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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

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

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

Republika
DZ	 -	Al`ir
EC		 -	Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

Ostrovi
VN	 -	Vietnam
VU	 -	Vanuatu
WS	 -	Samoa
YE -	Jemen
YU	 -	Jugoslavija
ZA	 -	Ju`noafri~ka	Repubika
ZM	 -	Zambija
ZR	 -	Zair
ZW	 -	Zimbabve
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО  РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

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

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

правото на индутриска сопственост  ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за 

признавање на тоа право. 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од 

индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската 

сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот 

по службена должност. 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од 
индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на 
заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за 

заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на 

патент. 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на 

објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако 

го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.  

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на 

Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на 

доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. 

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на 

европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) 

ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е 

платена пропишаната такса. 

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

За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни 

кодови. 

(11)  Регистарски број на документот 

(13)  Вид на документот: 

 А-патент А1-патент со доказ 

 А2-дополнителен патент 

 Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

 Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21)  Број на пријавата     

(22)  Датум на поднесувањето 

(23)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(30)  Право на првенство: датум држава број 

(45)  Дата на објавување 

(45)   Објава на првичните патентни барања 

(51)  Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  
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(54)  Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ  

 (датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата 

 година  ex - YU  број на патентот)  

(61)  Број на основната пријава 

(62)  Број на првобитната пријава 

(72)  Пронајдувач (и) 

(73)  Носител на правото на патентот 

(74)  Застапник 

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

на PCT пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на 

објавувањето, објавен  број - WO) 

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

ЕР пријавата) 

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

број на билтен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  D 04B 1/24  

(11)  4028   (13) А 

(21)  2009/391   (22) 10/12/2009 

(45) 30/06/2012 

(30)  20090391  10/12/2009  MK 

(73)  Лазар Шумановски 

с.Ново Коњарево бр.103  Струмица, MK 

(74)  ЉУПЧО ИЛИЕВ,АДВОКАТ  

Бул.Кузман Јосифовски Питу б7 лам. 1 мез. 

лок.15 

(54)  ВНАТРЕШЕН РЕМЕН ЗА 

ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА, РЕГУЛАЦИЈА НА 

ПОТЕЊЕТО И ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА 

СТРУЕЊЕТО НА ВОЗДУХОТ ОКОЛУ ТЕЛОТО 

(57)  Внатрешниот ремен за термолегулација, 

регулација на потењeто и овозможувањe на 

струењето на воздухот околу телото е изработен 

од текстил, во форма на запчеста лента која сe 

носи преку целата должина на карличниот појас. 

 

Во потоплите дeнови, поради тоа што е 

спрeчeно воздухот слободно струи во тој дел 

чeсто настанува обилно потење. Често таа пот 

прeминува на облеката во тој дeл и кога ќе се 

променат условите, влажната облeка може да 

предизвика други проблеми. 

Co носењето на внатрешникот ремен се решава 

проблемот на прекумерното потeње во областа 

на карличниот појас, во областа на половината 

каде обично e прицврстен долниот дeл на 

телото кој оди на нозетe. 

Внатрешниот ремен за термолегулација, 

рeгулација на потењето и овозможувањe на 

струењето на воздухот околу телото можe да 

бидe и составен дел на долните алишта, 

панталоните и другите долни дeлови на 

облеката или и на горнитe делови на облeката.
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - освен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51)освен (11) (13) 

8D04B1/24 8D04B1/24 4028 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) 

Лазар Шумановски D 04B 1/24 4028 A 
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(51) C 07D 413/10, A 61K 31/4245, A 61P 3/10  

(11) 3806 

(13) А1 

(21)  2008/348   

(22) 20/10/2008    

(45) 30/06/2012  

(30) 0099788  30/03/2005  JP and 0198014  

06/07/2005  JP 

(86) 29/03/2006 JP2006/307170 

(87) 12/10/2006 WO2006/107062 

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045, JP 

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72) KUROITA, Takanobu; OJIMA, Mami and BAN, 

Junko 

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И 

УПОТРЕБА KAKO АНГИОТЕНЗИН II 

АНТАГОНИСТ 

(57) Дадениот пронајдок обезбедува  (5-Метил-

2-оксо-1,3-диоксол-4-ил)метил 2-циклопропил-

1-{[2'-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4-оксадиазол-3-

ил)бифенил-4-ил]метил}-1H-бензимидазол-7-

карбоксилат претставен со формулата: кој има 

супериорни својства како фармацевтско 

средство, негова сол, негов кристал, 

фармацевтско средство кое го содржи 

соединението и слично. 
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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) - освен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

 

(51) (51)освен (11) (13) 

C 07D 413/10 C 07D 413/10 3806 A1 

A 61K 31/4245 C 07D 413/10 3806 A1 

A 61P 3/10 C 07D 413/10 3806 A1 

 

 

 

 

 

 
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) 

Takeda Pharmaceutical Company Limited 

C 07D 413/10 
A 61K 31/4245 
A 61P 3/10 
 

3806 A1 
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(51)  C 07D 333/38  

(11)  4026   (13) Т1 

(21)  2010/151   (22) 07/06/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070006731  26/09/2007  FR 

(96)  25/09/2008 EP08290906.0 

(97)  10/03/2010 EP2042497 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie 

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; Vaysse-Ludot, Lucile 

and Langlois, Pascal 

(54)  МЕТОДA ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

СТРОНЦИУМ РАНЕЛАТ И НЕГОВИ ХИДРАТИ 

(57)  1  Процес за синтеза на стронциум ранелат 

од формула (I): 

 

 

 

 и негови хидрати  

со реакција на соединението со формула  (II):  

 

 

каде што  R и R’, кои може да бидат исти  или 

различни, секое претставуа линеарна или 

разгранета (C1-C6) алкил група, со содиум 

хидроксид или калиум хидроксид, во вода или во 

мешавина од вода и органски растворувач 

одбран од тетрахидрофуран, ацетон,  2-метил-

тетрахидрофуран, диметил, сулкфоксид, 

ацетонитрил, N-метилпирелидон, метанол, 

етанол, изопропанол и изобутанол, на 

темепература од 0 до 100°C , за да се изведе 

сол од формулата (III):  

 

каде што A претставува Na или K, 

што е во реакција со стронциум хлорид, 

на температура од 0 до 100°C, за да се изведе, 

по изолација, стронциум ранелат или еден од 

неговите хидрати, се карактеризира во тоа што 

чекорот за реакција на сол од формулата (III) со 

стронциум хлорид е изведен во мешавина од 

вода и органски растворувач одбран од 

тетрахидрофуран, ацетон,  2-метил-

тетрахидрофуран, диметил сулфоксид, 

ацетонитрил, N-метилпирелидон, метанол, 

етанол, изопропанол и изобутанол. 

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00  

(11)  4027   (13) Т1 

(21)  2010/152   (22) 07/06/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070006346  11/09/2007  FR 

(96)  11/09/2008 EP08290851.8 

(97)  10/03/2010 EP2036892 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie 

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; Vilaine, Jean-Paul; 

Villeneuve, Nicole; Thollon, Catherine; Goument, 

Bertrand; Dessinges, Aimee; Caignard, Pascal and 

Chimenti, Stefano 

(54)  ДЕРИВАТИ ОД 1,2,4,5-ТЕТРАХИДРО-3Н-

БЕНЗАЗЕПИН, ПРОЦЕС ЗА НИВНА 

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИ ГИ СОДРЖАТ 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

 

 

 

каде што: 

 

R1 претставува водороден атом или група 

одбрана од C3-C7циклоалкил, бензил и линеарна 

или разгранета C1-C6алкил, заситена или 

незаситена и опционално заменета од хирдокси 

или C3-C7циклоалкил група или со еден или 

повеќе халогени атоми, 

- R2, R3, R4 и R5, кои може да бидат исти или 

различни, секое претставува водороден атом 

или хидрокси група; метил група;  -

OSO2R10група; -OCOR10група; или линеарна или 

разгранета, заситена или незаситена  C1-

C6алкокси група опционално заменета со 

метокси или -(CO)-NR12R’12 група, или R2 и R3, 

или R3 и R4, или R4 и R5 кои заедно формираат 

група -O-(CH2)q-O-, -O-CH=CH-O- или -O-CH=CH-

, 

- R6, R7, R8 и R9, кои може да бидат исти или 

различни, секое претставува водороден атом 

или линеарна или разгранета, заситена или 

незаситена C1-C6алкокси група, или R6 и R7, или 

R7 и R8, или R8 и R9 заедно формираат група -O-

(CH2)q-O-, 

- R10 претставува група одбрана од линеарна 

или разгранета C1-C6алкокси, NR11R’11и 

линеарна или разгранета 

C1-C6алкил група која опцинално е заменета со 

еден или повеќе халогени атоми,  

- R11 и R’11, кои може да бидат исти или 

различни, секое претставува водороден атом 

или линеарна или разгранета C1-C6алкил група, 

или R11 и R’11 заедно со азотниот атом носејќи ги 

формираат моноцикличен или бицкикличен, од 

5- до 8-членски,азот-кој содржи хетероциклус кој 

опционално содржи друг хетеро атом одбран од 

O и N, а споменатиот хетероциклус е 

опционално заменет со еден или повеќе 

халогени атоми, 

- R12 и R’12, кои може да бидат исти или 

различни, а секое претставува водороден атом 

или линеарна или разгранета C1-C6алкил група, 

- X претставува O, NH или CH2, 

- m и p, кои може да бидат исти или различни, 

секое претставува 0 или 1, 

- n и q, кои може да бидат исти или различни, 

секое претставува 1 или 2, негови оптички 

изомери кога постојат и негови додатни соли со 

фармацевтски прифатлива киселина. 

Има уште 17 патентни барања. 
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(51)  B 65D 83/04, 75/32, 85/42  

(11)  4036   (13) Т1 

(21)  2010/344   (22) 15/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050181515  14/07/2005  US 

(96)  14/07/2006 EP06774666.9 

(97)  15/12/2010 EP1901973 

(73)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, 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)  BERTSCH, Shane Kenneth and 

BREITENSTEIN, Steven E. 

(54)  БЛИСТЕР ПАКУВАЊЕ КОЕ НЕ МОЖЕ ДА 

ГО ОТВОРАТ ДЕЦА 

(57)  1  Блистер пакување кое не може да го 

отворат деца (1) со голем број страни за 

пакување на единечни дози (2, 4а), при што на 

секоја страна (2, 4а) се внесува една единечна 

форма за дозирање, а наведеното пакување 

содржи: 

тенкослојна блистер фолија (7) со страни за 

единечни пакувања, каде што секоја 

област за единечно пакување (2, 4а) се состои 

од празнина (3) и прирабници (4) кои 

ја опкуружуваат споменатата дупка (3), а секоја 

дупка (3) е приспособена на таков начин што 

може да прими 

поединечна форма за дозирање, а плочката за 

затворање (8) којa е херметички затворена на 

споменатите 

прирабница (4) тенкослојна блистер фолија (7) 

за внесување на одделни форми за дозирање во 

секоја од областите на пакување на единечни 

дози (2, 4а); 

наведената херметички затворена блистер 

фолија (7) и плочката за затворање (8) ја 

содржат првата група на линии со низок отпор 

(5а), кои се протегаат од една страна до друга 

страна и завршуваaт на крајот од блистер 

пакување, втората група на линии со низок отпор 

(5б) кои се протегаат од една страна до друга 

страна и завршуваат на крајот од блистер 

пакувањето и ja сечат (6) првата линија на низок 

отпор (5а), при што споменатите првa и вторa 

линиja со низок отпор 

(5а, 5б) ги дефинираат внатрешните граници на 

секоја страна на пакување на поединечни дози 

(2,4а);  

наведеното блистер пакување, означен e со тоа 

што наведената херметички затворенa блистер 

фолија (7) и плочата за затовoрање (8) содржат 

третa група на линии со низок отпор (9, 9а) на 

внатрешните агли (11) за секоја страна за 

пакување на единечни дози (2,4) која дефинира 

страна која е запечатенa (10) заедно секоја од 

овие линии со низок отпор и страните на 

херметички затворената блистер фолија (7) и 

плoчката за затворање (8) на внатрешниот агол 

(11) за секоја страна на пакувањето на единечна 

доза (2,4 а); 

при што по поделбата на страните за пакување 

на единечни дози (2, 4а), се открива страна во 

која не е запечатена (10, 10а) помеѓу блистер 

фолијата и плочката за затворање (8) кога ќе се 

завитка третата линија со низок отпор (9,9 а), на 

било кој начин настанува јазиче отворач за 

повлекување 

(12) наменетo за одвојување на плочката за 

затворање (8).  

Има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/4015, 

31/4164, 31/42, 31/421, 31/45, C 07C 11/24, 

317/04, 323/12, C 07D 207/27, 211/76, 233/64, 

239/10, 261/04, 263/24, 265/02, 265/32, 273/01, 

295/08 

(11)  4029   (13) Т1 

(21)  2010/345   (22) 15/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20040218004  26/07/2004  JP and 

20050072093  14/03/2005  JP 

(96)  26/07/2005 EP05767184.4 

(97)  20/10/2010 EP1780197 

(73)  CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo,115-8543, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ISSHIKI, Yoshiaki; KOHCHI, Yasunori; 

MIZUGUCHI, Eisaku; IIKURA, Hitoshi; 

MATSUBARA, Yasuaki; TSUJII, Shinji; SHIMMA, 

Nobuo; MIWA, Masanori; AIDA, Satoshi; KOHCHI, 

Masami; MURATA, Takeshi and ASO, Kosuke 

(54)  5-СУПСТИТУИРАНИ-2-ФЕНИЛАМИНО 

БЕНЗАМИДИ КАКО МЕК ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение претставено со следната 

формула (1), или негова фармацевтски 

прифатлива сол 

 

каде што 

R1 претставува халоген атом, алкенил група или 

алкинил група; 

R2 претставува халоген атом или алкил група, 

алкилната група може да биде супституирана со 

хидроксил група; 

R3 претставува водороден атом или халоген 

атом R4 претставува водороден атом, алкил 

група, алкенил група, или алкинил група, 

алкилната група, алкенилната група и алкилната 

група може да има еден до три супституенти 

избрани од групата составена од –ОRa, -NRaRb, -

NRaCORb, хетероциклична група и хетероарил 

група; хетероцикличната група и хетероарилната 

група може да има еден до три супституенти 

избрани од групата составена од C1-5алкил 

група, -ОRa и –NRaRb; 

X претставува група претставена со следната 

формула (i): 

 

 

 

каде што  

Y претставува -О-, -NR8O-, -NR8CO- или –

NR8SO2-; 

Z претставува C1-8 алкилен низа којашто може да 

биде супституирана со една до три групи 

претставени со W’; кадешто R8 претставува 

водороден атом, алкил група, -ОRa или –COR9;и 

алкилната група може да биде супституирана со 

халоген атом, -ОRa или -NRaRb, 

R9 претставува водороден атом, алкил група или 

–ORa; и алкилната група може да биде 

супституирана со халоген атом, -ОRa или –

NRaRb; 

R8 и R9 може е поврзан со алкилен низа на Z или 

формира хетероциклична група низ поврзување 

со супституент претставен од Ra или Rb на W 

или алтернативно, 

X претставува група претставена со следната 

формула (ii): 

 

 

каде што  

Y1 и Y2 којашто може да биде сама или различна, 

секој претставува единечна врска, -CO-, -COO-, -

O-, -OCO-, -NRa-или –SO2-; 

Z’ претставува C1-5 алкилен низа којашто може 

да биде супституирана со една до три групи 

претстaвени со W’; во горенаведената формула 

(i) и (ii). 

