови), 

како и услуги при продажба на големо и мало со: 

хируршки, медицински и ветеринарни апарати и 

инстументи, електроди за медицинска употреба, 

апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, 

апарати за масажа, перничиња за спречување 

красти на телата на пациентите, апарати за 

тестови што се користат за медицинска анализа 

- сите горе навдени производи освен производи 

за стоматологија  

 

(111)  19834   (151)  26/03/2013 

(210)  TM  2011/568  (220)  27/05/2011 

(181)  27/05/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје 

ул. Миле Поп Јорданов бр. 23-а/5, Карпош, 

1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

NUTRI VITA 

(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, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, прехранбени 

производи за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли 

за бањи со минерална вода), сода-бикарбона за 

фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, 

кристализиран шеќер за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за фармацевтска 

употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, 

целулозни естри за фармацевтска употреба, 

дрвен јаглен за фармацевтска употреба, 

хемиски препарати за медицинска употреба, 

хемиско-фармацевтски производи, кора од 

кондуранго за медицинска употреба, лекови 

против запек, средства за прочистување, 

дезодоранси за облека и текстил, детергенти за 

медицинска употреба, леб за дијабетичари, 

хемиски производи за дијагностицирање 

бременост, препарати за дијагностицирање, 

производи за измрзнатици, хлороформ, рибино 

масло, дијастаза, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, дигестиви за 

фармацевтска употреба, дезинфекциски 

средства за хигиенска употреба, ферменти за 

фармацевтска употреба, млечни ферменти за 

фармацевтска употреба, растителни влакна за 

јадење нехранливи, рибино брашно за 

медицинска употреба, брашно за фармацевтска 

употреба, лепила за фаќање муви, леплива 

хартија за фаќање муви, средства за 

уништување муви, дезинфекциски пастили, 

дезинфекциски стапчиња, масти за медицинска 

употреба, масти за ветеринарна употреба, 

лековити билки, билни чаеви за медицинска 

употреба, додатоци за крма за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, лекови против потење на 

стапалата, мевлем за измрзнатици, хидроген 

пероксид за медицинска употреба, масла за 

масажи, лосиони за фармацевтска употреба, 

ленено семе за фармацевтска употреба, 

лосиони за медицинска употреба, лековити 

корења, медицински чај, прирачна аптека, 

лекови за луѓе, мелисова водичка за 

фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна 

маст, минерални додатоци на храната, 
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минерални води за медицинска употреба, соли 

на минерални води, нане за фармацевтска 

употреба, хартија против молци, средства 

против молци, препарати за уништување 

штетници, производи за уништување штетни 

растенија, масло од терпентин за фармацевтска 

употреба, таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба, дезинфекциски пастили, калиумови 

соли за медицинска употреба, отров за стаорци, 

хемиски реагенси за медицинска или 

ветеринарна употреба, лекови против потење, 

матичен млеч, седативи, пилули за 

фармацевтска употреба, миризливи соли, 

производи за стерилизација, хируршки 

шамичиња, цигари без тутун за медицинска 

употреба, вагинални исплакнувачи, 

антихелминтици, производи за уништување 

штетници, средства за закрепнување (лекови) - 

сите горенаведени производи, освен производи 

за стоматологија  

кл. 10  хируршки, медицински, ветеринарни 

апарати и инстументи, електроди за медицинска 

употреба, апарати за естетска масажа, 

ортопедски чевли, апарати за масажа, 

перничиња за спречување красти на телата на 

пациентите, апарати за тестови што се користат 

за медицинска анализа -  сите горенаведени 

производи, освен производи за стоматологија  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

канцелариски работи, услуги при продажба на 

големо и мало со : фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за медицинска 

употреба, диететски супстанции што се користат 

во медицината, храна за бебиња, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, хранливи 

додатоци за медицинска употреба, прехранбени 

производи за медицинска употреба, средства за 

намалување на апетитот за медицинска 

употреба, бањи (кислородни бањи), бањи (соли 

за бањи со минерална вода), сода бикарбона за 

фармацевтска употреба, леб за дијабетичари, 

кристализиран шеќер за медицинска употреба, 

капсули за лекови, капсули за фармацевтска 

употреба, кедрово дрво за одбивање инсекти, 

целулозни естри за фармацевтска употреба, 

дрвен јаглен за фармацевтска употреба, 

хемиски препарати за медицинска употреба, 

хемиско-фармацевтски производи, кора од 

кондуранго за медицинска употреба, лекови 

против запек, средства за прочистување, 

дезодоранси за облека и текстил, детергенти за 

медицинска употреба, леб за дијабетичари, 

хемиски проговоди за дијагностицирање 

бременост, препарати за дијагностицирање, 

проговоди за измрзнатици, хлороформ, рибино 

масло, дијастаза, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, диететски супстанци за 

медицинска употреба, дигестиви за 

фармацевтска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба, ферменти за 

фармацевтска употреба, млечни ферменти за 

фармацевтска употреба, растителни влакна за 

јадење нехранливи, рибино брашно за 

медицинска употреба, брашно за фармацевтска 

употреба, лепила за фаќање муви, леплива 

хартија за фаќање муви, средства за 

уништување муви, дезинфекциски пастили, 

дезинфекциони стапчиња, масти за медицинска 

употреба, масти за ветеринарна употреба, 

лековити билки, билни чаеви за медицинска 

употреба, додатоци за крма за медицинска 

употреба, диететски прехранбени производи за 

медицинска употреба, лекови против потење на 

стапалата, мевлем за измрзнатици, хидроген 

пероксид за медицинска употреба, масла за 

масажи, лосиони за фармацевтска употреба, 

ленено семе за фармацевтска употреба, 

лосиони за медицинска употреба, лековити 

корења, медицински чај, прирачна аптека, 

лекови за луѓе, мелисова водичка за 

фармацевтска употреба, млечен шеќер, млечна 

маст, минерални додатоци на храната, 

минерални води за медицинска употреба, соли 

на минерални води, нане за фармацевтска 

употреба, хартија против молци, средства 

против молци, препарати за уништување 

штетници, производи за уништување штетни 

растенија, масло од терпентин за фармацевтска 

употреба, таблетки за лижење за фармацевтска 

употреба, дезинфекциски пастили, калиумови 

соли за медицинска употреба, отров за стаорци, 

хемиски реагенси за медицинска или 

ветеринарна употреба, лекови против потење, 
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матичен млеч, седативи, пилули за 

фармацевтска употреба, миризливи соли, 

производи за стерилизација, хируршки 

марамчиња, цигари без тутун за медицинска 

употреба, вагинални исплакнувачи, 

антихелминтици, производи за уништување 

штетници; средства за закрепнување (лекови), 

како и услуги при продажба на големо и мало со: 

хируршки, медицински и ветеринарни апарати и 

инстументи, електроди за медицинска употреба, 

апарати за естетска масажа, ортопедски чевли, 

апарати за масажа, перничиња за спречување 

красти на телата на пациентите, апарати за 

тестови што се користат за медицинска анализа 

- сите горе навдени производи освен производи 

за стоматологија  

 

(111)  19826   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/687  (220)  21/06/2011 

(181)  21/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Helen of Troy Limited 

13 8th Avenue, Belleville, P.O.Box 836E, St. 

Michael, BB 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

OXO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и направи со рачно 

управување; ножеви, виљушки и лажици; ладно 

оружје; механички и електрични направи за 

бричење  

кл. 20  високи столчиња за деца, седишта за 

деца на кои им се прилагодува висината; 

седишта за деца за во кола; закачалки за 

алишта; неметални заштитни порти (за деца); 

неметални столчиња со скала; кутии/сандаци за 

играчки; кукести закачалки на вакуум; неметални 

кукести закачалки; спојувалки за домашна 

употреба; простирки за во мијалник; мебел; 

ѕидни полици за алат; полици за изложување; 

состави за складирање и организација кои се 

состојат од полица; фиоки; ормани, кошеви и 

шипки за закачување на алишта; полици за 

чевли  

кл. 21  прибори за домаќинството или за кујната; 

чешли и сунѓери; четки (освен четки за боење); 

материјали за четки; прибор за чистење; жица за 

стругање на паркет; сирово или полу обработено 

стакло (освен стакло кое се користи при 

градење); стаклени производи; порцелански и 

грнчарски садови кои што не се вклучени во 

други класи  

 

(111)  19828   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/691  (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за издавање и маркетинг 

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 

ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин" бб, 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. 16  хартија, картон и производите од нив што 

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 мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување  настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(111)  19823   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/692  (220)  22/06/2011 

(181)  22/06/2021 
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(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за транспорт, градежништво, 

трговија, производство и услуги МЕГА ДОО 

увоз-извоз Куманово 

ул.„Јоско Илиевски" бб, 1300 Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