W и W’, којшто може да биде ист или различен, 

секој претставува C1-5 алкил група, халоген атом, 

оксо група, -ORa, -COORa, -COOCORa, -CO-
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халоген атом, -OCORa, -CONRaRb, -SRa, -SORa, -

SO2Ra, -NRaRb,-NRaCORb, -NRaSO2Rb, -SO2NRaRb, 

хетероциклична група, или хетероарилна група; 

хетероциклична група и хетероарил група може 

да има супституент избран од групата составена 

од C1-5 алкил група, -ORa, и -NRaRb; 

aлкилната група може да биде супституирна со 

хидроксил група, C1-5 алкокси група или амино 

група горенаведените супституенти со исклучок 

на оксо групата и халогениот атом може да 

бидат поврзани со секој друг за да се формира 

циклоалкил група или хетероциклична група; 

циклоалкилната група или хетероцикличната 

група може да има супституент избран од 

групата составена од –ОRa, -NRaRb и C1-5 алкил 

група може да биде супституиран со –ОRa;Ra и 

Rb, којшто може да биде ист или различен, секој 

претставува водороден атом или C1-5 алкил 

група којшто може да биде супституиран со –

ОRa; алкил групата може да биде супституирана 

со еден до три групи избрани од групата 

составена од хидроксил група, C1-5 алкокси група 

и амино група; со тоа што, кога X е групата 

претставена со горе наведената формула (I) и Y 

не е  -О-, W може да биде водороден атом.  

Има уште 58 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/395, 47/04, 47/10, 47/12, 47/26, 

47/34, 9/08  

(11)  4030   (13) Т1 

(21)  2010/347   (22) 16/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20020036244  14/02/2002  JP 

(96)  14/02/2003 EP03705166.1 

(97)  27/10/2010 EP1475101 

(73)  CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo,115-8543, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KAKUTA, Masaya,; KIKUCHI, Jun,; 

MIZUSHIMA, Hidefumi, and IMAEDA, Yoshimi, 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 

РАСТВОР КОЈ СОДРЖИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Формулација од раствор кој содржи 

антитела вклучително сахароза како 

стабилизатор и Полисорбат 80 како 

стабилизатор, назначена со тоа, што антителото 

е анти-интерлеукин 6 рецептор антитело hPM-1, 

каде што количината на сахароза во 

формулацијата е 25 до 100 mg/ml, количината на 

Полисорбат 80 во формулацијата е 0.005 до 2 

mg/ml, количината на антитело во 

формулацијата е 2 до 22.5 mg/ml, 

формулацијата има pH од 6 до 6.5 и каде што 

формулацијата може да се добие со растворање 

на составните делови во натриум фосфат пуфер 

кој има концентрација од 10 до 20 mM.  

Нема други патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/55, 31/4422, A 61P 9/10  

(11)  4031   (13) Т1 

(21)  2010/348   (22) 20/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050013008  21/12/2005  FR 

(96)  20/12/2006 EP06291991.5 

(97)  17/11/2010 EP1800683 

(73)   LES LABORATOIRES SERVIER 

12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie 

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)  Benatar, Vidal and Lerebours-Pigeonniere, 

Guy 

(54)  НОВО ПОВРЗУВАЊЕ НА IF СИНУСЕН 

ВООБИЧАЕН ИНХИБИТОР И КАЛЦИУМ 

КАНАЛ-БЛОКИРАЧКИ АГЕНС, И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТОЈКИ КОИ ГО 

СОДРЖАТ СПОМЕНАТОТО ПОВРЗУВАЊЕ 

(57)  1  Фармацевтски состав составен од 

селективен и специфични синусен јазол If 

вообичаен инхибитор и калциум инхибитор.  

Има уште 10 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/10, 38/24  

(11)  4032   (13) Т1 

(21)  2010/349   (22) 20/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20030100882   02/04/2003  EP; 20030101543  

27/05/2003  EP and 20030101828  20/06/2003  EP 

(96)  02/04/2004 EP04725385.1 

(97)  22/12/2010 EP1610822 

(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)  SAMARITANI, Fabrizio and DONATI, 

Piergiorgio 

(54)  ТЕЧНИ ИЛИ ИСУШЕНИ СО 

ЗАМРЗНУВАЊЕ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

НА ФСХ И/ИЛИ ЛХ ЗАЕДНО СО БЕЗЈОНСКИ 

ПОВРШИНСКИ АКТИВЕН АГЕНС, POLOXAMER 

188 И БАКТЕРИОСТАТСКИ АГЕНС 

(57)  1  Течен фармацевтски состав кој што 

содржи фоликуло-стимулирачки хормон (ФСХ) 

или негова варијанта, како и површински активен 

агенс којшто е полоксамер 188 и понатаму 

содржи метионин и бактериостатски агенс 

избран од фенол и m-крезол.  

Има уште 35 патентни барања. 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519  

(11)  4033   (13) Т1 

(21)  2010/350   (22) 20/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050292457  21/11/2005  EP 

(96)  21/11/2006 EP06847275.2 

(97)  10/11/2010 EP1957492 

(73)  Sanofi - Aventis and Mitsubishi Tanabe 

Pharma Corporation 

174, Avenue de France  75013 Paris, FR and 2-6-

18 Kitahama, Chuo-Ku  Osaka-Shi  Osaka 541-

8505, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  CHEREZE, Nathalie; SAADY, Mourad; 

SLOWINSKI, Franck; YAICHE, Philippe and 

LOCHEAD, Alistair 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ 

ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДОН 

(57)  1  Дериват на пиримидон претставен со 

формулата (I) или негова сол, солват или 

хидрат: 

  

 

 

назначен со тоа што: 

Y претставува два атоми на водород, атом на 

сулфур, атом на кислород или C1-2 алкилна група 

и атом на водород; 

Z претставува врска, атом на кислород, атом на 

азот супституиран со атом на водород или C1-3 

алкилна група, атом на сулфур, метиленска 

група која може да биде супституирана со една 

или две групи одбрани од C1-6 алкилна група, 

хидроксилна група, C1-6 алкокси група, C1-2 

перхалогенирана алкилна група или амино гру-

па; 

R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински прстен 

или 2, 4 или 5-пиримидински прстен, при што 

наведениот прстен може да биде супституиран 

со C1-6 алкилна група, C1-6 алкокси група или 

атом на халоген; 

R2 претставува бензенски или нафталенски 

прстен; при што наведените прстени може да 

бидат супституирани со 1 до 4 супституенти 

одбрани од C1-6 алкилна група, C3-7 

циклоалкилна група, C3-7 циклоалкил-C1-6 

алкилна група, атом на халоген, C1-2 

перхалогенирана алкилна група, C1-3 

халогенирана алкилна група, хидроксилна група, 

C1-6 алкокси група која може да биде 

супституирана со C3-5 циклоалкилна група, C1-2 

перхалогенирана алкокси група, C1-6 

алкилсулфонилна група, нитро, цијано, амино, 

C1-6 моноалкиламино група, C2-12 диалкиламино 

група, ацетокси група или аминосулфонилна 

група; 

R3 претставува атом на водород, C1-6 алкилна 

група или атом на халоген; 

R4 претставува атом на водород или C1-6 

алкилна група; 

R5 претставува атом на водород, C1-6 алкилна 

група која може да биде супституирана со 1 до 4 

супституенти одбрани од атом на халоген, 

фенилна група, хидроксилна група или C1-6 

алкокси група; 

R6 претставува атом на водород, C1-6 алкилна 

група или атом на халоген; 

R7 претставува атом на водород или C1-6 

алкилна група; и 

n претставува 0 до 3; m претставува 0 до 1; o 

претставува 0 до 2. 

Има уште 13 патентни барања.

 

 

 

 

 

 



 

 Патенти   17 | С т р а н а  
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  A 61P 31/04, A 61K 31/704, 9/20  

(11)  4034   (13) Т1 

(21)  2010/351   (22) 20/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050001936  25/02/2005  FR 

(96)  23/02/2006 EP06725981.2 

(97)  03/11/2010 EP1855695 

(73)  Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  DESESQUELLE, Christian 

(54)  ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ 

СОДРЖИ ТЕЛИТРОМИЦИН 

(57)  1  Таблета која содржи телитромицин или 

негова фармацевтски прифатлива киселинска 

адитивна сол, како активна состојка, назначена 

со тоа, што во однос на вкупната тежина на 

составот, содржи: 

- телитромицин, или негова фармацевтски 

прифатлива киселинска адитивна сол, во 

тежински однос на телитромицин од 0,1 до 80%; 

и 

- најмалку еден разредувач кој поседува 

пластични својства, конкретно микрокристална 

целулоза, во тежински однос од 10 до 50%.  

Има уште 10 патентни барања.

 

 

 

 

(51)  H 04W 36/36  

(11)  4035   (13) Т1 

(21)  2010/352   (22) 20/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  200510034750  21/07/2005  DE; 

200510034760  21/07/2005  DE and 200510036583  

01/08/2005  DE 

(96)  12/07/2005 EP06761789.4 

(97)  06/10/2010 EP1905261 

(73)  T-Mobile International AG 

53227 Bonn, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KLATT, Axel 

(54)  ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО 

ВРЕМЕ И ВРШЕЊЕТО НА ПРОМЕНА НА 

ЌЕЛИЈА НА МОБИЛНИТЕ ТЕРМИНАЛИ 

(57)  1  Метода за оптимизација на времето 

потребно мобилните терминали да бидат 

подготвени за услужување и вршење на промена 

на келиите во една мрежа на мобилна 

комуникација со околните келии, при што еден 

мобилен терминал во текот на работењето во 

една мобилна комуникациска мрежа привремено 

чува кодови специфични за мрежата на 

неупотребливите соседни келии и ги користи за 

промена на келија при критериумите за одлука,   
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што се карактеризира со тоа што мобилниот 

терминал го забранува радио мерењето и 

процедурите за идентификација на кодовите на 

келиите кои не се погодни како кандидати за 

промена на келија, и така бројот на мерења кои 

што треба да се извршат од страна на 

мобилниот терминал во текот на работењето е 

редуциран.  

Има уште 18 патентни барања. 

 

    

 

 

(51)  C 07D 223/16  

(11)  4079   (13) Т1 

(21)  2010/363   (22) 30/12/2010 

(45) 30/06/2012 

(30)  20080004755  29/08/2008  FR 

(96)  27/08/2009 EP09290646.0 

(97)  06/10/2010 EP2166004 

(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; Lerestif, Jean-Michel; 

Dron, Daniel; Gojon, Eric and Phan, Maryse 

(54)  НОВ МЕТОД ЗА РЕЗОЛУЦИЈА НА 

ЕНАНТИОМЕРИ ОД (3,4-ДИМЕТОКСИ-

БИЦИКЛО[4.2.0] ОКТА-1,3,5-ТРИЕН-7-

ИЛ)НИТРИЛ И НИВНА УПОТРЕБА ВО 

СИНТЕЗАТА НА ИВАБРАДИН 

(57)  1  Процес за оптичка резолуција на (3,4-

диметокси-бицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-

ил)нитрил од формулата (I), каде на рацемична 

или енантиомерска збогатен мешавина од (3,4-

диметокси-бицикло [4.2.0] окта-1,3,5-тирен-7-

ил)нитрил е одвоена на своите два енантиомери 

(S)-(3,4-диметокси-бицикло [4.2.0] окта-1,3,5-

триен-7-ил)нитрил на формулата (Ia) и (R)-(3,4-

диметокси-бицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-

ил)нитрил на формулата (Ib) од страна на 

хирална хроматографија.  

Има уште 20 патентни барања. 
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(51)  G 01N 17/00, 17/04  

(11)  4081   (13) Т1 

(21)  2011/58   (22) 23/02/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20080100573  17/01/2008  EP 

(96)  19/01/2009 EP09150884.6 

(97)  05/01/2011 EP2081009 

(73)  Sercal Belgium 

Bredabaan 839  2170 Merksem, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Willemen, Karl and Carpentiers, Philippe 

(54)  АПАРАТ ЗА ОТКРИВАЊЕ КОРОЗИЈА 

(57)  1  Уред за детекција на присуството на 

корозија и/или мерење на корозија на барем 

основна претежно метална структура, во 

нејзината внатрешност, во којашто е присутна 

течност, споменатиот уред содржи: 

- главно тело (1); коешто содржи флуиден-

тенок зид  (7) коишто ја одвојува внатрешната 

предна страна кон главното тело од 

надворешната предна страна. 

- Сонда (6) којашто ја има формата на 

парчето метал (струготина) (6) од иста метална 

природа како и металната структура, лоцирана 

од надворешната предна страна и поставена за 

да биде потопена во течноста со што ќе 

кородира и така изгуби барем дел од својата 

маса, 

- Близински сензор (5, 3, 4; 5, 10; 5, 14) 

лоциран на внатрешната предна страна од 

главното тело (1) и одвоен од сондата (6) со 

зидот (7), близинскиот сензор е поставен за да 

биде во контакт со металната струготина (6) се 

додека масата на втората не опадне под 

критичниот износ кој кореспондира со претходно 

одредениот праг на корозија.  

Има уште 14 патентни барања. 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  B 21D 13/10, E 04C 2/32  

(11)  4037   (13) Т1 

(21)  2011/60   (22) 25/02/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070022263  13/11/2007  GB and 

20070962564   21/12/2007  US 

(96)  24/01/2008 EP08701934.5 

(97)  19/01/2011 EP2091674 

(73)  Hadley Industries Overseas Holdings 

Limited 

Downing Street, Smethwick, Warley, West 

Midlands B66 2PA, GB 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  DEELEY, Geoffrey, Thomas; HUMPAGE, Roy 

and CASTELLUCCI, Michael 

(54)  ПЛАТНО ОД ЛАДНО ВАЛАН МАТЕРИЈАЛ 

И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Платно (10) од ладно валан материјал 

којшто на двете страни има редови (R12) од 

испакнати делови (11) и редови (R13) со 

вдлабнатини (12), каде што наведените 

испакнати делови (11) на едната страна 

одговараат на вдлабнатините (12) на другата 

страна, при што релативната положба на 

испакнатите делови (11) и на вдлабнатините (12) 

се такви што линиите кои се исцртуваат на 

површината на платното (10) помеѓу соседните 

редови (R12) на испакнатите делови (12) се 

неправолиниски, а платното (10) има основна 

ширина (G), назначено со тоа што испакнатите 

делови (11) имаат суштински континуиран 

регион на горна пластична деформација (PP) 

која се наоѓа на или околу нивниот врв и е 

истенчена за најмногу 25% од основната ширина 

(G).  

Има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/00, 31/4035, 39/29, A 61P 35/00, 

37/00  

(11)  4038   (13) Т1 

(21)  2011/61   (22) 25/02/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050712823P  01/09/2005  US 

(96)  31/08/2006 EP06824878.0 

(97)  23/02/2011 EP1928492 

(73)  CELGENE CORPORATION 

Summit, NJ 07901, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BERTLETT, Justin, B.; MULLER, George, W.; 

SCHAFER, Peter, H.; GALUTIAN, Christine; 

DALGLEISH, Angus, G. and MEYER, Brendan 

(54)  ИМУНОЛОШКИ УПОТРЕБИ НА 

ИМУНОДУЛАТОРНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ТЕРАПИЈА СО ВАКЦИНИ И 

АНТИИНФЕКЦИСКИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение кое што е 4-(аминои)-2-(2,6-

диоксо(3-пиперидил))-изоиндолин-1,3-Дион или 

3-(4-амино-1-оксо-1,3-Дихидроизоиндол-2-ил)-

пиперидин-2,6-дион, за употреба за измаму- 

вање засилена имунолошка реакција од една 

вакцина кај субјект, при што соединението е 

формулирано за давање на субјектот пред да му 

се даде вакцина.  

Има уште 10 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4748, A 61P 1/08  

(11)  4039   (13) Т1 

(21)  2011/62   (22) 28/02/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20030448342P  18/02/2003  US 

(96)  18/02/2004 EP04712041.5 

(97)  08/12/2010 EP1596862 

(73)  Helsinn Healthcare S.A. 

P.O.Box 357, 6915 Pambio-Noranco, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BRAGLIA, Enrico; BRAGLIA, Riccardo; 

BARONI, Luigi and MACCIOCCHI, Alberto 

 

(54)  УПОТРЕБА НА ПАЛОНОСЕТРОН ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ПОСТ-ОПЕРАТИВНО ГАДЕЊЕ 

И ПОВРАЌАЊЕ 

(57)  1  Употреба на од 0.025 до 0.250 мг, за 

лекување ефективна количина на палоносетрон 

во производството на лек за лекување или 

заштита од пост-оперативно гадење и 

повраќање (PONV) кај човек, каде што 

споменатиот палоносетрон е содржан во течна 

формулација во концентрација во опсег од 0,03 

до 0,2 мг/мл и каде што споменатиот 

палоносетрон е администриран во рамка околу 4 

часа пред операцијата до околу 4 часа по 

операцијата.  

Има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/445, A 61P 13/10, 25/04, 25/14, 

25/22, 25/28  

(11)  4040   (13) Т1 

(21)  2011/65   (22) 01/03/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20060829966P   18/10/2006  US and 

20070965210P   17/08/2007  US 

(96)  05/10/2007 EP07848827.7 

(97)  05/01/2011 EP2076508 

(73)  Pfizer Products Inc.  

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  FAY, Lorraine, Kathleen; JOHNSON, Douglas 

Scott; LAZERWITH, Scott Edward; MORRIS, Mark 

Anthony; WANG, Lijuan Jane; MEYERS, Marvin 

Jay; KESTEN, Suzanne Ross and STIFF, Cory 

Michael 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА БИАРИЛ ЕТЕР УРЕА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

 

назначено со тоа што: 

секој R
1
 е, независно еден од друг, водород, -

OH, халоген, халоалкил, -C1-C6алкил, -O-C1-

C6алкил, -S-C1-C6алкил, арил, хетероарил, -O-

арил, -O-хетероарил,  

-NH2, -NHC(O)C1-C6алкил, -(CH2)0-3C3-

C6циклоалкил, -NHC(O)C3-C6циклоалкил,  

-NHC1-C6алкил, CN, -C(O)NR'R" или -C(O)C1-

C6алкил; каде што секоја -C1-C6алкилна група 

која се однесува на R
1
, може да биде 

супституирана со -O-C1-C6алкилна група или со 1 

до 3 -OH супституенти; 

R' и R" се, независно еден од друг, одбрани од H 

или C1-C6алкил; 

R
2
 е арил, хетероарил, -C(O)-арил, или -C(O)-

хетероарил; 

секој R
3
 е, независно еден од друг, водород, 

халоген, халоалкил, -C1-C6алкил, -O-C1-C6алкил, 

-S-C1-C6алкил, -(CH2)0-3C3-C6циклоалкил, -S-C3-

C6циклоалкил и -O-C3-C6циклоалкил; каде што 

секоја од наведените -C1-C6алкилна, -O-C1-

C6алкилна,  

-S-C1-C6алкилна, -(CH2)0-3-C3-C6циклоалкилна, -

S-C3-C6циклоалкилна и -O-C3-C6циклоалкилна 

група, кои се однесуваат на R
3
, може да биде 

супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани 

од халоген, халоалкил, -O-халоалкил, -C1-

C6алкил, или -O(C1-C6алкил); 

R
4
 е водород, -C1-C6алкил, фенил, -(CH2)0-3-C3-

C6циклоалкил или халоген; каде што секоја од 
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наведените -C1-C6алкилна, фенилна и -(CH2)0-3-

C3-C6циклоалкилна група која се однесува на R
4
, 

може да биде супституирана со 1 до 4 

супституенти одбрани од халоген, -C1-C6алкил, 

или -O(C1-C6алкил); 

X е N, C или CH; 

m е 0, 1, 2, 3 или 4; 

n е 0, 1, 2, 3 или 4; и 

Ar е арил, -CH2-арил, или хетероарил, при што 

секоја од наведените арилна,  

-CH2-арилна и хетероарилна група може да 

биде, независно една од друга, супституирана со 

1 до 4 супституенти одбрани од водород, -C1-

C6алкил, -C2-C6алкенил, -C2-C6алкинил, -(CH2)0-3-

C3-C6циклоалкил, халоген, халоалкил, -O-

халоалкил, -C(O)C1-C6алкил, -O-C1-C6алкил, -S-

C1-C6алкил, -O-C2-C6алкенил, -O-C2-C6алкинил, 

CN, арил, хетероциклил или хетероарил; каде 

што наведените супституенти -C1-C6алкил, -

(CH2)0-3C3-C6циклоалкил, -C(O)C1-C6алкил, -O(C1-

C6алкил), -S-C1-C6алкил, арил, -CH2-арил, 

хетероциклил и хетероарил врз Ar, може да биде 

независно супституиран со 1 до 4 супституенти 

одбрани од -C1-C6алкил, -C1-C6алкокси, -OH или 

халоген; или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

Има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 417/04, 213/06  

(11)  4041   (13) Т1 

(21)  2011/66   (22) 02/03/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20030504679P  22/09/2003  US 

(96)  21/09/2004 EP08011788.0 

(97)  19/01/2011 EP2017276 

(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)  SUN, Qun 

(54)  ФЕНИЛ-КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЈА 

КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА 

(57)  1  Соединение со формулата : 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

 

 

 

 

 

Ar1 е 

        

 

Ar2 е 

  

 

 

X e O или S; 

R1 е -хало, -CH3, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или -

CH2(хало); 

секое R2 е независно: 

(a) -хало, -OH, -NH2, -CN, или -NO2; 

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

C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-

C14)бициклоалкил,  -(C8-C14)трициклоалкил, -

(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -

(C8-C14)трициклоалкенил, -(3- до 7-

член)хетероцикл, или            -(7- до 10-

член)бициклохетероцикл, секое од нив е 
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несупституирано или супституирано со една или 

повеќе R5 групи; или 

(ц) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- 

до 10-член)хетероарил, секое од нив е 

несупституирано или супституирано со една или 

повеќе R6 групи; 

секое R3 е независно 

(а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2; 

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

C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-

C14)бициклоалкил,  -(C8-C14)трициклоалкил, -

(C5-C10)циклоалкенил, -(C8-C14)бициклоалкенил, -

(C8-C14)трициклоалкенил, -(3- до 7-

член)хетероцикл, или               -(7- до 10-

член)бициклохетероцикл, секое од нив е 

несупституирано или супституирано со една или 

повеќе R5 групи; или 

(ц) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5- до 10-

член)хетероарил, секое од нив е 

несупституирано или супституирано со една или 

повеќе R6 групи; 

секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, -

(C2-C6)алкенил, -хало, -N3, -NO2,                      -

N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -COR7, -

C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7,                  -

S(O)R7, или -S(О)2R7; 

секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-

член)хетероцикл, -C(хало)3,                     -

CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало, -N3, -NO2, 

-N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH,                 -OR7, -COR7, 

-C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, 

или -S(О)2R7; 

секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-

член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2 или -

CH2(хало); 

секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3, -

CH(хало)2, -CH2(хало),               -CN, -OH, -хало, -

N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -

COR7, -C(O)OR7,         -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -

SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7; 

секое R11 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3, -

CH(хало)2, -CH2(хало),            -CN, -OH, -хало, -

N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -

COR7, -C(O)OR7,               -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -

SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7; 

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I; 

m е цел број во опсег од 0 до 4; 

o е цел број во опсег од 0 до 4; 

p е цел број во опсег од 0 до 2; 

q е цел број во опсег од 0 до 6; 

r е цел број во опсег од 0 до 5; и 

s е цел број во опсег од 0 до 4, каде што 

соединението не е N-(4-терц-бутил-фенил)-4-(3-

хлоро-пиразин-2-ил)-бензамид. 

Има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07D 405/06, A 61K 31/44, A 61P 35/00, 
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(11)  4042   (13) Т1 

(21)  2011/67   (22) 02/03/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20020373072P  16/04/2002  US 

(96)  14/04/2003 EP09150995.0 

(97)  05/01/2011 EP2065384 

(73)  Schering Corporation 

Kenilworth, NJ 07033-0530, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CHACKALAMANNIL, Samuel; Greenlee, 

William J.; Wang, Yuguang and Xia, Yan 

(54)  АНТАГОНИСТ НА ТРИЦИКЛИЧЕН 

ТРОМБИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1   Бисулфатна сол на соединението:  

 

 

Има уште 6 патентни барања. 

 

 

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

(11)  4043   (13) Т1 

(21)  2011/68   (22) 04/03/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20060865667P  14/11/2006  US and 

20060869384P  11/12/2006  US 

(96)  13/11/2007 EP07824574.3 

(97)  26/01/2011 EP2094694 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  FORD, Rhonan; MATHER, Andrew and 

METE, Antonio 

(54)  ХИНИЦЛИДИН ДЕРИВАТИ НА (ХЕТЕРО) 

АРИЛЦИКЛОХЕПТАНКАРБОКСИЛНА 

КИСЕЛИНА КАКО АНТАГОНИСТИ НА 

МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формулата (I), 

 

 

 

назначено со тоа што 

R
1
 и R

2
 заедно со јаглеродниот атом на кој обете 

се директно прикачени формираат 7 член 

алифатски карбоцикличен прстен кој може 

евентуално да е супституиран од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген, хидроксил, C1-6 алкокси, NH2, NH(C1-6 

алкил), N(C1-6 алкил)2 и C1-6 алкил кој C1-6 алкил 

може евентуално да е супституиран од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген и хидроксил; 

R
3
 претставува фенил или 5 до 6 член 

хетероарилен прстен, секој од истите може 

евентуално да е супституиран од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген, циано, нитро, SH, S(O)0-2R
9
, NR

10
R

11
, 

S(O)2NR
12

R
13

, C(O)NR
14

R
15

, C(O)2R
16

, 

NR
17

S(O)2R
18

, NR
19

C(O)R
20

, NR
21

C(O)2R
22

, 

NR
23

C(O)NR
24

R
25

, OR
26

 и C1-6 алкил кој C1-6 алкил 

може евентуално да е супституиран од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 
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халоген, хидроксил, C1-6 алкокси, NH2, NH(C1-6 

алкил) и N(C1-6 алкил)2; 

R
4
 претставува група со формулата (II) или (IIIa) 

или (IIIb); 

 

 

 

каде што 

Y e -CH2-, -CH2CH2- или -CH2CH2CH2- и 

супституцијата на прстенот во групата (II) може 

да е во 3 или 4 положба; 

a е 1 или 2; 

b е 1 или 2; 

Z е -CH2-; 

R
5
 претставува група со формулата (IV) 

 

каде што 

w е 0 или 1; 

R
6
 претставува C1-4 алкилен евентуално 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, хидрокси, C1-6 

алкокси, NH2, NH(C1-6 алкил) and N(C1-6 алкил)2; 

кога w е 0, y е 0; кога w е 1, y е 0 или 1; 

Q претставува O, S(O)0-2, NR
8
, -CONR

8
-, -

SO2NR
8
-, -NR

8
CO-, -NR

8
SO2-, -OC(O)-,                 -

C(O)O-, -HC=CH- или етинилен; 

R
7
 претставува циклична група Cyc

1
 или C1-4 

алкил група која C1-4 алкил група може 

евентуално да е супституирана од еден или 

повеќе супституенти независно одбрани од 

халоген, хидроксил, C1-4 алкокси, NH2, NH(C1-4 

алкил), N(C1-4 алкил)2, циклична група Cyc
2
 и - 

OCyc
2
; и R

7
 може дополнително да претставува 

водород кога Q претставува O, NR
8
, -CONR

8
-, -

SO2NR
8
-, -C(O)O-, -HC=CH- или етинилен; 

Cyc
1
 и Cyc

2
 секое независно претставува арил, 

хетероарил, 3 до 8 член алифатски 

карбоцикличен прстен или 4 до 8 член 

алифатски хетероцикличен прстен, секое од 

истите може евентуално да е супституиран од 

еден или повеќе супституенти независно 

одбрани од халоген, циано, нитро, SH, S(O)0-2R
9
, 

NR
10

R
11

, S(O)2NR
12

R
13

, C(O)NR
14

R
15

, C(O)2R
16

, 

NR
17

S(O)2R
18

, NR
19

C(O)R
20

, NR
21

C(O)2R
22

, 

NR
23

C(O)NR
24

R
25

, OR
26

, фенил и C1-6 алкил кој 

фенил или C1-6 алкил може евентуално да е 

супституиран  од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, хидроксил, C1-6 

алкокси, NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 алкил)2; 

R
8
 претставува водород или C1-6 алкил; 

R
9
 и R

18
 секое независно претставува C1-6 алкил, 

кој C1-6 алкил може евентуално да е 

супституиран 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
10

, R
11

, R
12

, R
13

, R
14

, R
15

, R
16

, R
17

, R
19

, R
20

, R
21

, 

R
22

, R
23

, R
24

, R
25

 и R
26

 секое независно 

претставува водород или C1-6 алкил, кој C1-6 

алкил може евентуално да е супституиран од 

еден или повеќе супституенти независно 

одбрани од халоген, хидроксил, C1- 6 алкокси, 

NH2, NH(C1-6 алкил) и N(C1-6 алкил)2; или некое 

од R
10

 и R
11

, R
12

 и R
13

, R
14

 и R
15

 или R
24

 и R
25

, 

заедно со азотниот атом на кој обете се 

прикачени, може да формираат 4 до 8 член 

алифатски хетероцикличен прстен, кој 

хетероцикличен прстен може евентуално да е 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген, хидроксил и C1-6 

алкил, кој C1-6 алкил може евентуално да е 

супституиран од еден или повеќе супституенти 

независно одбрани од халоген и хидроксил; 

и X претставува фармацевтски прифатлив анјон 

на моно или поливалентна киселина. 