градежни материјали (алуминиумска ламперија, 

бетонско железо, мрежа за арматура, 

изотем/kondorin, мешалка, резана граѓа, цемент, 

усјемал, ѕидни и подни лајсни, лепила за 

плочки), камен, стаклени призми и мозаик, 

прозорци, врати, тавански скали, ламинати, 

паркети, керамички плочи, полиран и неполиран 

гранит (гранитна плоча), хидромасажни кади, 

хидромасажери, туш кабини, туш системи и 

паравани, санитарија (огледала, лампи, 

мијалници керамички и стаклени), моноблок, 

биде, даски за wc школки, галантерија за 

купатило (дозер за течен сапун, држач за крпа, 

корпа за отпадоци, радијатор, розетна, фен за 

коса, фен за раце, четка за wc школка) батерии 

за мијалник, батерии за кади/туш, батерии за 

садопер, батерии за биде, сензорска батерија, 

сензор за писоар/казанче, миксери, ЅРА-

масажни кади, сауни-Финска  

 

(111)  19825   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/697  (220)  24/06/2011 

(181)  24/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ДОО Комфи Ангел, Прилеп 

ул.Александар Македонски бб, 7500 Прилеп, 

MK 

(540)  

 

(591)  виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи што не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(111)  19827   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/708  (220)  27/06/2011 

(181)  27/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за транспорт, трговија и 

услуги РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Никола Карев бр.20 Скопје - Центар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, сина, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  горива (моторни горива), моторни 

горива(адитиви, нехемиски на моторните 

горива), моторно масло, нафта, нафта за 

домаќинство, гасни мешавини (испарени гасни 

мешавини), гасни горива, гориво, горива за 

палење, гориво со алкохолна база, 

навлажувачки масла, моторно масло, минерални 

горива, масла за подмачкување, маслен гас, 

масти за инустриска употреба, масла за 

индустриска употреба, гас во цврста состојба 

(горива), дизел гориво, бензин, бензински етер, 

бензин во сурова состојба или рафиниран, 

алкохол (гориво), бензен, бензол  

кл. 9  бензински пумпи за бензински станици  

кл. 40  нафта (преработка на нафта)  

кл. 43  ресторани, ресторани со 

самопослужување, служење храна и пијалаци, 
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кафетерии, експрес ресторани, снек-барови, 

сместување (изнајмување за времено 

сместување), мотели, пансиони  

 

(111)  19824   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/711  (220)  28/06/2011 

(181)  28/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ICONIX EUROPE LLC, 

1450 Broadway, New York, New York 10018, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ 

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

ROCAWEAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, имено, ташни, торби за преку 

рамо, ранци, поштенски торби, цилиндрични 

платнени торби на врзување, кеси за пазарење, 

патни торби и багаж  

 

(111)  19830   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/713  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за производство 

градежништво и инжинеринг ТЕХНО - 

АБРАЗИВ ДОО  увоз извоз Кратово 

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сребрена, црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  брусни плочи, плочи за сечење и брусење 

метал, инокс, камен керамика и др.  

 

(111)  19831   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/714  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за производство 

градежништво и инжинеринг ТЕХНО - 

АБРАЗИВ ДОО  увоз извоз Кратово 

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, сребрена, црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  брусни плочи, плочи за сечење и брусење 

метал, иноx, камен керамика и др.  

 

(111)  19829   (151)  14/03/2013 

(210)  TM  2011/715  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за производство 

градежништво и инжинеринг ТЕХНО - 

АБРАЗИВ ДОО  увоз извоз Кратово 

ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, сребрена, црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  брусни плочи, плочи за сечење и брусење 

метал, иноx, камен керамика и др.  

 

(111)  19832   (151)  02/04/2013 

(210)  TM  2011/716  (220)  29/06/2011 

(181)  29/06/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги МЕМО ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Киров - Мајски бр.20, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

МЕМО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

парфеми, креми (козметички креми)  

кл. 16  алманаси, албуми, книги, магазини; 

брошури и летоци со известувања кои ја 

опишуваат електронската база на податоци и 

нејзината употреба во електронска пошта (e-

mail); списанија, периодични списанија  

кл. 30  кафе, замена за кафе,чај  

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрт, 

цигари, пури  

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 

јавноста; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, објавување  

текстови, услуги при продажба на големо и мало 

со сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, парфеми, креми 

(козметички креми), кафе, замена за кафе, чај , 

алкохолни пијалоци, вино, тутун, производи за 

пушачите, кибрит, цигари, пури и услуги при увоз 

и извоз на сапуни, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса, парфеми, креми 

(козметички креми), кафе, замена за кафе, чај, 

алкохолни пијалоци, вино, тугун, производи за 

пушачите, кибрит, цигари, пури  

кл. 38  телекомуникации; телекомуникациски 

услуги, управување и изнајмување опрема за 

телекомуникации, особено за прикажување и 

телевизија; собирање и изнаоѓање вести и 

информации, собирање и изнаоѓање податоци, 

особено пренос на податоци во комуникација, 

податоци и компјутерски мрежи; изнаоѓање 

пристап на податоци во комуникација и 

компјутерски мрежи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, спортски и културни акгивности; 

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; продукција на филмови и 

филмски ленти; радио и телевизиски емисии; 

фотографски услуги; организирање и водење  
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колоквиуми конференции и симпозиуми; 

изложби (организирање изложби) за културни и 

образовни цели, услуги на кампови за летување 

[забава] , организирање и водење работилници 

[обука], книги (објавување книги), услуги на 

клубови [забава и образование], ноќни клубови, 

организирање балови; фотографски репортажи, 

продукција на радио и телевизиски програми, 

продукција на шоу програми, објавување 

текстови, со исклучок на текстови : реклами  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  19838   (151)  09/04/2013 

(210)  TM  2011/771  (220)  15/07/2011 

(181)  15/07/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за угостителство, услуги и 

трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје 

ул.Петар Попарсов број 19/2-6, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(111)  19756   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/882  (220)  18/08/2011 

(181)  18/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  АД „ЈАКА-80" Радовиш 

ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BROFEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19757   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/886  (220)  22/08/2011 

(181)  22/08/2021 

(450)  30/04/2013  

(732)  Христијанско движење НОВА НАДЕЖ 

Скопје 

ул. 20-ти Октомври бр.8, Скопје, MK 

(740)  АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ 

ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, сива, сина, зелена и портокалова 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работите; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, спортски и културни активности, услуги 

за едукација и обука, семинари, здруженија, 

запознавање на студентите со основите на 

христијанството и Библијата, со цел тие да 

бидат зрели личности и добри водачи, духовна, 

интелектуална и социјално емотивна изградба 

на студентите преку разни активности како 

семинари, дискусии, дебати, менторства, забави 

и други образовни, спортски и културни 

активности  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци; безбедносни услови за 

заштита на имот и лица  

 

(111)  19758   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/889  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 
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(450)  30/04/2013 

(732)  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 

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)  

ИМНОВИД 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, цитокин 

инхибиторни лекови; фармацевтски препарати 

што го модулираат имунолошкиот систем; 

фармацевтски препарати за третман (лекување) 

на одредени видови ракови и крвни заболувања  

 

(111)  19759   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/890  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје 

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем со овошни киселини  

 

(111)  19760   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/891  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем со витамин Ц, екстракт од гинсенг, 

екстракт од гинко  

 

(111)  19761   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/893  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ноќ, регенеративен  
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(111)  19763   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/895  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло кафена и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ноќ, поливитамински  

 

(111)  19764   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/896  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за ноќ со колаген и Д-пантенол  

 

 

(111)  19766   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/899  (220)  23/08/2011 

(181)  23/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  БАЛФИН МК ДОО 

ул.Даме Груев бр.28/2, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  сива, бела, светло и темно сина, 

портокалова, жолта, зелена и циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  19767   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/901  (220)  24/08/2011 

(181)  24/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  повеќе нианси на сина и розова; бела и 

златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно 

завиткување, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење 

што се продаваат одделно или измешани со 

тутун, што не се за медицински или лековити 

цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

кибрит  

 

(111)  19768   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/902  (220)  24/08/2011 

(181)  24/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  повеќе нианси на розова и жолта, златна и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно 

завиткување, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење 

што се продаваат одделно или измешани со 

тутун, што не се за медицински или лековити 

цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

кибрит  

 

(111)  19769   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/906  (220)  25/08/2011 

(181)  25/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

храна, пијалаци и тутун  

кл. 39  дистрибуција, превезување, растоварање 

товар, складирање стоки  

 

(111)  19770   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/907  (220)  19/08/2011 

(181)  19/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, жолта, светло и темно сина и розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