Има уште 17 патентни барања. 
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(51)  C 07J 53/00, A 61K 31/58, A 61P 5/34, 5/42

  

(11)  4044   (13) Т1 

(21)  2011/69   (22) 04/03/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  200610030416  29/06/2006  DE 

(96)  29/06/2007 EP07765033.1 

(97)  08/12/2010 EP2038294 

(73)  Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 170-178  13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MUHN, Hans-Peter; HUBNER, Jan; 

BOHLMANN, Rolf; PRELLE, Katja; KUHNKE, 

Joachim; GALLUS, Norbert; MENGES, Frederik 

and BORDEN, Steffen 

(54)  18-МЕТИЛ-19-НОР-АНДРОСТ-4-ЕН-17,17-

СПИРОЕТЕР (18-МЕТИЛ-19-НОР-20-СПИРОКС-

4-ЕН-3-ОН) И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ 

КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  18-Метил-15в,16в-метилен-19-нор-20-

спирокс-4-ен-3-они со општата формула I 

 

во кои 

Z е кислороден атом, два водородни атоми, 

група =NOR или =NNHSO2R, каде што R е 

водороден атом или алкил група со неразгранет 

или разгранет-синџир која има 1 до 4 или 3 до 4 

јаглеродни атоми, 

 

R
4
 e водороден атом, халоген атом или 

трифлуорометил група, 

 

и R
6
 и/или R

7
 може да има α или β 

конфигурација, и R
6
 и R

7
 се независно едно од 

друго водороден атом или алкил група со 

неразгранет или разгранет- синџир која има 1 до 

4 или 3 до 4 јаглеродни атоми или алкенил група 

со неразгранет или разгранет- синџир која има 2 

до 4 или 3 до 4 јаглеродни атоми или заситена 

циклоалкил група која има 3 до 5 јаглеродни 

атоми или заедно се метилен група или двојна 

врска. 

Има уште 12 патентни барања. 
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(11)  4046   (13) Т1 

(21)  2011/122   (22) 27/04/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  2006FI00163  29/06/2006  IT 

(96)  28/06/2007 EP07765694.0 

(97)  23/03/2011 EP2040749 

(73)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 

1611 Luxembourg, LU 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHMITZ, Reinhard; FLEMMING, Jens; 

GROGER, Karsten and MANZINI, Stefano 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ МОНОКЛОНАЛНО АНТИ 

ИДИОТИПСКО АНТИ- ЦА -125 АНТИТЕЛО И 

АЛУМИНИУМ 

(57)  1  Фармацевтски состав за парентерална 

употреба како вакцина којашто се состои од едно 

моноклонално антитело и, дополнително, 

дериват од алуминиум во концентрација којашто 

е вклучена помеѓу 2.4 и 5-2 mg/ml алуминиумски 

јон при што: 

- споменатото моноклонално антитело е 

моноклоналниот анти идиотипски анти i-CA-125 

MEN 2234 којшто содржи НИЗА ИД БР.1 и НИЗА 

ИД БР.2 и е присутно во количина од 0.1-4 mg/ml 

и адсорбирано на дериватот од алуминиум; и 

споменатото соединение на алуминиум е 

избрано меѓу алуминиум хидроксид и алуминиум 

фосфат и е суспендиран во еден воден ублажен 

систем се карактеризира со тоа што 

споменатиот фармацевтски состав содржи 1 ml 

од производот којшто треба да се зема.  

Има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/18, 31/343, 31/381, 31/404, 31/498, 

31/517, 31/64, 39/395, 45/00, A 61P 35/00, 43/00

  

(11)  4047   (13) Т1 

(21)  2011/123   (22) 28/04/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050054111  28/02/2005  JP 

(96)  28/02/2006 EP06715261.1 

(97)  20/04/2011 EP1859793 

 

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

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

112-8088, JP 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

 

(72)  OWA, Takashi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., 

Ltd.; OZAWA, Yoichi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., 

Ltd.; SEMBA, Taro, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., 

Ltd. and WAKABAYASHI, T., Tsukuba Res. Lab., 

Eisai Co., Ltd. 

(54)  НОВА КОМБИНАТИВНА УПОТРЕБА НА 

СОЕДИНЕНИЕ НА СУЛФОНАМИД ПРИ 

ТРЕТМАН НА РАК 

(57)  1  Фармацевтска смеса која содржи 

соединение на сулфонамид во комбинација на 

супстанца со EГФ инхибиторна активност, 

назначена со тоа што соединението на  

сулфонамидот е: 

 

 N - (3 - хлоро -1H - индол - 7 - ил) - 4 - 

сулфонилбензенсулфонамид,   

N - (3 -цијано - 4 - метил -1H - индол - 7 - ил) - 4 - 

цијанобензенсулфонамид, или нивни 

фармацевтски прифатливи соли или солвати,  

и каде супстанцата која има ЕГФ инхибиторска 

активност е гефитиниб, ерлотиниб или 

цетуксимаб.  

Има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/12, 31/167, 31/58, A 61P 11/06  

(11)  4048   (13) Т1 

(21)  2011/125   (22) 29/04/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20010315386P  28/08/2001  US 

(96)  27/08/2002 EP09006110.2 

(97)  30/03/2011 EP2092935 

(73)  Schering Corporation 

Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SHARPE, Stefan, A.; HART, John, L. and 

Sequeira, Joel A. 

 

 

 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ АСТМА 

(57)  1  Инхалатор со измерени дози кој што 

содржи формулација на аеросолна суспензија за 

инхалација, при што споменатата формулација 

на аеросолна суспензија за инхалација опфаќа: 

ефективна количина на мометазон фуорат; a 

ефективна количина на формотерол фумарат; и 

1,1,1,2,3,3,3,-хептафлуоропропан како 

придвижувач; при што тежинскиот сооднос на 

мометазон фуорат и формотерол фумарат е од 

околу 1 : 1 до околу 50 : 1, при што формотерол 

фумаратот флокулира со мометазон фуоратот, и 

при што формулацијата суштински нема 

носител.  

Има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/04, 

3/10  

(11)  4049   (13) Т1 

(21)  2011/126   (22) 03/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070953507P  02/08/2007  US 

(96)  22/07/2008 EP08788942.4 

(97)  23/03/2011 EP2185567 

(73)  Pfizer Products Inc.  

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  DOW, Robert, Lee and MUNCHHOF, Michael, 

John 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА 

БИЦИКЛОЛАКТАМ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата: 

  

или негов тавтомер, или фармацевтски 

прифатлива сол на наведеното соединение или 

тавтомер, назначено со тоа што: 

a) R
1
 е H, -(C1-C4)алкил, -(C1-

C4)перфлуороалкил, -(C1-

C4)перфлуороалкокси, или -(C1-C4)алкокси; 

б) R
2
 и R

3
, независно еден од друг, се H, -

(C1-C4)алкил, или -(C1-C4)перфлуороалкил; или 

R
2
 и R

3
, заедно со јаглеродниот атом за кој се 

прикачени, се -(C3-C6)циклоалкил; 

в) R
4
 е H или -(C1-C4)алкил; 

г) R
5a

, R
5b

, R
5c

 и R
5d

 се, независно еден од 

друг, H, F, Cl, Br, -(C1-C4)алкил, -OH или -O-(C1-

C4)алкил; 

д) Q е -O- или врска; 

ѓ) A е -(C3-C6)циклоалкиленска група, -(C3-

C6)циклоалкениленска група или фенилен; 

е) Z е -C(R
6a

)(R
6b

)- или врска, каде што R
6a

 и 

R
6b

 се, независно еден од друг, -H или -(C1-

C4)алкил, или R
6a

 и R
6b

, заедно со јаглеродниот 

атом за кој се прикачени, се -(C3-C6)циклоалкил; 

ж) R
7
 е C(O)R

8
, цијано, хидроксил, -(C1-

C4)алкокси, -(C1-C4)перфлуороалкокси или 

имитација на карбоксилна киселина; 

з) R
8
 е -OR

9
 или NHR

10
; 

ѕ) R
9
 е -H, -(C1-C4)алкил, или -(C1-

C4)перфлуороалкил; и 

и) R
10

 е -H, -(C1-C4)алкил, тетразолил или 

S(O)2CF3; 

каде што наведената имитација на карбоксилна 

киселина е одбрана од -SO3H,  

-CH2S(O)2R
7
, -C(O)NHS(O)2R

7
, -C(O)NHOH, -

C(O)NHCN, -C(O)NHR
7
, -CH(CF3)OH,  

-C(CF3)2OH, -P(O)(OH)2, 1,2,5-тиадиазол-3-ол-4-

ил, 1H-тетразол-5-ил, 1H-1,2,4-триазол-5-ил, 1H-

пиразол-5-ол-3-ил, изоксазол-5-ол-3-ил, 

изоксазол-3-ол-5-ил, тиазолидин-2,4-дион-5-ил, 

имидазолидин-2,4-дион-5-ил, 1H-пирол-2,5-дион-

3-ил, 1H-имидазол-2-ол-5-ил, 

дихидропиримидин-2,4(1H,3H)-дион-6-ил, 

имидазолидин-2,4-дион-1-ил, 1H-имидазол-5-ол-

2-ил, 1H-пиразол-3-ол-1-ил, 1H-пиразол-3-ол-4-

ил, 1,3,4-тиадиазол-2-ол-5-ил, 1,3,4-оксадиазол-

2-ол-5-ил, 1,2,4-оксадиазол-3-ол-5-ил, 1,2,4-

тиадиазол-3-ол-5-ил, оксазол-2-ол-4-ил, тиазол-

2-ол-4-ил, тиазол-4-ол-2-ил, 1,2,4-оксадиазол-5-

ол-3-ил, 1,2,4-тиадиазол-5-ол-3-ил, 1,1-ди-оксо-

1,2,5-тиадиазолидин-3-он-2-ил, 1,1-ди-оксо-1,2,5-

тиадиазолидин-3-он-5-ил, изотиазол-3-ол-5-ил, 

2H-1,2,3-триазол-4-ол-2-ил, 1H-1,2,3-триазол-4-

ол-1-ил, 1H-имидазол-2,4-диол-5-ил, 1-оксо-2,3-

дихидро-1,2,4-тиадиазол-5-ол-3-ил, тиазол-2,4-

диол-5-ил, оксазол-2,4-диол-5-ил, 3,4-

дихидроксифуран-2(5H)-он-5-ил и 5-хидрокси-

1,2,4-тиадиазол-3(2H)-он-2-ил, каде што R
7
 е -H, 

-(C1-C4)алкил или -(C3-C6)циклоалкил. 

Има уште 21 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/05, 

38/06, A 61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06, 29/00, 

37/06, 37/08  

(11)  4050   (13) Т1 

(21)  2011/130   (22) 04/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20011006852  14/02/2001  DE 

(96)  08/02/2002 EP06024288.0 

(97)  23/03/2011 EP1749524 

(73)  Luger,Thomas; Brzoska,Dr., Thomas and 

Grabbe,  Stephan 

Langemarck Strasse 64  48147 Munster, DE; 

Borkenfeld 273  48161 Munster, DE and Von-

Esmarch-Strasse 105  48149 Munster, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Luger, Dr., Thomas 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИНХИБИРААТ 

ВОСПАЛЕНИЕ 

(57)  1  Соединение избрано од групата 

составена од дипептид лизин-пролин, 

трипептидот лизин-пролин-треонин и негова 

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во 

лекувањето на инфламаторни цревни 

нарушувања.  

Има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 01B 17/90, 17/92  

(11)  4051   (13) Т1 

(21)  2011/131   (22) 05/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050075350  11/02/2005  EP 

(96)  13/02/2006 EP06716617.3 

(97)  09/02/2011 EP1863736 

(73)  Techno Invent Ingeniursbureau vour 

Milieutechniek B.V. and Nederlandse 

Organisatie voor Toegepast - 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 

Mispelgaarde 12  2723 BG Zoetermeer, NL and 

Schoemakerstraat 97  2628 VK Delfi, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  VAN GROENESTIJN, Johannes, Wouterus; 

HAZEWINKEL, Jacob, Hendrik, Obbo; CREUSEN, 

Raimond, Johannes, Maria and MEESTERS, Koen, 

Peter, Henri 

(54)  РЕКУПЕРАЦИЈА НА СУЛФУРНА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Постапка за рекуперација на сулфурна 

киселина од мешавина која содржи сулфурна 

киселина и органска материја, назначена со тоа 

што го опфаќа чекорот на контактирање на 

наведената мешавина со анјон селективна 

мембрана, на тој начин произведувајќи филтрат 

тек богат со сулфурна киселина и тек 

осиромашен во сулфурна киселина, каде што 

наведената мешавина потекнува од чекор на 

контактирање каде што биомаса контактира со 

свеж тек од сулфурна киселина, и каде што 

наведениот свеж тек од сулфурна киселина 

барем делумно се добива од филтратот кој е 

добиен со наведениот чекор на контактирање на 

наведената мешавина со наведената анјон 

селективна мембрана, и каде што наведениот 

свеж тек од сулфурна киселина дополнително 

содржи сулфурна киселина што се добива со 

горење H2S, кој што H2S се претпочита да се 

добие од чекор на сулфатна редукција што се 

нанесува на тек кој е добиен од наведениот тек 

осиромашен во сулфурна киселина. 

Има уште 5 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 

07D 401/14, 405/14, 409/14, 417/14  

(11)  4052   (13) Т1 

(21)  2011/132   (22) 05/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  2002EP14831  23/12/2002  WO 

(96)  17/12/2003 EP03810849.4 

(97)  02/03/2011 EP1581518 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  JANSSENS ,  Frans, Eduard ;  SOMMEN, 

Francois, Maria ; DE BOECK, Benoit, and 

LEENAERTS, Joseph E., 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 1-

ПИПЕРИДИН-4-ИЛ-4-ПИРОЛИДИН-3-ИЛ-

ПИПЕРАЗИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 

АНТАГОНИСТИ НА НЕУРОКИНИН 

(57)  1  Соединение според општата формула (I) 

  

 

негова фармацевтски прифатлива киселинска 

или базна адитивна сол, негова стереохемиски 

изомерна форма, или негова N-оксидна форма 

назначено со тоа, што: 

n е цел број, еднаков на 0, 1 или 2 ; 

m е цел број, еднаков на 1 или 2, под услов да 

доколку m е 2, тогаш n е 1; 

p е цел број еднаков на 1 или 2; 

q е цел број еднаков на 0 или 1; 

Q е O или NR
3
; 

X е ковалентна врска или двовалентен радикал 

со формулата -O-, -S- или -NR
3
-; 

секое R
3
 независно едно од друго, е водород или 

алкил; 

секое R
1
 независно едно од друго, е одбрано од 

групата од Ar
1
, Ar

1
- алкил и ди(Ar

1
)-алкил; 

R
2
 е Ar

2
, Ar

2
-алкил, ди(Ar

2
)алкил, Het

1
 или Het

1
-

алкил; 

Y е ковалентна врска или двовалентен радикал 

со формулата -C(=O)-, -SO2-, >C=CH-R или 

>C=N-R, каде што R е H , CN или нитро; 

секое Alk претставува, независно едно од друго, 

ковалентна врска; двовалентен праволиниски 

или разгранет, заситен или незаситен 

јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6 

јаглеродни атоми; или цикличен заситен или 

незаситен јаглеводороден радикал кој има од 3 

до 6 јаглеродни атоми; секој радикал евентуално 

супституиран на еден или повеќе јаглеродни 

атоми со еден или повеќе фенил, хало, циано, 

хидрокси, формил и амино радикали; 

L е одбрано од групата од водород, алкил, 

алкилокси, алкилоксиалкилокси, 

алкилкарбонилокси, алкилоксикарбонил, моно- и 

ди(алкил)амино, моно- и 

ди(алкилоксикарбонил)амино, моно- и 

ди(алкилкарбонил)амино, моно- и ди(Ar
3
)амино, 

моно- и ди(Ar
3
алкил)амино, моно- и 

ди(Het
2
)амино, моно- и ди(Het

2
алкил)амино, 

алкилсулфанил, адамантил, Ar
3
, Ar

3
-окси, 

Ar
3
карбонил, Het

2
, Het-окси и Het

2
карбонил; 

Ar
1
 е фенил, евентуално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти, секој независно еден од 

друг, одбран од групата од хало, алкил, циано, 

аминокарбонил и алкилокси; 

Ar
2
 е нафталенил или фенил, секој евентуално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секое 

независно едно од друго, одбрано од групата од 

хало, нитро, амино, моно- и ди(алкил)амино, 

циано, алкил, хидрокси, алкилокси, карбоксил, 

алкилоксикарбонил, аминокарбонил и моно- и 

ди(алкил)аминокарбонил; 

Ar
3
 е нафталенил или фенил, евентуално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој 

независно еден од друг, одбран од групата од 

алкилокси, Ar
1
карбонилоксиалкил, 
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Ar
1
алкилоксикарбонил, Ar

1
алкилоксиалкил, 

алкил, хало, хидрокси, пиридинил, морфолинил, 

пиролидинил, имидазо[1,2-a]пиридинил, 

морфолинилкарбонил, пиролидинилкарбонил, 

амино и циано; 

Het
1
 е моноцикличен хетероцикличен радикал 

одбран од групата од пиролил, пиразолил, 

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, 

изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, 

пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или 

бицикличен хетероцикличен радикал одбран од 

групата од хинолинил, хиноксалинил, индолил, 

бензимидазолил, бензоксазолил, 

бензисоксазолил, бензотиазолил, 

бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 

инданил и хроменил; секој хетероцикличен 

радикал може евентуално да е супституиран на 

било кој атом од еден или повеќе радикали 

одбрани од групата од хало, оксо и алкил; 

Het
2
 е моноцикличен хетероцикличен радикал 

одбран од групата од пиролидинил, диоксолил, 

имидазолидинил, пиразолидинил, пиперидинил, 

морфолинил, дитианил, тиоморфолинил, 

пиперазинил, имидазолидинил, 

тетрахидрофуранил, 2H-пиролил, пиролинил, 

имидазолинил, пиразолинил, пиролил, 

имидазолил, пиразолил, триазолил, фуранил, 

тиенил, оксазолил, диоксазолил, оксазолидинил, 

изоксазолил, тиазолил, тиадиазолил, 

изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, 

пиразинил, пиридазинил и триазинил; или 

бицикличен хетероцикличен радикал одбран од 

групата од 2,3-дихидро-бензо[1,4]диоксин, 

oктахидробензо[1,4]диоксин, бензопиперидинил, 

хинолинил, хиноксалинил, индолил, изоиндолил, 

хроманил, бензимидазолил, имидазо[1,2-

a]пиридинил, бензоксазолил, бензисоксазолил, 

бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил 

или бензотиенил; или трицикличниот 

хетероцикличен радикал 8,9-дихидро-4H-1-окса-

3,5,7a-триаза- циклопента[f]-азуленил; секој 

радикал може евентуално да е супституиран со 

еден или повеќе радикали одбрани од групата 

од Ar
1
, Ar

1
алкил, Ar

1
алкилоксиалкил, хало, 

хидрокси, алкил, пиперидинил, пиролил, тиенил, 

оксо, алкилокси, алкилкарбонил, Ar
1
карбонил, 

моно- и ди(алкил)аминоалкил, алкилоксиалкил и 

алкилоксикарбонил; и алкил е праволиниски или 

разгранет заситен јаглеводороден радикал кој 

има од 1 до 6 јаглеродни атоми или циклично 

заситени јаглеводородни радикали кои имаат од 

3 до 6 јаглеродни атоми; евентуално 

супституиран на еден или повеќе јаглеродни 

атоми со еден или повеќе радикали одбрани од 

групата од фенил, хало, циано, оксо, хидрокси, 

формил и амино. 

Има уште 17 патентни барања. 
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(51)  B 60T 8/32, 15/02  

(11)  4103   (13) Т1 

(21)  2011/136   (22) 10/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  102008032715  11/07/2008  DE 

(96)  13/07/2009 EP09009092.9 

(97)  13/04/2011 EP2143606 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme fur 

Schienenfahrzeuge GmbH 

Moosacher Strasse 80, 80809 Munchen, DE 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  Englbrecht, Matthaeus and Herden, Marc-

Oliver 

(54)  ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ УРЕД ЗА 

СОПИРАЊЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

(57)  1  Електропневматскиот уред за сопирање 

за железнички возила, опфаќа електронска 

контролна единица (1) за производство на 

електричен сопирачки сигнал за пилот вентили 

(4,5) на вентилот (3) за притисок врз пневматски 

сопирачки цилиндер (7) кој дополнително може 

да се управува преку средства кои обезбедуваат 

заштита од лизгање и итна акција за сопирање, 

е назначен со тоа што, пилот вентилите (4, 5) 

се обезбедени со независен пар намотки (4а, 4б; 

5а, 5б) за вентилација и циркулација, соодветно, 

еден пар на намотки (4б, 5б) кои се поврзани со 

сопирачката контролна единица (1), а другиот 

пар на намотки (4а, 5a) се поврзани со 

нелизгачкиот компјутер (8) за заштита од 

лизгање и итна акција за сопирање.  

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/40, 31/4025, A 61P 3/06, C 07D 

207/325, 207/333, 401/04, 407/04, 409/04  

(11)  4104   (13) Т1 

(21)  2011/139   (22) 11/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  2001MU00711  26/07/2001  IN 

(96)  25/07/2002 EP027516009.5 

(97)  04/05/2011 EP1414439 

 

(73)  CADILA HEALTHCARE LIMITED 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads   

Ahmedebad 380 015 Guiarat, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

 

(72)  LOHRAY, Braj Bhushan; BAROT, Vijay 

Kumar; RAVAL, Saurin Khimshankar; RAVAL, 

Preeti Saurin and BASU, Sujay 

 

 

 

 

(54)  НОВИ ПИРОЛИ КОИШТО ИМААТ 

ХИПОЛИПИДЕМИЧНИ  

ХИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЧНИ АКТИВНОСТИ, 

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО ГИ 

СОДРЖАТ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК 

(57)  1  Соединение коешто е избрано од: 

[(2R)-N(1S)]-2-етокси-3-{-4-[2-(5-метил-2-

фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-N-(2 хидрокси-

1-фенилетил)пропанамид; 

[(2S)-N(1S)]-2-етокси-3-{4-[2-(5-метил-2-

фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-N-(2-хидрокси-

1-фенилетил)пропанамид; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 
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негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-метоксипропанска киселина 

и негови прифатливи соли и естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-метоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-метоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-метилфенил)пирол-1-

ил)етоксифенил}-2-пропоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-метилфенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-пропоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-метилфенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-пропоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-метилфенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-{4-метилфенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-метилфенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери;; 

(±) 3-{4-2[-(5-етил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-етил-2-фенилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-етил-2-фенилпирол-1-

ил)етоксилфенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(фуран-2-ил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-фуран-2-ил) пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(фуран-2-ил) пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метилфуран-2-ил)пирол-

1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метил фуран-2-

ил)пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метил фуран-2-ил)пирол-

1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-тиометил фенил)пирол-

1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-тиометил фенил)пирол-

1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-тиометил фенил)пирол-

1-ил)етоксифенил}-2- етоксипропанска киселина 

и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-феноксифенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 
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(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-феноксифенил)пирол-1-

ил)етоксифенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-феноксифенил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и естери 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-циклопропилпирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-циклопропил пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-циклопропил пирол -1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензофуран-2-ил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензофуран-2-ил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензофуран-2-ил)пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензо[1,3]диоксол-5-

ил)пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензо[1,3]диоксол-5-ил-

)пирол-1-ил)етокси)фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(бензо[1,3]диоксол-5-ил-

)пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-бромо-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-бромо-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етоксифенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-бромо-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(тиофен-2-ил)-пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(тиофен-2-ил)-пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(тиофен-2-ил)-пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-бензилокси-фенил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-бензилокси-фенил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(4-бензилокси-фенил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(t) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метил-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метил-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(5-метил-тиофен-2-ил)-

пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска 

киселина и негови фармацевтски прифатливи 

соли и естери; 

(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-(пиридин-2-ил)-пирол-1-

ил)етоксилфенил)-2- етоксипропанска киселина 
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и негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(пиридин-2-ил)-пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери; 

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(пиридин-2-ил)-пирол-1-

ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и 

негови фармацевтски прифатливи соли и 

естери;  

Нема други патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/06, C 

07D 401/04, 401/12, 403/04, 403/12, 407/04, 

409/04, 413/04  

(11)  4107   (13) Т1 

(21)  2011/143   (22) 13/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20030001569  27/05/2003  SE and 

20030002305  27/08/2003  SE 

(96)  25/05/2004 EP08165755.3 

(97)  16/03/2011 EP2025670 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Bonnert, Roger and Mohammed, Ruhsana 

(54)  УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА 3-

ФЕНИЛТИО-1Н-ИНДОЛ-1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

КАКО МОДУЛАТОРИ НА АКТИВНОСТА НА 

CRTh2 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формулата (I), или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват, за 

третманот на заболување посредувано од 

CRTh2: 

 

  

во кое: 

R
1
 e NHCOMe; 

R
2
 e C1-6алкил или водород; и 

R
3
 e фенил евентуално супституиран од хлоро, 

метокси, метилсулфон или етилсулфон.  

Има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 471/08, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 

07D 487/04  

(11)  4111   (13) Т1 

(21)  2011/144   (22) 13/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20060856079P  02/11/2006  US 

(96)  01/11/2007 EP07863786.5 

(97)  11/05/2011 EP2094703 

 

(73)  Targacept, Inc. 

200 East First Street, Suite 300   Winston-Salem, 

NC 27101-4165, US 

 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MIAO, Lan; MAZUROV, Anatoly and XIAO, 

Yun-de 

 

(54)  НИКОТИНСКИ АЦЕТИЛХОЛИН 

РЕЦЕПТОРПОД-ТИП СЕЛЕКТИВНИ АМИДИ НА 

ДИАЗАБИЦИКЛОАЛКАНИ 

(57)  1  Соединението N-(5-хлорофуран-2-

илкарбонил)-3,7-диазабицикло[3.3.0]октан, или 

фармацевтски прифатлива сол на истото.  

Има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4745, 38/16, A 61P 35/00  

(11)  4114   (13) Т1 

(21)  2011/146   (22) 16/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070004868  05/07/2007  FR 

(96)  02/07/2008 EP08827826.2 

(97)  09/03/2011 EP2173349 

(73)  Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

 

 

72)  BISSERY, Marie-Christine; VRIGNAUD, 

Patricia; CHIRON-BLONDEL, Marielle and 

LEJEUNE, Pascale 

(54)  АНТИТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ КОИ 

СОДРЖАТ ИНХИБИТОРНО СРЕДСТВО ЗА 

VEGF И ИРИНОТЕКАН 

(57)  1  Комбинации кои содржат VEGF Trap со 

иринотекан, назначени со тоа што се наменети 

за терапевтска употреба за третирање на 

неопластични заболувања.  

Има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, C 

07D 487/14  

(11)  4117   (13) Т1 

(21)  2011/147   (22) 17/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20030532182P  23/12/2003  US and 

20040017947  22/12/2004  US 

(96)  23/12/2004 EP04815262.3 

(97)  02/03/2011 EP1704148 

(73)  CEPHALON, INC. 

41 Moores Road, P.O.Box 4011  Frazer, PA 

19355, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BECKNELL, Nadine, C.; DIEBOLD, James, L.; 

GINGRICH, Diane, E.; HUDKINS, Robert, L.;  

REDDY, Dandu, R.; TAO, Ming; UNDERINER, 

Theodore, L. and ZULLI, Allison, L. 