храна за бебиња, фластери, материјали за завои  

кл. 16  бебешки пелени, хартија, картон и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи  

 

(111)  19771   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/915  (220)  26/08/2011 

(181)  26/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PROGLIDE STYLER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспенсери, касети, 

држачи и кертриџи, што содржат жилети и 

нивните структурни делови  

 

(111)  19772   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/917  (220)  26/08/2011 

(181)  26/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(300)  9164746  02/03/2011  CN and 9164747  

02/03/2011  CN 

(732)  Chongqing Yuan Innovation Technology 

Co., Ltd., A Chinese limited company 

Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, CN 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  вагони; возила на педали; автомобили; 

моторни коли; амортизери за возила; гуми за 

тркала за возила; мотори за земни возила; 

амортизери за автомобили; моторцикли; 

велосипеди  

кл. 37  информации во областа на 

градежништвото; градење фабрики; градење; 

ископ на руда; тапацирање; одржување и 

поправка на моторни возила; миење возила; 

сервисни пунктови за возила (полнење гориво и 

одржување); вулканизерска надградба на гуми; 

монтажа, одржување и поправка на машини  

 

(111)  19773   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/922  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  19774   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/923  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Bayer S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 
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(540)  

CALIDAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фунгициди  

 

(111)  19775   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/924  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

АД Прилеп 

ул. „Леце Котески„ бб, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, златно жолта, портокалова, 

црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  19776   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/925  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

АД Прилеп 

ул. „Леце Котески„ бб, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, златно жолта, портокалова, 

црвена, зелена, кафена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  19777   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/926  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

АД Прилеп 

ул. „Леце Котески„ бб, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, златно жолта, портокалова, 

црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  19778   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/927  (220)  31/08/2011 

(181)  31/08/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА 

АД Прилеп 
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ул. „Леце Котески„ бб, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, златно жолта, портокалова, 

црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  19779   (151)  22/02/2013 

(210)  TM  2011/928  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје 

ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

метални градежни материјали, жици и кабли, 

браварски производи, мали метални производи, 

метални цевки, земјоделски направи, рачни 

алати и направи, метални цевки и вентили, 

инсталации за парно греење и водовод, 

пластични цевки и електроди за заварување  

 

(111)  19780   (151)  22/02/2013 

(210)  TM  2011/929  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје 

ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  19781   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/930  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  производи за женска хигиена, имено макси 

влошки, мини влошки, дневни влошки и тампони, 

влошки за инконтиненција, дневни влошки за 

инконтиненција  

 

(111)  19782   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/931  (220)  01/09/2011 
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(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

KAM CITY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариска работа; 

анализа на цени, ажурирање на рекламен 

материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги, 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проценки, вработување персонал, 

дистрибуција на примероци, изложби 

(организирање изложби) за комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување рекламен 

материјал, изнајмување рекламен простор, 

испитување на јавното мислење, компјутерски 

бази на податоци, компјутерско рекламирање по 

пат на интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми) за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, малопродажба 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми за малопродажба), маркетинг 

истражување, надворешно рекламирање, 

нарачки за купување (административна 

обработка на нарачките за купување), односи со 

јавност, организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, потрошувачи 

(комерцијални информации и советување на 

потрошувачи), презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба, 

претставување на производите, промовирање на 

продажбата за трети лица, рекламен материјал, 

трговски саеми (организирање трговски саеми) 

за комерцијални или рекламни цели, уредување 

излози, услуги за набавки за трети лица, цени 

(анализа на цените), ширење на рекламни 

огласи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот; изнајмување канцеларии [недвижности], 

инвестиции (капитални инвестиции), кирија 

(наплаќање кирија), лизинг на недвижности, 

недвижен имот, недвижности, организирање на 

наплаќањето, посредници за недвижности, 

пренесување средства (електронско 

пренесување на  средствата), проценување, 

разменување пари, управување со недвижни 

имоти, управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чековите)  

кл. 39  транспортни улсуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи, 

изнајмување контејнери за складирање, 

изнајмување магацини, изнајмување места за 

паркирање, испорачување пакети, испорачување 

стоки, пакување стоки, посредување за превоз, 

посредување за шпедиција, превезување, 

растоварување товар, складирање стоки, 

транспортирање, транспортирање стоки, 

шпедитерски услуги  

 

(111)  19784   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/933  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

3ХACTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни што не се за лична употреба, 

препарати за миење и белење и други 

супстанции за перење, супстанции за перење  

алишта и прибор за јадење; производи за 

чистење, полирање, одмастување и абразивни 

производи; производи за чистење  метал, дрво, 

камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил; 

средства за превенција од наслаги и средства за 

чистење наслаги во одводни цевки и прибор 

односно декалцифицирачки производи за 
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домашна употреба; смекнувачи на алишта, 

стврднувач за алишта, средства за 

отстранување дамки  

 

(111)  19785   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/934  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни што не се за лична употреба, 

препарати за миење и белење и други 

супстанции за перење, супстанции за перење  

алишта и прибор за јадење; производи за 

чистење, полирање, одмастување и абразивни 

производи; производи за чистење  метал, дрво, 

камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил; 

средства за превенција од наслаги и средства за 

чистење наслаги во одводни цевки и прибор 

односно декалцифицирачки производи за 

домашна употреба; смекнувачи на алишта, 

стврднувач за алишта, средства за 

отстранување дамки  

 

(111)  19786   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/937  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Здружение Женски Кошаркарски клуб 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје 

ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, рекламен материјал  

кл. 41  спорт и спортски активности, 

организирање и учество во спортски натпревари, 

спортска опрема (изнајмување спортска опрема), 

спортски кампови (услуги на спортски кампови, 

организирање и водење работилници (обука)  

 

(111)  19787   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/938  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за неживотно осигурување 

Кроација Осигурување АД Скопје 

ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(111)  19788   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/940  (220)  05/09/2011 

(181)  05/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 
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(540)  

BLUE 3 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

препарати за нега на телото и убавината, 

лосиони за коса  

кл. 8  бричеви и жилети; инструменти за 

бричење, диспенсери, касети и кертриџи, што 

содржат сечила; делови и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(111)  19789   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/941  (220)  05/09/2011 

(181)  05/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(300)  85270904  18/03/2011  US 

(732)  Advanced Micro Devices, Inc. 

One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale, 

California 94088, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

AMD FX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  микропроцесори; полупроводнички уреди и 

интегрални кола  

 

(111)  19790   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/943  (220)  05/09/2011 

(181)  05/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(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)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

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 

информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитување 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 мрежа; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 
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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 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  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  

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)  19791   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/945  (220)  06/09/2011 

(181)  06/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Анастасовски Емил 

ул.„Димче Јовчевски" бр.6, 1300 Куманово, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, засилување и 

репродукција на звукот  

кл. 15  музички инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

претставување на производите, малопродажба, 

трговски дејности со музички инструменти, увоз-

извоз  

 

(111)  19792   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/947  (220)  07/09/2011 

(181)  07/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(300)  10200699  17/08/2011  EM 

(732)  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
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ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, кафена, жолта, златна, црна 

и 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 пијалаци; 

производи подготвени за конзумирање што се 

состојат првенствено од гореспоменатите 

производи  

кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао, 

чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од жита; леб, 

бисквити, торти, колачиња (производи од тесто), 

чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни 

сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, 

сосови; песто; сосови како мирудии; тревки 

(билки); мирудии; производи подготвени за 

конзумирање што се состојат првенствено од 

гореспоменатите производи  

 

(111)  19793   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/949  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски крем за нега и заштита на кожата  

 

(111)  19794   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/950  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  заштитен детски крем со цинк оксид  

 

(111)  19795   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/951  (220)  02/09/2011 

(181)  02/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта, црвена 

и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детска витаминска маст  

 

(111)  19796   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/953  (220)  07/09/2011 

(181)  07/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  „Приватна здравствена установа-

Поликлиника од примарната здравствена 

заштита со биохемиска лабораторија Рес 

Хумана Скопје" 

ул.Миле Поп Јорданов бр.44, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, зелена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, хигиенски 

производи за медицинска употреба, фластери, 

материјали за преврзување, дезинфекциони 

средства, лекови  

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти  

кл. 44  медицински услуги, болници здравствена 

заштита; медицински фармацевтски совети, 

фармацевтски услуги за подготвување рецепти, 

клиники, медицинска помош  

 