 

 

 

 

 

(54)  НОВИ КОНДЕНЗИРАНИ 

ПИРОЛОКАРБАЗОЛИ 

(57)  1  Соединение со структура со формулата 

II: 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што прстен B заедно со 

јаглеродните атоми на кој е поврзан, е одбран 

од: 

(a) фенилен прстен во кој од 1 до 3 јаглеродни 

атоми можат да бидат заменети со азотни 

атоми; и 
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(б)  5-член ароматски прстен во кој од 1 до 2 

јаглеродни атоми можат да бидат заменети со 

азотни атоми; и 

Q е CH2CH2; 

A
1
, A

2
 e H, H; и B

1
, B

2
 заедно формираат =O; 

R
1
 е независно одбрано од H, C(=O)R

1a
, OR

1b
, 

C(=O)NHR
1b

,  NR
1c

R
1d

, и евентуално 

супституиран алкил, каде што наведени 

евентуални супституенти се една до три R
10

 

групи;  

R
1a

 е независно одбрано од евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C6-C12 арил и евентуално 

супституиран C5-C10 арил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
1b

 е независно одбрано од H и евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
1c

 и R
1d

 се секое независно одбрани од H и 

евентуално супституиран C1-C8 алкил, или 

заедно со азото на кој се прикачени 

формираат евентуално супституиран n 

евентуално супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до три R
10

 

групи; 

R
2
 е одбрано од H, C(=O)R

2a
, C(=O)NR

2c
R

2d
, 

SO2R
2b

, CO2R
2b

, (C1-C8 алкилен)-OC(=O)-

(C1-C8 алкилен)CO2R
11

, евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C2-C8 алкенил, евентуално 

супституиран C2-C8 алкинил, евентуално 

супституиран C3-C10 циклоалкил, и 

евентуално супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до три R
10

 

групи; 

R
2a

 е независно одбрано од евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C6-C12 арил, OR
2b

, и NR
2c

R
2d

, 

каде што наведените евентуални 

супституенти се една до три R
10

 групи; 

R
2b

 е одбрано од H и евентуално супституиран 

C1-C8 алкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до три R
10

 

групи; 

R
2c

 и R
2d

 се секое независно одбрани од H и 

евентуално супституиран C1-C8 алкил, или 

заедно со азотот на кој се прикачени 

формираат евентуално супституиран хетеро 

C3-C10 циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до три R
10

 

групи; 

барем едно од R
3
, R

4
, R

5
, и R

6
 е одбрано од 

(C1-C8 алкилен)xOR
13

, C(=O)R
13

, 

(CH2)pOR
22

, O-(C1-C8 алкилен)-R
27

, 

OCH(CO2R
18

)2, OCH[(CH2)pOR
20

]2, 

C(=O)-(C1-C8 алкилен)-R
25

, NR
11

R
32

, 

NR
11

R
33

, (C1-C8 алкилен)-NR
18

R
19

, 

C(R
12

)=N-R
18

, CH=N-OR
13

, C(R
12

)=N-

OR
20

, C(R
11

)=N-NR
11

C(=O)NR
14A

R
14B

, 

C(R
11

)=N-NR
11

SO2R
18

, OC(=O)NR
11

(C1-

C8 алкилен)-R
26

, OC(=O)[N(CH2CH2)2N]-

R
21

, NR
11

C(=O)OR
23

, NR
11

C(=O)S-R
18

, 

NR
11

C(=O)NR
11

R
23

, NR
11

C(=S)NR
11

R
23

, 

NR
11

S(=O)2N(R
15

)2, NR
11

C(=O)NR
11

(C1-

C8 алкилен)-R
24

, 

NR
11

C(=O)N(R
11

)NR
16A

R
16B

, 

супституиран C1-C8 алкилен, каде што 

еден од супституентите е 

спироциклоалкил група, евентуално 

супституиран (C1-C8 алкилен)x-C3-C10 

циклоалкил, и евентуално супституиран 

-(C1-C8 алкилен)x-хетеро C3-C10 

циклоалкил, каде што хетеро C3-C10 

циклоалкилот не вклучува 

несупституиран N-морфолинил, N-

пиперидил или N-тиоморфолинил;  

каде што наведената C1-C8 алкилен група 

може евентуално да е супституирана со 

една до три R
10

 групи; 

  под услов да кога некоја од R
3
, R

4
, R

5
, 

или R
6
 е C(=O)R

13
, тогаш R

13
 не 

вклучува хетеро C3-C10 циклоалкил 

група која содржи азот врзан за 

карбонил средината; и 

  другите R
3
, R

4
, R

5
, или R

6
 средини 

можат да бидат одбрани независно од 

H, халоген, R
10

, OR
20

, евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C2-C8 алкенил, и 
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евентуално супституиран C2-C8 

алкинил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

R
7
 е одбрано од H, евентуално супституиран 

C1-C8 алкил, и OR
11

, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
10

 е одбрано од C1-C8 алкил, C6-C12 арил, 

хетеро C5-C10 арил, C3-C10 

циклоалкил спироциклоалкил  хетеро 

C3-C10 циклоалкил, арилалкоски, F, Cl, 

Br, I, CN, CF3, NR
31A

R
31B

, NO2, OR
30

, 

OCF3, =O, =NR
30

, =N-OR
30

, =N-

NR
31A

R
31B

,  OC(=O)R
30

, OC(=O)NHR
29

, 

O-Si(R
29

)4, O-тетрахидропиранил, 

етилен оксид, NR
29

C(=O)R
30

, 

NR
29

CO2R
30

, NR
29

C(=O)NR
31A

R
31B

, 

NHC(=NH)NH2, NR
29

S(O)2R
30

, S(O)yR
18

, 

CO2R
30

, C(=O)NR
31A

R
31B

, C(=O)R
30

, 

(CH2)pOR
30

, CH=NNR
31A

R
31B

, CH=NOR
30

, 

CH=NR
30

, CH=NNHCH(N=NH)NH2, 

S(=O)2NR
31A

R
31B

, P(=O)(OR
30

)2, OR
28

, и 

моносахарид каде што секоја хидроксил 

група од моносахаридот е независно 

или несупституирана или е заменета со 

H, C1-C8 алкил, алкилкарбонилокси, 

или алкокси; 

R
11

 е одбрано од H и евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
12

 е одбрано од евентуално супституиран 

C1-C8 алкил, евентуално супституиран 

C6-C12 арил, и евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, каде 

што наведените евентуални 

супституенти се една до три R
10

 групи; 

R
13

 е независно одбрано од евентуално 

супституиран C3-C10 циклоалкил и 

евентуално супституиран хетеро C3-

C10 циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

R
14A

 и R
14B

 се секое независно одбрани од 

H, евентуално супституиран C1-C8 

алкил, евентуално супституиран C6-

C12 арил, и евентуално супституиран 

хетеро C5-C10 арил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
15

 е независно одбрано од eвентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C6-C12 арил, евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, 

евентуално супституиран C3-C10 

циклоалкил и евентуално супституиран 

хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
16A

 и R
16B

 се секое независно одбрани од H 

и евентуално супституиран C1-C8 

алкил, или заедно со азотот на кој се 

прикачени формираат евентуално 

супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

R
17

 е одбрано од евентуално супституиран 

C3-C10 циклоалкил евентуално 

супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, и евентуално супституиран 

хетеро C5-C10 арил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
18

 е одбрано од H, евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C6-C12 арил, евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, 

евентуално супституиран C3-C10 

циклоалкил и евентуално супституиран 

хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
19

 е одбрано од CN и триазол; 

R
20

 е одбрано од H, евентуално 

супституиран C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран C2-C8 алкенил, 

евентуално супституиран C2-C8 

алкинил, евентуално супституиран C6-

C12 арил, евентуално супституиран C6-

C16 арил C1-C8 алкил, евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, 

евентуално супституиран C3-C10 
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циклоалкил и евентуално супституиран 

хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што 

наведените евентуални супституенти се 

една до три R
10

 групи; 

R
21

 е одбрано од евентуално супституиран 

C6-C12 арил, и евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, каде 

што наведените евентуални 

супституенти се една до три R
10

 групи; 

R
22

 е евентуално супституиран C5-C10 алкил, 

каде што наведените евентуални 

супституенти се една до три R
10

 групи; 

R
23

 е одбрано од евентуално супституиран 

C6-C12 арил, евентуално супституиран 

хетеро C5-C10 арил, евентуално 

супституиран C3-C10 циклоалкил и 

евентуално супституиран хетеро C3-

C10 циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

R
24

 е одбрано од евентуално супституиран 

C2-C8 алкенил, евентуално 

супституиран C2-C8 алкинил, 

евентуално супституиран C6-C12 арил, 

евентуално супституиран хетеро C5-

C10 арил, евентуално супституиран C3-

C10 циклоалкил, евентуално 

супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, OR
20

, O(CH2)pOR
20

, 

(CH2)pOR
20

, SR
17

, SOR
15

, SO2R
18

, CN, 

N(R
18

)2, C(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)R
18

, 

NR
18

C(=O)N(R
18

)2, C(=NR
18

)OR
18

, 

C(R
12

)=NOR
18

, NHOR
20

, 

NR
18

C(=NR
18

)N(R
18

)2, NHCN, 

CONR
18

OR
18

, CO2R
18

, OCOR
15

, 

OC(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)OR
15

, и 

C(=O)R
18

, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи;  

R
25

 е одбрано од евентуално супституиран 

C3-C10 циклоалкил, евентуално 

супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, OR
20

, O(CH2)pOR
20

, 

(CH2)pOR
20

, SR
17

, SOR
15

, SO2R
18

, CN, 

N(R
17

)2, C(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)R
18

, 

NR
18

C(=O)N(R
18

)2, C(=NR
18

)OR
18

, 

C(R
12

)=NOR
18

, NHOR
20

, 

NR
18

C(=NR
18

)N(R
18

)2, NHCN, 

CONR
18

OR
18

, CO2R
18

, OCOR
15

, 

OC(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)OR
15

, и 

C(=O)R
18

, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи;  

R
26

 е одбрано од евентуално супституиран 

C3-C10 циклоалкил, евентуално 

супституиран хетеро C3-C10 

циклоалкил, евентуално супституиран 

C6-C12 арил, евентуално супституиран 

хетеро C5-C10 арил, OR
11

, O(CH2)pOR
20

, 

(CH2)pOR
20

, SR
17

, SOR
15

, SO2R
18

, CN, 

N(R
18

)2, C(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)R
18

, 

NR
18

C(=O)N(R
18

)2, C(=NR
18

)OR
18

, 

C(R
12

)=NOR
18

, NHOR
20

, 

NR
18

C(=NR
18

)N(R
18

)2, NHCN, 

CONR
18

OR
18

, CO2R
18

, OCOR
15

, 

OC(=O)N(R
18

)2, NR
18

C(=O)OR
15

, и 

C(=O)R
18

, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи;  

R
27

 е одбран од евентуално супституиран 

C3-C10 циклоалкил CN, C(R
12

)=NOR
18

, и 

C(=O)N(R
18

)2, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

R
28

 е остатокот од амино киселина после 

отстранувањето на хидроксил 

средината од нејзината карбоксил 

група; 

R
29

 е H или C1-C8 алкил; 

R
30

 е H, C1-C8 алкил, C6-C12 арил, C6-C12 

арилC1-C8 алкил, хетеро C5-C10 арил, 

C3-C10 циклоалкил или хетеро C3-C10 

циклоалкил; 

R
31A

 и R
31B

 се секое независно одбрани од 

H, C1-C8 алкил, и C6-C12 арил C1-C8 

алкил, или заедно со азотот на кој се 

прикачени формираат хетеро C3-C10 

циклоалкил;  

R
32

 е евентуално супституиран C6-C12 арил, 

каде што наведените евентуални 

супституенти се една до три R
10

 групи; 

R
33

 е одбрано од евентуално супституиран 

C3-C10 циклоалкил, евентуално 

супституиран хетеро C5-C10 арил, и 
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евентуално супституиран хетеро C3-

C10 циклоалкил, каде што наведените 

евентуални супституенти се една до 

три R
10

 групи; 

p е независно одбрано од1, 2, 3, и 4; 

x е 0 или 1; 

y е независно одбрано од 0, 1 и 2, 

или негов стереоизомер или фармацевтски  

или фармацевтски прифатлива сол.  

Има уште 48 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 65D 43/02  

(11)  4119   (13) Т1 

(21)  2011/149   (22) 18/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050025264   18/11/2005  EP 

(96)  09/11/2006 EP06818446.4 

(97)  23/03/2011 EP1968861 

(73)  SEDA S.p.A. 

Corso Salvatore d'Amato 84  80022 Arzano-

Napoli, IT 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  D'Amato, Gianfranco 

(54)  КАПАК ЗА САД СО ФОРМА НА ЧАШКА 

(57)  1  Капак (5) со централен дел (6) на капакот 

и со периферен стегачки канал (7) формиран 

помеѓу надворешниот ѕид (8) на каналот и 

внатрешниот ѕид (9) на каналот за да биде  

 

стегнат на заоблениот обрач (4) од садот во 

форма на чашка (1), каде што стеснувањето (10) 

е предвидено најмалку на периферниот дел од 

надворешниот ѕид (8) на каналот, стеснувањето 

(10) формира надвиснување (14) во 

внатрешноста на каналот (7), ова надвиснување 

(14) содржи надвиснувачки шилец (15), горен ѕид 

(16) и долен ѕид (17, надвиснувачкиот шилец 

(15) ја дефинира хоризонталната рамнина (Н), 

каде што аголот (г) дефиниран помеѓу 

хоризонталната рамнина (Н) и тангенцијалната 

рамнина (Т16) на крајот од горниот ѕид (16) 

соседно на надвиснувачкиот шилец (15) е помал 

од аголот (и) дефиниран помеѓу хоризонталната 

рамнина (Н) и тангенцијалната рамнина (Т17) на 

крајот од долниот ѕид (17) соседно на 

надвиснувачкиот шилец (15), назначен со тоа 

што вредноста на наведениот агол (г) изнесува 

од 0° до 20°.  

Има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/04, C 07K 14/35  

(11)  4122   (13) Т1 

(21)  2011/150   (22) 19/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20050000102  05/01/2005  GB and 

20050649804P  03/02/2005  US 

(96)  05/01/2006 EP06700223.8 

(97)  16/03/2011 EP1833507 

(73)  ISIS INNOVATION LIMITED 

Oxford OX1 2JD, GB 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MCSHANE, Helen; PATHAN, Ansar A.; HILL, 

Adrian and GLIBERT, Sarah C. 

(54)  СОСТАВИ ЗА ИМУНИЗИРАЊЕ ПРОТИВ 

МИКОБАКТЕРИИ 

(57)  1  Имуногенски состав којшто се состои од 

не-реплицирачки или вектор на вирус на 

сипаници намален со репликација којшто го 

изразува преведениот производ од еден 

микобактериски Ag85A ген за употреба при 

спречување на инфекција или заболување со 

микобактерии со индуцирање на централно 

мемориска Т клеточна имуна реакција кај еден 

пациент, при што виралниот вектор го изразува 

Ag85A со една PK C-терминална ознака, една 

TPA лидерска низа, и едно C-терминално 

кратење на 10-20 амино киселини и при што 

споменатата имуна реакција опстојува најмалку 

1 година.  