(111)  19797   (151)  12/04/2013 

(210)  TM  2011/957  (220)  12/09/2011 

(181)  12/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  E. MISHAN & SONS, INC. a New York 

corporation 

230 Fifth Avenue, Suite 800, New York, NY 

10001, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, хируршки материјали 

за шиење, ортопедски производи, вклучително, 

ленти за колено, обвивки за глужд, обвивки за 

врат, обвивки за рачен зглоб, обвивки за рамо, 

појаси за грб, влошки за обувки, помагала за 

лакот на стапалото, помагала за грб, глужд, 

врат, рачни зглобови и рамења, протези за 

колено, еластични помагала за колено, помагала 

за грб за медицинска намена, магнети за 

терапевтска употреба, апарати за магнетна 

терапија во класата 10  

 

(111)  19798   (151)  12/04/2013 

(210)  TM  2011/965  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  CROSSCARE LIMITED 

Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

COLIEF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  препарати за редуцирање на 

нетолеранцијата на лактоза кај бебињата; 

суплементи за храна за додавање во млекото за 

бебиња  

 

(111)  19799   (151)  12/04/2013 

(210)  TM  2011/966  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ACCLARENT, INC. (a wholly-owned 

subsidiary of Johnson & Johnson 

manufacturers and merchants), 

1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

ACCLARENT CYCLOPS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уреди, имено, ендоскопи и 

ендоскопска опрема за употреба во третирање 

заболувања и состојби или кои вклучуваат, уши, 

нос, параназални синуси и грло  

 

(111)  19800   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/967  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Приватна здравствена установа во 

мешовита сопственост - Клиничка болница 

СИСТИНА Скопје 

ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

СИСТИНА   SISTINA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  болници  

 

(111)  19801   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/968  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

LORDES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19802   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/969  (220)  13/09/2011 

(181)  13/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 

inknkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

PULCET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19803   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/974  (220)  14/09/2011 

(181)  14/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Адвокатско друштво Чукиќ и Марков 

ул.Ленинова бр.33 а -01, 1000 Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И 

МАРКОВ 

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела и сина 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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 поединци  

 

(111)  19804   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/975  (220)  14/09/2011 

(181)  14/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(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)  

BIG KING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; и грицки; 

месни преработки; конзервирано, сушено, 

пржено, печено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за јадење; 

хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала); 

кашкавал во форма на сос (макало); маслиново 

масло; масла за готвење; пченкарно масло; 

преливи од масло и/или маст; масла за јадење 

за глазура на прехранбени производи; масла за 

јадење за употреба во готвење храна; 

растителни масла за јадење; пченкарно масло; 

сланина; кашкавал; филети од риба; храна 

подготвена од риба; овошни салати; корнишони; 

шунка; печурки, конзервирани; маслинки, 

конзервирани; кромид-конзервиран; краставички; 

колбаси; колбаси во тесто; јогурт  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жита, леб, пецива; мед, меласа, 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; бибер, 

оцет, сосови (мирудии); мирудии; пуканки, 

грицки; сосови (макала); сосови; мирудии; тако 

(традиционално мексиканско јадење составено 

од пченкарна или овесна тортиља преклопена 

или завиткана околу фил/полнење); тортиљи; 

ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; 

ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); 

ароми направени од зеленчук (освен етерични 

масла); солени прехранбени ароми за храна 

(освен етерични масла); пијалаци на база на 

чоколада; пијалаци на база на какао; пијалаци на 

база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; 

слатки; гума за џвакање (не за медицински 

цели); цимет; какао и производи од какао; 

мирудии; колачиња; крем/пудинг (десерт или 

сладок сос направен со млеко, јајца и шеќер); 

крофни; мед; сосови од рен; леден чај; кечап; 

мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; 

палачинки; тестенини; слатки од мента 

(пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со 

јајца, сирење, сланина); зачин (од сечкани 

краставички); крем за салата; преливи за салата; 

сендвичи; суши (јапонско јадење составено од 

мали топчиња или ролни од ладно варен ориз 

зачинет со оцет сервиран со гарнир од сурова 

риба, зеленчук или јајца); тако (традиционално 

мексиканско јадење составено од пченкарна или 

овесна тортиља преклопена или завиткана околу 

фил/полнење); тартар сос; сосови од домати; 

тортиљи; вафли  

 

(111)  19805   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/976  (220)  14/09/2011 

(181)  14/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(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)  

TENDERCRISP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; и грицки; 

месни преработки; конзервирано, сушено, 

пржено, печено и варено овошје и зеленчук; 
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желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за јадење; 

хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала); 

кашкавал во форма на сос (макало); маслиново 

масло; масла за готвење; пченкарно масло; 

преливи од масло и/или маст; масла за јадење 

за глазура на прехранбени производи; масла за 

јадење за употреба во готвење храна; 

растителни масла за јадење; пченкарно масло; 

сланина; кашкавал; филети од риба; храна 

подготвена од риба; овошни салати; корнишони; 

шунка; печурки, конзервирани; маслинки, 

конзервирани; кромид-конзервиран; краставички; 

колбаси; колбаси во тесто; јогурт  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жита, леб, пецива и кондиторски 

производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови 

(мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки; 

сосови (макала); сосови; мирудии; тако 

(традиционално мексиканско јадење составено 

од пченкарна или овесна тортиља преклопена 

или завиткана околу фил/полнење); тортиљи; 

ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; 

ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); 

ароми направени од зеленчук (освен етерични 

масла); солени прехранбени ароми за храна 

(освен етерични масла); пијалаци на база на 

чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци на 

база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; 

колачи; слатки/бонбони; гума за џвакање, а не за 

медицински цели; чоколада; цимет; какао и 

производи од какао; мирудии; колачиња; 

крем/пудинг (десерт или сладок сос направен со 

млеко, јајца и шеќер); крофни; смрзнат јогурт; 

мед; сосови од рен; сладолед; леден чај; кечап; 

мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; 

палачинки; тестенини; слатки од мента 

(пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со 

јајца, сирење, сланина); мирудија (од сецкани 

краставички); крем за салата; преливи за салата; 

сендвичи; шербети; суши (јапонско јадење 

составено од мали топчиња или ролни од ладно 

варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир 

од сурова риба, зеленчук или јајца); тако 

(традиционално мексиканско јадење составено 

од пченкарна или овесна тортиља преклопена 

или завиткана околу фил/полнење), таратар сос; 

сосови од домати; тортиљи; вафли  

 

(111)  19806   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/977  (220)  14/09/2011 

(181)  14/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(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)  

TENDERGRILL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; и грицки; 

месни преработки; конзервирано, сушено, 

пржено, печено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за јадење; 

хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала); 

кашкавал во форма на сос (макало); маслиново 

масло; масла за готвење; пченкарно масло; 

преливи од масло и/или маст; масла за јадење 

за глазура на прехранбени производи; масла за 

јадење за употреба во готвење храна; 

растителни масла за јадење; пченкарно масло; 

сланина; кашкавал; филети од риба; храна 

подготвена од риба; овошни салати; корнишони; 

шунка; печурки, конзервирани; маслинки, 

конзервирани; кромид-конзервиран; краставички; 

колбаси; колбаси во тесто; јогурт  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жита, леб, пецива и кондиторски 

производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови 

(мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки; 

сосови (макала); сосови; мирудии; тако 

(традиционално мексиканско јадење составено 

од пченкарна или овесна тортиља преклопена 

или завиткана околу фил/полнење); тортиљи; 
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ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла; 

ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла); 

ароми направени од зеленчук (освен етерични 

масла); солени прехранбени ароми за храна 

(освен етерични масла); пијалаци на база на 

чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци на 

база на кафе; пијалаци на база на чај; бисквити; 

колачи; слатки/бонбони; гума за џвакање, а не за 

медицински цели; чоколада; цимет; какао и 

производи од какао; мирудии; колачиња; 

крем/пудинг (десерт или сладок сос направен со 

млеко, јајца и шеќер); крофни; смрзнат јогурт; 

мед; сосови од рен; сладолед; леден чај; кечап; 

мајонез; месни сосови; месни пити; тестенини; 

палачинки; тестенини; слатки од мента 

(пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш (пита со 

јајца, сирење, сланина); мирудија (од сецкани 

краставички); крем за салата; преливи за салата; 

сендвичи; шербети; суши (јапонско јадење 

составено од мали топчиња или ролни од ладно 

варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир 

од сурова риба, зеленчук или јајца); тако 

(традиционално мексиканско јадење составено 

од пченкарна или овесна тортиља преклопена 

или завиткана околу фил/полнење), таратар сос; 

сосови од домати; тортиљи; вафли  

 

(111)  19807   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/978  (220)  14/09/2011 

(181)  14/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(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)  

 

WHOPPER JR. 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и 

варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; 

кашкавал; помфрит; чипс од компири; лушпи од 

компири; филети од риба; храна подготвена од 

риба; млеко, милшејк, млечни пијалаци; туршија; 

кисели краставички, кромид; приготвени оброци 

и состојки за оброци; супи; јајца; салати, прстени 

од кромид, чипс  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и препарати 

направени од жита, леб, пецива и кондиторски 

производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); 

мирудии; мраз; сендвичи, топли сендвичи; 

хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; 

сендвичи со риба; леб; производи полнети со 

леб; полнети земички и сендвичи; бургери 

вклучени во класата 30, сендвичи во ролна 

(wraps), мирудии, сенф; кечап, мајонез, преливи 

за салати; преливи, крофни десерти  

 

(111)  19808   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/980  (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, светло и темно 

сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  масло за нега на детската кожа  

 

(111)  19809   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/981  (220)  15/09/2011 
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(181)  15/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, светло и темно 

сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детска витаминска маст  

 

(111)  19810   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/989  (220)  16/09/2011 

(181)  16/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  "BOSNALIJEK", farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko drustvo 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи  

 

(111)  19811   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/990  (220)  16/09/2011 

(181)  16/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  

TOTAL LOGISTIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколада, чоколадни пијалаци со млеко  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

храна, пијалаци и тутун  

кл. 39  дистрибуција, превезување, растоварање 

товар, складирање стоки  

 

(111)  19812   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/996  (220)  21/09/2011 

(181)  21/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Институт за општествени и 

хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН 

Скопје 

бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло сива, бела, темно сина и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите  

 

(111)  19813   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/997  (220)  21/09/2011 

(181)  21/09/2021 
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(450)  30/04/2013 

(732)  Институт за општествени и 

хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН 

Скопје 

бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите  

 

(111)  19814   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/998  (220)  21/09/2011 

(181)  21/09/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Институт за општествени и 

хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН 

Скопје 

бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите  

 

(111)  19819   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/1056  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  GENEVA LABORATORIES LIMITED  a 

British Virgin Islands company 

Palm Grove House, Box 438, Road Town 

Tortola, VG 

(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  сапуни; парфимерија, етерични масла, 

козметика  

 

(111)  19818   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/1057  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  GENEVA LABORATORIES LIMITED  a 

British Virgin Islands company 

Palm Grove House, Box 438, Road Town 

Tortola, VG 



 

Трговски Марки  375 | С т р а н а  
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PURCELLIN OIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хемиски елементи кои се продаваат како 

составен дел од производите за нега на кожата, 

имено креми, лосиони и масла  

 

(111)  19820   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/1069  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  

POXILINA 

(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. 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  

 

(111)  19821   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/1070  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  

KAPCHITZA 

(591)   

(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  

 

(111)  19822   (151)  01/04/2013 

(210)  TM  2011/1071  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  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)  

POXIPOL 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

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  

 

(111)  19815   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/1120  (220)  21/10/2011 

(181)  21/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Глигор Митковски 

ул.„Руди Чајевац" 6/8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно-сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за: мерење; 

контрола (инспекција)  

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работата  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој; 

проектирање и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  19755   (151)  14/02/2013 

(210)  TM  2011/1139  (220)  31/10/2011 

(181)  31/10/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  САВА осигурување а.д., Скопје 

ул. Загребска бр.28А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(111)  19816   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/1185  (220)  09/11/2011 

(181)  09/11/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Шандор Петефи бр.10 А Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи; 

бизнис проценки; бизнис информации; 

комуникациски медиуми за малопродажба; 

средување информации во компјутерски 

датотеки; собирање статистички податоци; 

раководење со датотеки; изнајмување 

канцелариски машини и опрема; (аутсорсинг 

услуги) поддршка за бизниси; продажба на 

големо и мало на: антени, кабли, оптички кабли, 

видеокамери, чипови, компјутерски оперативни 

програми снимени, компјутерски периферни 

уреди, компјутерски програми, компјутерски 
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софтвер, компјутери, дискови, апарати за 

бележење растојание, мерни инструменти, 

апарати за меѓусебна комуникација, електрични 

апарати за надгледување, монитори, апарати за 

навигација на возила, навигациски инструменти, 

апарати за прецизно мерење, апарати за 

сателитска навигација, апарати за контрола на 

брзината на возила, мерни инструменти за 

брзина, предаватели (телекомуникации)  

кл. 38  телекомуникации; влез во компјутерска 

мрежа (изнајмување влез во компјутерска 

мрежа); комуникација со мобилни телефони; 

комуникации со телефон; услуги со електронски 

огласни табли (телекомуникациски услуги); 

електронска пошта; испраќање пораки; 

обезбедување пристап до дати на податоци; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување телекомуникациски врски со 

светската информатичка мрежа; овозможување 

пристап до светската информатичка мрежа; 

пренесување слики и пораки; изнајмување 

телекомуникациска опрема; изнајмување 

апарати за испраќање пораки  

кл. 41  образовни услуги; електронско 

компјутерско издателство; производство на 

филмови; услуги на игри кои се обезбедуваат 

он-лајн во една информатичка мрежа; 

информирање (информирање за образование); 

известување; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; конгреси (организирање и 

водење конгреси); ноќни клубови; организирање 

шоу програми, организирање спортски 

натпревари; паркови (забавни паркови); 

фотографски репортажи; продукција на шоу 

програми; обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се копираат; радио 

и телевизиски програми; семинари 

(организирање и водење семинари); снимање 

видео ленти; услуги на репортери  

 

(111)  19835   (151)  05/04/2013 

(210)  TM  2011/1318  (220)  12/12/2011 

(181)  12/12/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

LINEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции за медицински потреби, додатоци на 

исхраната прилагодени за медицинска употреба  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 

прибор за шиење рани  

 

(111)  19817   (151)  28/03/2013 

(210)  TM  2011/1368  (220)  27/12/2011 

(181)  27/12/2021 

(450)  30/04/2013 

(732)  ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, окер, сива, бела и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, тестени производи и слатки, прашок 

за печење, слатки од бадем, ананасово семе, 

ароматични подготовки за исхрана, замена за 

кафе, пијалаци што се на основа на чоколадa, 

пијалаци што се на основа на какао, пијалаци 



 

378 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

што се на основа на кафе, пијалаци што се на 

основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи, 

подготовки од житарици, цимет, пијалаци од 

кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки, 

сладоледи, чоколадa, алва, леден чај, марципан, 

бонбони  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи, семиња, зрна (семе), 

лешници, кокосови ореви, исушен кокосов орев, 

пченка, јаткасто овошје, кикирики (овошје), 

растителни семиња  

кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода, други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци, газирана вода, 

бадеми (млеко од бадеми), средства за правење 

пијалаци, сок од јаболка, коктели безалкохолни, 

екстракти за правење пијалаци, овошни сирупи 

безалкохолни, хмељ, квас, лимонади, млеко со 

кикирики, безалкохолни пијалаци со мед, 

шербет, сок од домати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19820 
 19821 
Кл.3 19759 
 19760 
 19761 
 19762 
 19763 
 19764 
 19765 
 19770 
 19784 
 19785 
 19788 
 19793 

 19794 
 19795 
 19808 
 19809 
 19818 
 19819 
 19832 
Кл.4 19827 
Кл.5 19756 
 19758 
 19770 
 19774 
 19781 
 19796 
 19798 

 19801 
 19802 
 19810 
 19833 
 19834 
 19835 
 19837 
Кл.8 19771 
 19788 
 19826 
 19829 
 19830 
 19831 
Кл.9 19789 
 19791 
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 19815 
 19827 
 19836 
Кл.10 19796 
 19797 
 19799 
 19833 
 19834 
 19835 
Кл.12 19772 
Кл.15 19791 
Кл.16 19770 
 19821 
 19822 
 19828 
 19832 
Кл.17 19820 
Кл.18 19824 
Кл.20 19826 
Кл.21 19826 
Кл.24 19825 
Кл.29 19775 
 19776 
 19777 
 19778 
 19792 
 19804 
 19805 
 19806 
 19807 
Кл.30 19769 
 19792 
 19804 
 19805 
 19806 
 19807 

 19811 
 19817 
 19832 
Кл.31 19817 
Кл.32 19817 
Кл.33 19832 
Кл.34 19767 
 19768 
 19832 
Кл.35 19757 
 19766 
 19769 
 19773 
 19779 
 19782 
 19783 
 19786 
 19790 
 19791 
 19811 
 19815 
 19816 
 19823 
 19825 
 19828 
 19832 
 19833 
 19834 
Кл.36 19755 
 19766 
 19773 
 19782 
 19783 
 19787 
Кл.37 19766 
 19772 