Има уште 17 патентни барања.
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(51)  C 12Q 1/70  

(11)  4099   (13) Т1 

(21)  2011/153   (22) 19/05/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  2007IB03304  31/10/2007  WO 

(96)  31/10/2008 EP08844624.0 

(97)  23/02/2011 EP2215272 

(73)  DEBIOPHARM S.A. and Katholieke 

Universiteit Leuven 

Forum "apres-demain", Ch.Messidor 5-7  1002 

Lausanne, CH and K.U.Leuven R&D 

Minderbroedersstraat 8a-bus 5105  3000 Leuven, 

BE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  DUMONT, Jean-Maurice; VUAGNIAUX, 

Gregorie; SNOECK, Joke; VAN DOOREN, Sonia 

and VANDAMME, Anne-Mieke 

(54)  ИСПИТУВАЊЕ НА СКОРО ПОТПОЛН 

ГЕНОМ НА ОТПОР НА HCV ЛЕК 

(57)  1  Испитување за идентификација на 

мутација во геном на HCV присатен во 

примерокот, испитувањето ги опфаќа 

секвенцијални чекори на: 

 

 

 

 

 

а)  Екстаркција на вирусниот RNK од примерокот 

што содржи HCV? 

б)   Одредување на генотипот и подтипот на 

HCV? 

в) Синтеза на парцијалните комплементарни 

DNK (cDNK)  од геном на HCV во три засебни 

обратни транскрипциони реакции, првата 

обратна транскрипциона реакција започната од 

првиот надворешен антисенс прајмер избран 

посебно да се хибридизира во секвенцата на 

3'UTR на прототипот на HCV геномот од истиот 

генотип и подтип, втората обратно 

транскрипциона реакција започната од вториот 

надворешен антисенс прајмер избран посебно 

да се хибридизира во секвенца во NS4B-NS5A 

регионот од геномот на прототипот  HCV и 

третата обратна транскрипциона реакција 

започната од третиот надворешен антисенс 

прајмер избран посебно да се хибридизира во 

секвенца во NS2 регионот од геномот на 

прототипот HCV? 

г)  Синтеза на вториот ланец и амплификација 

на парцијалниот cDNK од чекорот с) во три 

засебни верижни реакции на полимераза (PCR), 

првата PCR реакција опфаќа аликвотен број 

содржан во првата обратна транскрипциона 

реакција, на првиот надворешен антисенс 

прајмер и на првиот надворешен сенс прајмер 
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избран посебно да се хибридизира во 

комплементарна секвенца во NS4B-NS5A 

регионот од геномот на прототипот  HCV, 

втората PCR реакција опфаќа аликвотен број 

содржан во втората обратна транскрипциона 

реакција, на вториот надворешен антисенс 

прајмер и вториот надворешен сенс прајмер 

избран посебно да се хибридизира во 

комплементарната секвенца во NS2 регионот од 

геномот на прототипот HCV, и третата PCR 

реакција опфаќа аликвотен број содржан во 

третата обратна транскрипциона реакција, на 

третиот надворешен антисенс прајмер и третиот 

надворешен сенс прајмер избран посебно да се 

хибридизира во комплементарна секвенца во  

5'UTR регионот од геномот на прототипот  HCV, 

каде вториот надворешен антисенс прајмер се 

хибридизира во секвенца во во NS4B-NS5A 

регионот од геномот на птототипот HCV кој се 

наоѓа 3' во однос на регионот кој е 

комплементарен на вториот надворешен сенс 

прајмер? 

д)  Понатамошната амплификација на 

парцијалниот cDNK од чекорот  в) во три засебни 

вклопени PCR реакции, првата вклопена PCR 

реакција опфаќа аликвотен број содржан во 

првата PCR реакција и првите внатрешни 

антисенс и сенс прајмери, втората PCR реакција 

опфаќа аликвотен број содржан во втората  PCR 

реакција и на вторите внатрешни антисенс и 

сенс прајмери и третата вклопена PCR реакција 

опфаќа аликвотен број содржан во третата PCR 

реакција и третите внатрешни антисенс и сенс 

прајмери, каде внатрешните прајмери не се 

преклопуваат со надворешните праjмери, 

вториот внатрешен антисенс праjмер се 

хибридизира во секвенца во во NS4B-NS5A 

регионот од геномот на прототипот  HCV кој се 

наоѓа 3' во однос на регионот кој е 

комплементарен на првиот внатрешен сенс 

прајмер и третиот внатрешен антисенс прајмер 

се хибридизира во секвенца во NS2 регионот од 

геномот на прототипот HCV кој се наоѓа 3' во 

однос на регионот кој е комплементарен на 

вториот внатрешен сенс прајмер? 

ѓ)  Анализата на секвенци од понатаму 

амплифицираните cDNK од чекорите е) ?и 

е) Споредувањето на секвенците добиени во 

чекорот f)  со оние од прототипот HCV.  

Има уште 15 патентни барања. 
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(51)  H 04L 29/08, 29/06  

(11)  4095   (13) Т1 

(21)  2011/174   (22) 03/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  102005037314  04/08/2005  DE and 

102005057236  29/11/2005  DE 

(96)  01/08/2006 EP06776541.2 

(97)  16/03/2011 EP1911248 

(73)  T-Mobile International AG 

53227 Bonn, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BLICKER, Stephan 

(54)  МЕТОДА ЗА СОБИРАЊЕ НА 

ОДНЕСУВАЊЕТО НА КОРИСНИКОТ ЗА 

ВРЕМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО ВО МОБИЛЕН 

3GPP IP МУЛТИМЕДИУМСКИ ПОТСИСТЕМ 

(IMS) 

(57)  1  Метода за собирање статистички 

податоци за IMS или SIP услуги во мобилниот IP 

мултимедиумски потсистем IMS, при што се 

врши евалуација на однесувањето на  

корисникот во комуникацијата со учесниците во 

текот на воспоставувањето на врска со една 

апликација, што се карактеризира со тоа што 

еден он-лајн статистички и рекламен сервер 

OSAS (18) е интегриран во апликации за IMS  

сесија и во соодветните сигнализирачки 

комуникации како нова серверска компонента на 

апликацијата, и OSAS (18) бидејќи IP услугите ги 

собираат и евалуираат статистичките податоци 

за времето на извршување и може да ги пренесе 

информациите до еден терминал (10) на еден 

учесник во текот на воспоставување 

конверзација, како функција на собраните 

статистички податоци.  

Има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/61, A 61K 31/44, 31/4427, A 61P 

25/00, 29/00, 31/00, 35/00, C 07D 413/12, 417/12

  

(11)  4096   (13) Т1 

(21)  2011/175   (22) 06/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  871689P  22/12/2006  US and 945470P  

21/06/2007  US 

(96)  21/12/2007 EP07846434.4 

(97)  30/03/2011 EP2125736 

(73)  LEO PHARMA A/S  

2750 Ballerup, DK 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  FELDING, Jakob and NIELSEN, Simon, 

Feldbaek 

(54)  ЗАМЕНЕТИ АЦЕТОФЕНОНИ КОРИСНИ 

КАКО PDE4 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение согласно формула I 

 

 

 

при што X1, X2, X3, X4 и X5 независно еден од 

друг претставуваат -CH- или N; 

 

 

или X3, X4 и X5 независно еден од друг 

претставуваат -CH- или N, и X1 и X2 независно 

еден од друг претставуваат C и формираат дел 

од еден дополнителен 6-член ароматичен 

прстен; 

при што R1 претставува алкил, алкенил, 

алкинил, халоалкил, хидроксиалкил, или 

алкилкарбонил, од кои сите се незадолжително 

заменети со еден или повеќе, исти или различни 

субституенти селектирани од R4, или R1 

претставува водород; 

R2 претставува алкил, циклоалкил, алкенил, 

циклоалкенил, алкинил, халоалкил, 

хидроксиалкил, хетероциклоалкенил, алкиларил, 

арилалкил, алкилалкоксикарбонил, 

алкилкарбонилокси, или алкоксиалкил, од кои 

сите се незадолжително заменети со еден или 

повеќе, исти или различни супституенти 

селектирани од R5; или R2 претставува водород 

или -CH2-C(O)NR9-R12; 

R3 претставува алкил, циклоалкил, алкенил, 

циклоалкенил, алкинил, халоалкил, 

хидроксиалкил, хетероциклоалкенил, алкиларил, 

арилалкил, алкилалкоксикарбонил, 

алкилкарбонилокси, или алкоксиалкил, од кои 

сите се незадолжително заменети со еден или 

повеќе, исти или различни супституенти 

селектирани од R6; или R3 претставува водород, 

-CH2-C(O)-хетероциклоалкил или -CH2-

C(O)NR9-R12; 

R4 претставува водород, алкил, алкенил, 

алкинил, халоген, оксо, алкокси, хидрокси или 

халоалкил; 

R5 претставува алкиларил, карбокси, алкил, 

алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, 

циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, 

хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, 

алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, 

еден хетероцикличен прстен, аминокарбонил, 

алкилтио, алкилкарбониламино, хидрокси, 

алкилкарбонил, арилкарбонил, 

алкилкарбонилокси, или амино, од кои сите се 

незадолжително заменети со еден или повеќе, 

исти или различни супституенти селектирани од 

R7; 
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или R5 претставува водород, оксо, халоген, 

цијано, или нитро; 

R6 претставува алкиларил, карбокси, алкил, 

алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, 

циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, 

хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, 

алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, 

еден хетероцикличен прстен,  аминокарбонил, 

алкилтио, алкилкарбониламино, арилкарбонил, 

хидрокси, алкилкарбонил, алкилкарбонилокси, 

или амино, од кои сите се незадолжително 

заменети со еден или повеќе, исти или различни 

супституенти селектирани од R8; 

или R6 претставува водород, оксо, халоген, 

цијано, или нитро; 

R7 претставува алкил, алкенил, циклоалкил, 

циклоалкенил, алкинил, алкокси, халоалкил, 

алкилтио, хетероциклоалкенил, 

хетероциклоалкил, арил, алкилкарбонил, 

хетероарил, арилокси, алкоксикарбонил, 

хидроксиалкил, амино, хидрокси, или карбокси; 

од кои сите се незадолжително заменети со 

еден или повеќе, исти или различни 

супституенти селектирани од R10; 

или R7 претставува водород, халоген, или оксо; 

R8 претставува алкил, алкенил, циклоалкил, 

циклоалкенил, алкинил, алкокси, халоалкил, 

алкилтио, алкилсулфонил, алкилсулфинил, 

хетероциклоалкенил, хетероциклоалкил, арил, 

алкилкарбонил, хетероарил, арилокси, 

алкоксикарбонил, хидроксиалкил, амино, 

хидрокси, или карбокси; од кои сите се 

незадолжително заменети со еден или повеќе, 

исти или различни супституенти селектирани од 

R10; 

или R8 претставува водород, халоген, или оксо; 

R9 претставува водород, алкил, халоалкил, или 

хидроксиалкил; 

R10 претставува водород, алкил, оксо, хидрокси, 

халоген, карбокси, амино, алкокси, халоалкил, 

или хидроксиалкил; 

R11 претставува еден или повеќе, исти или 

различни субституенти  селектирани од водород, 

халоген, цијано, амино, алкил, метилсулфинил, 

метилсулфонил, амино, цијано, или алкокси; 

R12 претставува алкиларил, арилалкил, 

карбокси, алкил, алкенил, алкинил, халоалкил, 

циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, 

хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, 

алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, 

еден хетероцикличен прстен, аминокарбонил, 

алкилтио, алкилкарбониламино, хидрокси, 

алкилкарбонил, арилкарбонил, 

алкилкарбонилокси, или амино, од кои сите се 

незадолжително заменети со еден или повеќе, 

исти или различни супституенти селектирани од 

R8, 

или R12 претставува водород; 

под услов ако R1, R2 и R3 не можат сите да 

бидат метил; 

под услов ако кога R2 и R3 се двата водород, R1 

не може да биде метил или водород; 

под услов ако кога R1 е метил или водород, R2 е 

метил и R3 е водород, тогаш прстенот B не  

може да биде фенил; 

и фармацевтски прифатливи соли, хидрати, N-

оксиди или солвати од тоа.  

Има уште 24 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 31/04  

(11)  4098   (13) Т1 

(21)  2011/178   (22) 08/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20060786483P  28/03/2006  US 

(96)  26/03/2007 EP07735261.5 

(97)  27/04/2011 EP2001862 

(73)  Warner Chilcott Company, LLC 

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

Puerto Rico 00738-1005, PR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  REDMAN-FUREY, Nancy, Lee; GODLEWSKI, 

Jane, Ellen and DICKS, Michael, Lloyd 

(54)  МАЛЕАТНИ СОЛИ И ПОЛИМОРФИ НА (3S, 

5S)-7-[3-АМИНО-5-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИНИЛ]-1-
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ЦИКЛОПРОПИЛ-1,4-ДИХИДРО-8-МЕТОКСИ-4-

ОКСО-3-КИНОЛИНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Полиморф на малеатна сол на (3S, 5S)-

7[3-амино-5-метил-пиперидинил]-1-циклопропил 

1-1,4-дихидро-8-метокси-4-оксо-3-

кинолинкарбоксилна киселина, избран од 

групата составена од D, L-малеат хеми-хидратна 

сол, D-малеат хидратна сол, L-малеатна 

хидратна сол, D-малеатна анхидридна сол и L-

малеатна анхидридна сол.  

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  E 05B 27/00  

(11)  4102   (13) Т1 

(21)  2011/184   (22) 15/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  504202P  22/09/2003  US and 913519  

09/08/2004  US 

(96)  13/09/2004 EP04775417.1 

(97)  16/03/2011 EP1668212 

(73)  Winloc AG 

Baarerstrasse 43  6304 Zug, 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)  WIDEN, Bo 

(54)  СИСТЕМ ЗА БРАВА И КЛУЧ СО ДОДАТНИ 

КОМБИНАЦИИ ЗА ШИФРА 

(57)  1  Систем за брава и клуч кој вклучува: 

- Затворен простор (204) со цилиндричен отвор, 

- цилиндричен клучен приклучок (202) кој е 

свртувачки поврзан во цилиндрична дупка во 

споменатиот цилиндричен отвор, споменатиот 

клучен приклучок има надолжна клучна дупка 

(201) и од страната на 

споменатата клучна дупка, две или повеќе 

страни ваљаци за заклучување 

(206) во ред кои работат заедно со странично 

средство за заклучување (213) за заклучување 

на копчето за приклучок против ротација во 

цилиндричната дупка, 

- споменатите странични ваљаци за 

заклучување (206) имаат трансверзално 

проектирана квака (208), а најмалку две 

од нив се монтирани во здружена комора 

(207) за нивно подигнувачко и ротационо 

движење, 

- споменатото подигнувачко движењето се врши 

наспроти акцијата на сила извршена надолж 

споменатата 

комора (216), и 

- споменатото ротационо движење на странични 

ваљаци за заклучување   

одговара на поврзаните кваки 

(208) коишто вршат клучно движење, 

ротационото 

движење на странични ваљаци за заклучување   

е ограничено меѓу две аголни позиции 

соодветните 

одреден клучна позиција на кваката. 