 19780 
Кл.38 19790 
 19815 
 19816 
 19832 
Кл.39 19766 
 19769 
 19782 
 19783 
 19811 
Кл.40 19827 
Кл.41 19757 
 19766 
 19786 
 19812 
 19813 
 19814 
 19815 
 19816 
 19828 
 19832 
Кл.42 19780 
 19790 
 19812 
 19813 
 19814 
 19815 
Кл.43 19766 
 19827 
 19832 
 19838 
Кл.44 19796 
 19800 
Кл.45 19757 
 19803 
 19815 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

"BOSNALIJEK", farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo MK/T/ 2011/989 19810 

„Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена 
заштита со биохемиска лабораторија Рес Хумана Скопје" 

MK/T/ 2011/953 19796 

ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson 
manufacturers and merchants), 

MK/T/ 2011/966 19799 

Advanced Micro Devices, Inc. MK/T/ 2011/941 19789 

Bayer S.A.S. MK/T/ 2011/923 19774 
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Burger King Corporation 

MK/T/ 2011/975 
MK/T/ 2011/976 
MK/T/ 2011/977 
MK/T/ 2011/978 

19804 
19805 
19806 
19807 

Celgene Corporation MK/T/ 2011/889 19758 

Chongqing Yuan Innovation Technology Co., Ltd., A Chinese limited company MK/T/ 2011/917 19772 

CROSSCARE LIMITED MK/T/ 2011/965 19798 

E. MISHAN & SONS, INC. a New York corporation MK/T/ 2011/957 19797 

GENEVA LABORATORIES LIMITED  a British Virgin Islands company 
MK/T/ 2011/1056 
MK/T/ 2011/1057 

19819 
19818 

Helen of Troy Limited MK/T/ 2011/687 19826 

HENKEL AG & Co. KGaA 
MK/T/ 2011/933 
MK/T/ 2011/934 

19784 
19785 

ICONIX EUROPE LLC, MK/T/ 2011/711 19824 

JT International S.A. 
MK/T/ 2011/901 
MK/T/ 2011/902 

19767 
19768 

Mars, Incorporated MK/T/ 2011/947 19792 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 
MK/T/ 2011/968 
MK/T/ 2011/969 

19801 
19802 

NOVARTIS AG 
MK/T/ 2010/964 
MK/T/ 2011/1318 

19836 
19835 

SIDELA SA 
MK/T/ 2011/1069 
MK/T/ 2011/1070 
MK/T/ 2011/1071 

19820 
19821 
19822 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/915 19771 

 
MK/T/ 2011/940 19788 

АД „ЈАКА-80" Радовиш MK/T/ 2011/882 19756 

Адвокатско друштво Чукиќ и Марков MK/T/ 2011/974 19803 

Алфа Банка АД Скопје MK/T/ 2011/922 19773 

Анастасовски Емил MK/T/ 2011/945 19791 

БАЛФИН МК ДОО MK/T/ 2011/899 19766 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2002/691 19837 

Глигор Митковски MK/T/ 2011/1120 19815 

ДОО Комфи Ангел, Прилеп MK/T/ 2011/697 19825 

ДПТУ НУТРИ ВИТА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/567 19833 

 
MK/T/ 2011/568 19834 

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/691 19828 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/943 19790 

Друштво за неживотно осигурување Кроација Осигурување АД Скопје MK/T/ 2011/938 19787 

Друштво за производство градежништво и инжинеринг ТЕХНО - АБРАЗИВ 
ДОО  увоз извоз Кратово 

MK/T/ 2011/713 
MK/T/ 2011/714 
MK/T/ 2011/715 

19830 
19831 
19829 

Друштво за производство, трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1185 19816 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕМО ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/716 19832 
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Друштво за транспорт, градежништво, трговија, производство и услуги МЕГА 
ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2011/692 19823 

Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2011/708 19827 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2011/931 19782 

Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК 
ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар 

MK/T/ 2011/990 
MK/T/ 2011/906 

19811 
19769 

Друштво за угостителство, услуги и трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје MK/T/ 2011/771 19838 

Здружение Женски Кошаркарски клуб КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје MK/T/ 2011/937 19786 

Институт за општествени и хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН Скопје 
MK/T/ 2011/996 
MK/T/ 2011/997 
MK/T/ 2011/998 

19812 
19813 
19814 

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар MK/T/ 2011/1368 19817 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп 

MK/T/ 2011/924 
MK/T/ 2011/925 
MK/T/ 2011/926 
MK/T/ 2011/927 

19775 
19776 
19777 
19778 

Приватна здравствена установа во мешовита сопственост - Клиничка болница 
СИСТИНА Скопје 

MK/T/ 2011/967 19800 

САВА осигурување а.д., Скопје MK/T/ 2011/1139 19755 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/ 2011/930 19781 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

MK/T/ 2011/950 
MK/T/ 2011/951 
MK/T/ 2011/980 
MK/T/ 2011/981 
MK/T/ 2011/891 
MK/T/ 2011/893 
MK/T/ 2011/895 
MK/T/ 2011/896 
MK/T/ 2011/907 

MK/T/ 2011/949 

MK/T/ 2011/890 

19794 
19795 
19808 
19809 
19760 
19761 
19763 
19764 
19770 

19793 

19759 

ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2011/928 19779 

ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје MK/T/ 2011/929 19780 

Христијанско движење НОВА НАДЕЖ Скопје MK/T/ 2011/886 19757 

 

 

 
 

 



 

382 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 284 

(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, 

Osaka, JP 

 

(111) 356 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

75 Rockfeller Plaza, New York, New 

York10019, US 

 

(111) 651 

(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, 

Osaka, JP 

 

(111) 655 

(732) Banana Republic (ITM) Inc. a California 

corporation 

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US 

 

(111) 3406 

(732) Huntsman International LLC 

500, Huntsman Way, SALT LAKE CITY, UT 

84108, US 

 

(111) 3119 

(732) SONY CORPORATION 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 3119 

(732) SONY CORPORATION 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 3130 

(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, 

Osaka, JP 

 

(111) 3972 

(732) Hyatt International Corporation (a 

Delaware corporation) 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

 

(111) 1498 

(732) ITT Flygt Aktiebolag and ITT Water & 

Wastewater AB 

Lindas, Flack, 361 02 Emmaboda 2,, SE and 

Lindas, Fack, 361 02 Emmaboda 2, SE 

 

(111) 1498 

(732) ITT Flygt Aktiebolag and ITT Water & 

Wastewater AB 

Lindas, Flack, 361 02 Emmaboda 2,, SE and 

Lindas, Fack, 361 02 Emmaboda 2, SE 

 

(111) 3660 

(732) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse67 D-40589 Duseeeldorf, DE 

 

(111) 3969 

(732) Warner Communications Inc. 

One Time Wrner Center, New York, New York 

10019, US 

 

(111) 3817 

(732) SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 

ASSENS A/S 

Tobaksvej 1, 5610 Assens, DK 

 

(111) 4849 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

 

(111) 4883 

(732) Mars Drinks UK Limited 

3D Dundee Road, Slough, Berkshire, SL1 4LG, 

GB 

 

(111) 4067 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4103 

(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 

INC. 
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7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 

Johnston,  IA 50131-1014, US 

 

(111) 4130 

(732) Altia Plc 

Salmisaarenranta 7 00180 Helsinki, FI 

 

(111) 4137 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

 

(111) 4193 

(732) Automatic Switch Company 

50-60 Hanover Road Florham Park, New 

Jersey 07932, US 

 

(111) 3335 

(732) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse67 D-40589 Duseeeldorf, DE 

 

(111) 4278 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4381 

(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

 

(111) 4396 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4396 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4397 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4397 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4399 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4399 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska, 

prehrambena i kozmeticka industrija p. o. 

Ivo Lola Ribar 89  41001 Zagreb, HR 

 

(111) 2123 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2140 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 
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(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 

 

(111) 1792 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 3187 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1836 

(732) Kia Motors Corporation 

231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR 

 

(111) 4516 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 4535 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 6689 

(732) Beverages Delaware Inc., a Delaware 

Corporation 

5301 Legacy Drive Plano, Texas 75024, US 

 

(111) 4676 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 7207 

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

lawa of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

 

(111) 9428 

(732) Трговско друштво за производство, 

услуги и трговија на големо и мало Тони 

Златески 93 ДЕ-НИ-КОМПАНИ увоз-извоз 

Прилеп ДООЕЛ  

ул.„Октомвриска" бр.1/1, Прилеп, MK 

 

(111) 10301 

(732) Bates Worldwide Inc., a Delaware 

corporation 

100 Park Avenue, New York, NY 10017, US 

 

(111) 10368 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 10368 

(732) Ravintoraisio Oy 

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI 

 

(111) 10376 

(732) Здравствена организација, Галенска 

лабораторија „Фитофарм" Скопје 

ул.Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10664 

(732) Holt's Company 

1105 N. Market Street, Suite 1300 Wilmington, 

Delaware 19801, US 

 

(111) 14564 

(732) Pfizer Italia S.r.l. 

Via Isonzo 71, Latina, IT 

 

(111) 10712 

(732) Друштво за електроника, дизајнирање 

и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-

извоз Прилеп АД 

Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 11008 

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 10923 

(732) Elan Pharma International Limited 

Monksland, Athlone, County Westmeath, IE 

 

(111) 11235 

(732) ALLIED DOMECO SPIRITS & WINE 

LIMITED 
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Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 11245 

(732) ALLIED DOMECO SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 11249 

(732) Elan Corporation plc. 

Treasury Building, Lower Grand Canal Street, 

Dublin 2, IE 

 

(111) 11389 

(732) ALLIED DOMECO SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

 

(111) 11312 

(732) Elan Pharma International Limited 

Monksland Athlone / County Westmeath, IE 

 

(111) 11806 

(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, 

Osaka, JP 

 

(111) 12176 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги „КОЛА" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  

ул.„Качанички пат" бр.254, Визбегово, MK 

 

(111) 15499 

(732) Brunswick Corporation 

1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045, 

US 

 

(111) 14326 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 14327 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 14324 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

 

 

ПРЕНОС 
(111) 354 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

75 Rockfeller Plaza, New York, New 

York10019, US 

 

(111) 356 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

75 Rockfeller Plaza, New York, New 

York10019, US 

 

(111) 2517 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

75 Rockfeller Plaza, New York, New 

York10019, US 

 

(111) 4985 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 4985 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 4883 

(732) Mars Drinks UK Limited 

3D Dundee Road, Slough, Berkshire, SL1 4LG, 

GB 

 

(111) 4883 

(732) Mars Drinks UK Limited 
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3D Dundee Road, Slough, Berkshire, SL1 4LG, 

GB 

 

(111) 4924 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 4924 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 2142 

(732) PLIVA HRVATSKA  d.d 

Ulica grada Vukovara 49 1000 Zagreb, HR 

 

(111) 3205 

(732) ConvaTec Inc. a Delaware Corporation 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 6413 

(732) Campari International S.A.M. 

7, rue du Gabian, MC 98000, MC 

 

(111) 3315 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 3324 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 7740 

(732) Acer Incorporated 

7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 

Taipei City 105, TW 

 

(111) 7207 

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

lawa of the State of Delaware 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

 

(111) 9024 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9024 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9276 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9276 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 8922 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 8922 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 8691 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 8691 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9900 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9900 
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(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9829 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9829 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9830 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9830 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9831 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 9831 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 10411 

(732) Recordati Ireland Limited of Raheens 

East 

Ringaskiddy, County Cork, IE 

 

(111) 11437 

(732) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JP 

 

(111) 12176 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги „КОЛА" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  

ул.„Качанички пат" бр.254, Визбегово, MK 

 

(111) 12578 

(732) Друштво за производство,трговија и 

услуги АКСТРА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 

ул.Перо Наков бр.60, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 12787 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 12787 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 12834 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 12834 

(732) Wm Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 

60611, US 

 

(111) 14496 

(732) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, 

Акционерско друштво 

ул. Индустриска бб Неготино, MK 

 

(111) 14326 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 14327 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 14324 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 15156 

(732) Grenki List Licenciranje doo 

Brodarjev trg 013 SI-1000 Ljubljana, SI 
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ПРОДОЛЖУВАЊА 

     753       08/05/2021 

     720       13/11/2021 

     835       25/04/2021 

     655       23/07/2021 

     657       10/05/2021 

     659       13/11/2021 

     660       30/07/2021 

     757       08/05/2021 

     758       08/05/2021 

     760       08/05/2021 

     754       08/05/2021 

     755       08/05/2021 

     751       08/05/2021 

     824       08/07/2021 

     689       08/07/2021 

     692       08/07/2021 

     693       08/07/2021 

     3502       25/04/2021 

     331       10/02/2021 

     469       10/11/2018 

     471       10/11/2018 

     450       21/03/2019 

     3852       25/12/2019 

     3082       22/01/2020 

     3900       20/11/2018 

     3406       18/01/2019 

     3089       29/12/2018 

     3101       30/10/2021 

     3119       21/03/2019 

     3138       29/03/2021 

     3139       29/03/2021 

     6316       16/06/2019 

     4017       12/08/2021 
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     3363       25/09/2019 

     3368       30/05/2019 

     1446       10/06/2021 

     1498       15/02/2019 

     1065       08/08/2021 

     3507       25/06/2021 

     3511       08/03/2021 

     839       23/01/2020 

     3663       03/07/2021 

     3664       02/07/2021 

     4842       22/11/2021 

     765       19/09/2021 

     3516       09/08/2021 

     3518       26/03/2021 

     3969       15/09/2018 

     3770       30/07/2021 

     3765       09/05/2020 

     3767       30/07/2021 

     3817       30/09/2021 

     5003       01/08/2021 

     5229       20/05/2021 

     5236       20/05/2021 

     5228       20/05/2021 

     5237       20/05/2021 

     5227       20/05/2021 

     5234       20/05/2021 

     5235       20/05/2021 

     5022       27/06/2021 

     5105       27/06/2021 

     5110       12/07/2021 

     5124       16/05/2021 

     5217       24/04/2021 

     5219       23/10/2021 

     5096       25/04/2021 

     5166       03/10/2021 

     5525       20/12/2021 

     5548       12/07/2021 

     5453       15/04/2021 

     4067       22/06/2021 



 

390 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 20/2, април 2013, Скопје 

     4074       01/10/2021 

     4075       01/10/2021 

     6121       01/10/2021 

     1525       23/12/2021 

     1537       29/10/2021 

     1898       28/12/2019 

     1906       22/07/2017 

     4103       27/06/2018 

     4130       03/02/2019 

     4137       24/02/2021 

     4151       10/09/2021 

     4154       05/03/2021 

     2951       15/06/2021 

     2967       10/05/2019 

     2554       25/12/2019 

     4186       20/04/2019 

     4232       25/01/2019 

     4249       24/04/2021 

     4250       24/04/2021 

     3335       16/06/2019 

     2563       22/12/2021 

     4253       25/10/2019 

     4257       17/03/2021 

     4263       25/11/2021 

     4264       25/11/2021 

     4271       25/11/2021 

     4278       10/04/2021 

     2590       20/04/2021 

     1958       01/07/2021 

     1978       22/08/2020 

     1679       21/03/2020 

     2040       18/04/2016 

     2047       25/01/2021 

     4318       16/06/2021 

     4346       05/03/2021 

     3248       20/08/2021 

     2069       16/01/2019 

     2498       22/06/2021 

     2504       05/09/2008 
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     4381       30/04/2021 

     2747       31/05/2020 

     2123       23/01/2021 

     2140       01/07/2021 

     2142       25/05/2019 

     1792       19/03/2021 

     1795       29/05/2019 

     1755       02/02/2020 

     1770       16/01/2019 

     1833       28/06/2019 

     3187       16/06/2021 

     1836       28/12/2019 

     4469       14/07/2021 

     4471       24/04/2022 

     1380       03/02/2019 

     2153       15/06/2019 

     4482       24/12/2021 

     4483       24/12/2021 

     4484       14/07/2021 

     4504       05/02/2021 

     4516       10/05/2021 

     3225       22/01/2020 

     3226       20/07/2020 

     3230       18/05/2020 

     3232       01/06/2020 

     2182       14/07/2021 

     2195       20/04/2021 

     4535       17/12/2021 

     4553       25/01/2020 

     4557       05/11/2009 

     2229       05/05/2019 

     2232       05/03/2021 

     2262       22/10/2019 

     2681       14/03/2020 

     2683       14/03/2019 

     2692       16/01/2019 

     4578       12/04/2021 

     4595       10/05/2019 

     4676       22/06/2021 
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     4689       01/10/2021 

     2352       05/05/2019 

     2353       05/05/2019 

     2354       05/05/2019 

     2355       05/05/2019 

     2356       05/05/2019 

     2357       28/06/2019 

     2358       28/06/2019 

     2396       12/06/2019 

     2413       01/10/2021 

     4735       22/10/2019 

     5005       18/03/2021 

     6413       22/11/2018 

     3315       31/08/2010 

     3324       31/08/2020 

     2912       16/06/2019 

     9636       14/09/2018 

     8463       27/10/2018 

     8761       03/11/2018 

     8266       10/11/2018 

     9172       02/12/2018 

     9176       03/12/2018 

     8767       07/12/2018 

     9465       14/12/2018 

     9466       14/12/2018 

     8510       14/12/2018 

     9491       18/12/2018 

     9311       29/12/2018 

     9312       29/12/2018 

     9488       29/12/2018 

     8558       11/01/2019 

     8550       20/01/2019 

     9230       27/01/2019 

     9024       18/02/2019 

     8932       01/03/2019 

     8933       01/03/2019 

     8931       01/03/2019 

     9092       15/03/2019 

     9068       31/03/2019 
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     8402       15/04/2019 

     8403       23/04/2019 

     8149       02/06/2019 

     9428       05/07/2019 

     8404       12/07/2019 

     8517       03/08/2019 

     8518       03/08/2019 

     8720       11/08/2019 

     8736       11/08/2019 

     8731       18/08/2019 

     8812       20/09/2019 

     8830       20/09/2019 

     8831       20/09/2019 

     8825       20/09/2019 

     8722       22/09/2019 

     9010       24/09/2019 

     8340       07/10/2019 

     8339       07/10/2019 

     8854       07/10/2019 

     8855       07/10/2019 

     8850       13/10/2019 

     8848       13/10/2019 

     8849       13/10/2019 

     8844       14/10/2019 

     8904       15/10/2019 

     8895       15/10/2019 

     8498       02/11/2019 

     8465       02/11/2019 

     8466       02/11/2019 

     8752       03/11/2019 

     8997       05/11/2019 

     9213       12/11/2019 

     9373       18/11/2019 

     8815       22/11/2019 

     7191       22/11/2019 

     8908       14/12/2019 

     8970       16/12/2019 

     8658       22/12/2019 

     8659       22/12/2019 
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     8836       31/12/2019 

     8837       31/12/2019 

     8838       31/12/2019 

     8839       31/12/2019 

     8973       13/01/2020 

     9514       03/02/2020 

     9211       07/02/2020 

     9726       10/02/2020 

     9188       17/02/2020 

     9496       25/02/2020 

     10017       28/02/2020 

     9607       01/03/2020 

     9658       04/05/2020 

     9935       19/07/2020 

     10170       18/10/2020 

     10301       20/11/2020 

     10623       16/01/2021 

     10405       17/01/2021 

     10406       17/01/2021 

     10408       22/01/2021 

     10579       01/02/2021 

     10458       05/02/2021 

     10459       14/02/2021 

     10412       16/02/2021 

     10311       22/02/2021 

     10700       28/02/2021 

     10702       28/02/2021 

     10305       01/03/2021 

     10559       02/03/2021 

     10596       02/03/2021 

     10361       02/03/2021 

     10362       02/03/2021 

     10312       02/03/2021 

     10760       02/03/2021 

     10441       09/03/2021 

     10637       13/03/2021 

     10775       16/03/2021 

     10585       20/03/2021 

     10770       21/03/2021 
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     10478       02/04/2021 

     10479       03/04/2021 

     10448       12/04/2021 

     10447       17/04/2021 

     10446       17/04/2021 

     10445       19/04/2021 

     14139       24/04/2021 

     13035       25/04/2021 

     10664       25/04/2021 

     10575       10/05/2021 

     10667       15/05/2021 

     10668       15/05/2021 

     10671       15/05/2021 

     10672       15/05/2021 

     13600       31/05/2021 

     10561       08/06/2021 

     10651       19/06/2021 

     10547       28/06/2021 

     10804       04/07/2021 

     14564       10/07/2021 

     10739       19/07/2021 

     10705       24/07/2021 

     10823       24/07/2021 

     16903       06/08/2021 

     10925       15/08/2021 

     10712       06/09/2021 

     10777       10/09/2021 

     10778       10/09/2021 

     10780       10/09/2021 

     10975       03/10/2021 

     10970       03/10/2021 

     10692       18/10/2021 

     10839       30/10/2021 

     10834       20/11/2021 

     10881       24/01/2022 

     11203       30/05/2022 

     11169       06/12/2022 
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СПОЈУВАЊА 
 

(111) 4367 

(732) ALCATEL-LUCENT USA INC. 

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 

07974-00636, US 

 

(111) 6834 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 6837 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 3315 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 3323 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 3324 

(732) Kraft Foods Group Brands LLC. 

Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, 

US 

 

(111) 2895 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 2896 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 2897 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 2900 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 2906 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 8064 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 11335 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 13953 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 13954 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 
 

(111) 12177  MK/T/ 2004/703       
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ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
 

(111) 7502 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 25   - предмети за облекување за мажи, жени и деца, посебно кошули, маици, потници, облека за 

џогирање, тренинг-комплети облека, пантолони, фармерки, шорцеви, тесни горни делови од облека 

кои се носат припиени на телото (припиени маици); облека за заштита од дожд, лигувчиња од 

текстил, здолништа, блузи, фустани, суспензори, мидери, стегачи, јакни, вентијаги, џакети, капути, 

палта, дождовни мантили, облека за заштита од снег, вратоврски, свечени фустани, шапки, ширити 

за заштита од сонце, појаси, колани, шамии, облека за спиење, пиџами, ноќници, долна облека, 

чизми, чевли, патики, сандали, получизми, комбинација од чорапа и влечки во едно, костуми за 

капење, гаќички за капење, костуми за маскирање и костуми за Ноќ на вештерките, кои се состојат од 

облека за тело и маски за лице, гумени чизми, хула-хоп чорапи, пелени, Т-маици  

кл. 28   - играчки, спортски производи, игри и предмети за игра, особено фигури кои се движат и 

прибор за истите; кадифени играчки, балони, играчки за во када, играчки за јавање; игри со карти и 

комплетна опрема за истите; возила-играчки, играчки во вид на моторни возила со кои се управува на 

електронски погон; кукли, летечки дискови и плочи, портабл игри на електронски погон и делови за 

истите; табли за игри, игри со употреба на картички; манипулативни - управувачки - игри, игри за 

играње во соба, акциони игри со поставена цел, кутии и касети за игри, уреди за видео игри кои се 

раздвижуваат со уфрлување метална пара или жетон, или без такво уфрлување; сложувалки, коцки 

за сложување, манипулативни сложувалки, маски за лице од хартија, костуми; костуми за маскирање; 

табли за одржување на снег при движење по снегот; лизгалки, играчки кои испуштаат вода или 

прскаат вода во млазеви, топки, а особено топки за игралишта, фудбалски топки, спортски топки, 

топки за бејзбол, топки за кошарка, ракавици за бејзбол, даски и плочи кои се користат при пливање 

за одржување на вода, плочи за сурфирање (плочи за одржување на вода при работа на нозете), 

штици кои пловат и табли за рекреациска употреба; перки за пливање, украси за божиќно дрво/елка  

 

 

 

ИСПРАВКА 
 

 
1) Во Гласникот бр.1 од 2013 година е испуштено знакот 2012/8:  
 

(540) YOUNGNOU 
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II ИЗВЕСТУВАЊА 
 

I 
 

Будимпештанска нотификација бр. 282 

 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –WIPO ги 

упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има честа да го 

извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на Владата на 

Република Италија, на 3 Јануари 2013 година, што се однесуваат на промената на 

распоредот на такси кои се наплатуваат од страна на Advanced Biotechnology Center (ABC), 

меѓународен депозитен застапник под Будимпештанскиот договор за меѓународно 

признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна заштита, усвоен 

на 28 Април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 26 Септември 1980 година. 

  

Распоред на таксите                                                                                                          Евра 

 

Чување                                                                                                                               1,350 

Изјава за наплата                                                                                                                 100 

Обезбедување на примерок                                                                                                150                                                                                            

Барање за авторизација од надлежните органи                                                                130 

 
 

II 
 
Будимпештанска нотификација бр. 291 

 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –WIPO ги 

упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има честа да го 

извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на Владата на 

Јапонија, на 8 Јануари 2013 година, што се однесуваат на промената на адресата, телефон 

и бројот факсот и распоредот на такси кои се наплатуваат од страна на International Patent 

Organism Depositary (IPOD), National Institute of Technology and Evaluation (NITE), 

меѓународен депозитен застапник под Будимпештанскиот договор за меѓународно 

признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна заштита, усвоен 

на 28 Април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 26 Септември 1980 година. 
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III 
 
 
Будимпештанска нотификација бр. 292 

 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост –WIPO ги 

упатува своите комлименти кон министерот за надворешни работи и ја има честа да го 

извести за приемот на писмената нотификација доставена од страна на Владата на 

Јапонија, на 8 Јануари 2013 година, што се однесуваат на промената на адресата и 

распоредот на такси кои се наплатуваат од страна на National Institute of Technology and 

Evaluation, Patent Microorganisam Depositary (NPMD), меѓународен депозитен застапник под 

Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на 

микроорганизми за потребите на патентна заштита, усвоен на 28 Април 1977 година во 

Будимпешта, дополнет на 26 Септември 1980 година. 