и споменатиот сврзан клуч (100) се состои од: 

- надолжно проширувачко клучни сечило (102), 
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кое се внесува во споменатата клучни дупка 

(201) на 

клучниот приклучок од споменатата брава, 

- споменатото клучно сечилото има регион со 

страничен материјал од 

едната страна на клучното сечило дефинирано 

нагорно  

со надолжно проширување на повржината на 

полицатa, која 

е барем делумно прекината од страничена 

шифра 

шема сечило во споменатиот регион со 

материјал со цел да се формираат 

брановидна водечка површина (105), вклучувајќи 

и платформа површина дел (106) на слободниот 

краен дел (107) од клучното сечило, 

- споменатата брановидна водечка површина 

(105) ангажирана со споемнатите кваки од 

споменатите две или повеќе странични ваљаци 

за заклучување и правeјќи катанец кој ја следи 

споменатата брановдина водечка површина, 

додека секој од споменатите а најмалку две 

страни од страничните валјаци за заклучување 

се преместени подигнувачки против акцијата на 

споменатата сила (216) и споменатата квака 

(208)  е предизивикана да ротира косо помеѓу 

ротирачките крајни позиции, кога  клучното 

сечило е вметнато во клучната дупка, - 

споменатата брановидна водечка површина 

вклучувајќи најмалку две странични шифра 

делови (121, 122, 123, 124, 125) поврзани со 

споменатите странични валјаци за заклучување 

(206) и водејќи ја неговата квака (208), по 

целосно внесување на клучното сечило во 

клучната дупка, во специфични позиции при што 

ваљаците за заклучување  дозволуваат 

споменатите средства за заклучување (213) 

ротациски да го отпуштат клучниот приклучок 

(202) во однос на затворениот простор (204), 

- најмалку еден од споменатите странични 

шифрирани делови (122, 123, 124, 125) се 

наоѓаат на однапред избраниот бројот на 

вертикални нивоа од шифрата пониско од 

нивото на споменатата полица површина и на 

една избранa од предодреден број нанадолжни 

позиции кои одговараат на одредена клучна 

позиција на споменатата квака, се 

карактеризира со тоа што - во дополнение на 

споменатиот бројот на вертикалните нивоа од 

шифрата за најмалку еден страничен дел од 

шифратa, постои додатна шифра за горното 

ниво на споменатата полица површина од 

споменатиот поврзан клуч, и дека 

- најмалку уште еден (121) на странични делови 

на шифрата се состои од една страничен 

сегмент за шифрата на врвот (121) кој се наоѓа 

во тоа додатна шифра за горното ниво 

претставува дополнителна шифра за 

соодветниот страничен ваљак за заклучување 

при што можниот број на комбинации е 

зголемен.  

Има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/351, 31/366, A 61P 

31/14, C 07D 309/32, 405/06, 405/14, 513/04  

(11)  4100   (13) Т1 

(21)  2011/186   (22) 16/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  602618P  18/08/2004  US 

(96)  05/08/2005 EP05775853.4 

(97)  20/04/2011 EP1781662 

(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)  LI, Hui; TATLOCK, John, Howard; 

GONZALEZ, Javier; JEWELL, Tanya, Michelle and 

LINTON, Angelica 

 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИМЕРАЗА НА RNA 

ЗАВИСНА ОД RNA НА ВИРУС НА ХЕПАТИТ C 

И СОСТАВИ И ТРЕТИРАЊЕ ВО КОИ СЕ 

КОРИСТАТ ОВИЕ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (4): 
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назначено со тоа што: 

R1 е циклопентил; 

R2 е -(CR6R7)n(5- до 6-член хетероциклик), каде 

што наведената 5- до 6-члена хетероциклична 

група може да биде супституирана со најмалку 

една група R4; 

R3 е -(CR6R7)t(4- до 10-член хетероциклик), кој 

може да биде супституиран со најмалку една 

група R5; 

секој R4 е независно одбран од хало, -OR6, оксо, 

-NR6R7, -CF3, -CN, -C(O)R6,  

-C(O)OR6, -OC(O)R6, -NR6C(O)R7, -

NR6C(O)OR7, -NR6C(O)NR6R7, -C(O)NR6R7,  

-SO2NR6R7, -NR6SO2R7, C1-C6 алкил, C2-C6 

алкенил и C2-C6 алкинил, каде што секоја 

наведена C1-C6 алкилна, C2-C6 алкенилна и C2-

C6 алкинилна група може да биде супституирана 

со најмалку еден R5; 

секој R5 е независно одбран од C1-C6 алкил, 

хало, -OR6, -CF3 и -CN; 

секој R6 и R7 е независно одбран од водород и 

C1-C6 алкил; 

n е 2; и 

t е 1 или 2; или 

негова фармацевтски прифатлива сол, 

под услов соединението со формулата (4) да не 

биде 6-циклопентил-3-[(5,7-

диметил[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-

ил)метил]-6-[2-(2-етилпиридин-4-ил) етил]-4-

хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он, 3-[(6-

хлоро[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-

ил)метил]-6-циклопентил-6-[2-(2-етилпиридин-4-

ил)етил]-4-хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он, 

или 6-циклопентил-3-[(5,7-

диметил[1,2,4]триазоло [1,5-a]пиримидин-2-

ил)метил]-6-[2-(5-етилпиридин-3-ил)етил]-4-

хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он.  

Има уште 22 патентни барања. 
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(30)  642900P  10/01/2005  US and 733770P  

04/11/2005  US 

(96)  28/12/2005 EP05850734.4 

(97)  15/06/2011 EP1838718 

(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)  HONG, Yufeng; LI, Haitao; BOUZIDA, Djamal,; 

DONG, Liming; GUO, Chuangxing; MARAKOVITS, 

Joseph T.,; YANG, Anle and ZHANG, Junhu 

(54)  ПИРОЛОПИРАЗОЛИ КАКО МОЌНИ 

ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа што: 

R1 е одбран од 5- до 12-член хетероарил, каде 

што наведениот 5- до 12-член хетероарил е 

супституиран со 1 до 6 R5, каде што било кои 

два соседни R5, заедно со атомите за кои се 

прикачени, може да формираат споен 4- до 7-

член прстен, при што наведениот споен прстен 

може додатно да биде супституиран со 1-3 Rf; 

R2 и R3 се, независно еден од друг, одбрани од -

H, C1-C6 перфлуороалкил, C1-C6 алкил, C3-C8 

циклоалкил, -(C1-C3 алкилен)-(C3-C6 

циклоалкил), C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-
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C6 алкокси, -(L)m-халид, -(L)m-CN, -(L)m-OH, -

(L)m-NH2, -(L)m-(C1-C6 моноалкиламино) и -

(L)m-(C2-C8 диалкиламино), под услов Rx и R3 

да не бидат обата H; или R2 и R3 може да 

формираат прстен одбран од C3-C8 циклоалкил, 

C4-C8 циклоалкенил и 3- до 6-член 

хетероциклил, при што наведениот прстен може 

додатно да биде супституиран со 1 до 2 групи 

одбрани од C1-C3 алкил, C1-C3 

перфлуороалкил, C1-C3 алкокси, оксо, -(C1-C3 

алкилен)m-халид, -(C1-C3 алкилен)m-CN, -(C1-

C3 алкилен)m-OH, -(C1-C3 алкилен)m-NH2, -(C1-

C3 алкилен)m-(C1-C8 моноалкиламино) и -(C1-

C3 алкилен)m-(C2-C8 диалкиламино); 

R4 е одбран од Ra, -C(O)Ra, -C(O)NRaRb, -

C(O)ORa, -C(O)CH(Rt)Ra,  

-C(O)NHCH(Ra)Rb, -C(O)OCH(Ra)Rb, -

C(O)CH(Rt)CH(Ra)Rb, -C(O)SRa, -S(O)Ra,  

-S(O)NRaRb, -S(O)ORa, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb 

и -S(O)2ORa, каде што Rt е H или C1-C3 алкил; 

секој R6 е независно одбран од Rc, -(L)m-халид, 

-(L)m-CN, -(L)m-C(O)Rc, -(L)m-C(O)ORc, -(L)m-

C(O)NRcRd, -(L)m-C(O)SRc, -(L)m-ORo, -(L)m-

OC(O)Ro, -(L)m-OC(O)NRcRd, -(L)m-O-C(O)ORc, -

(L)m-NO2, -(L)m-NRcRd, -(L)m-N(Rc)C(O)Rd, -

(L)m-N(Rc)C(O)ORd, -(L)m-NRoS(O)Rd, -(L)m-

NRcS(O)ORd, -(L)m-NRcS(O)2Rd, -(L)m-

NRcS(O)2ORd, -(L)m-SRc, -(L)m-S(O)Rc, -(L)m-

S(O)ORc, -(L)m-S(O)2Rc, -(L)m-S(O)2ORc,  

-(L)m-S(O)NRcRd, -(L)m-S(O)2NRcRd, -(L)m-O-L-

NRcRd, -(L)m-O-L-ORc и -(L)m-NRc-L-ORd; 

секој Ra, Rb, Rc и Rd е независно одбран од H, -

(L)m-(C1-C6 перфлуороалкил), C1-C12 алкил, -

(C1-C3 алкилен)m-(C3-C12 циклоалкил), -(C3-C5 

циклоалкилен)m-(C2-C12 алкенил), -(L)m-(C4-

C12 циклоалкенил), -(C3-C5 циклоалкилен)m-

(C2-C12 алкинил),  

-(L)m-(3- до 12-член хетероциклил), -(L)m-(C6-

C10 арил) и -(L)m-(5- до 12-член хетероарил), 

при што секој наведен Ra, Rb, Rc и Rd може 

независно да биде додатно супституиран со 1-6 

Rf; Ra и Rb, или Rc и Rd, заедно со атомот за кој 

се прикачени, може да формираат прстен 

одбран од 3- до 12-член хетероциклил и 5- до 

12-член хетероарил, при што наведениот прстен 

може додатно да биде супституиран со 1-6 Rf; 

секој Rf е независно одбран од оксо, -(C1-C3 

алкилен)m-(C1-C6 перфлуороалкил), C1-C12 

алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, -(C1-C3 

алкилен)m-(C3-C7 циклоалкил), -(C1-C3 

алкилен)m-(3- до 7-член хетероциклил), -(C1-C3 

алкилен)m-(5- до 7-член хетероарил), -(L)m-

халид, -(L)m-CN, -(L)m-C(O)Rk, -(L)m-C(O)ORk, -

(L)m-C(O)NRkRj,  

-(L)m-ORk, -(L)m-OC(O)Rk, -(L)m-NO2, -(L)m-

NRkRj, -(L)m-N(Rk)C(O)Ri, -(L)m-O-L-NRkRi, -

(L)m-SRk, -(L)m-S(O)Rk, -(L)m-S(O)2RiRk, при 

што секој Rf може независно да биде додатно 

супституиран со 1-3 групи одбрани од C1-C3 

алкил, халид и C1-C3 перфлуороалкил; 

секој Rk и Rj е независно -H, -OH, C1-C3 

перфлуороалкил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C3-C8 алкинил, -(C1-C3 алкилен)m-(C3-C8 

циклоалкил) или -(C1-C3 алкилен)m-(3- до 6-

член хетероциклил). Rk и Fj може да формираат 

прстен одбран од 3- до 7-член хетероциклил и 5- 

до 7-член хетероарил, при што наведениот 

прстен може да биде додатно супституиран со 1 

до 2 групи одбрани од C1-C3 алкил, C1-C3 

перфлуороалкил, C1-C3 алкокси, оксо, -(C1-C3 

алкилен)m-халид, -(C1-C3 алкилен)m-CN, -(C1-

C3 алкилен)m-OH, -(C1-C3 алкилен)m-NH2, -(C1-

C3 алкилен)m-(C1-C6 моноалкиламино) и -(C1-

C3 алкилен)m-(C2-C8 диалкиламино); 

секој L е независно двовалентен радикал одбран 

од -(C1-C8 алкилен)-, -(C3-C7 циклоалкилен)-, -

(C1-C6 алкилен)-(C3-C7 циклоалкилен)- и -(C3-

C7 циклоалкилен)-(C1-C8 алкилен)-; 

секој m е независно 0 или 1; и 

n е 1, 2, или 3; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват или хидрат.  

Има уште 51 патентни барања. 
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(51)  C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/498, A 61P 

35/00, C 07D 213/75, 231/40, 239/42, 239/46, 

241/54, 251/22, 253/06, 257/06, 277/48, 401/12, 

403/12, 405/12  

(11)  4097   (13) Т1 

(21)  2011/188   (22) 17/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20010273124P  02/03/2001  US 

(96)  01/03/2002 EP02728396.9 

(97)  01/06/2011 EP1379510 

(73)  ICOS Corporation 

22021 20th Avenue S.E.  Bothell, WA 98201, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

 

(72)  KESICKI, Edward, A.; GAUDINO, John, 

Joseph; COOK, Adam, Wade; KEEGAN, Kathleen, 

S.; COWEN, Scott, Douglas and BURGESS, 

Laurence, Edward 

(54)  АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ УРЕА CHK1 

ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА КАКО 

РАДИОСЕНЗИБИЛИЗАТОРИ И 

ХЕМОСЕНЗИБИЛИЗАТОРИ 

(57)  1  Соединение коешто има формула 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват 

каде што 

Y' е О или S; 

W' е избран од групата составена од 

Опционално супституиран со еден до четири 

супституенти избрани од групата составена од 

C1-6 алкил, арил, N(R7)2, OR7, N3, CN, C(O)R7, 

C1-3алкиленарил, C1-3алкилен(R12)2  

и хало; 

Z' e избран од групата составена од: 

кадешто: 

Q' е избран од групата составена од хидро, OR7, 

SR7 и N(R7)2 , со клаузула дека Q' е хидро 

единствено кога барем еден од J', K', L' и M' e N, 

O или S; 

J' e избран од групата составена од CR8, NR8, O 

и S;  

K' e избран од групата составена од CR8, NR8, O 

и S;  

L' е избран од групата составена од CR10, NR10, 

O и S; 

М' e избран од групата составена од CR11, 

NR11, O и S; 

кадешто:  

R7, независно е избран од групата составена од 

хидро, C1-6алкил, C2-6 алкенил, циклоалкил, 

арил, хетероарил, SO2R12, C1-6 алкил 

супституиран со еден или повеќе од хало, 

хидрокси, арил, хетероарил, хетероциклоалкил, 

N(R12)2, и SO2R12, C1-3 алкиленарил, C1-3 

алкиленхетероарил, C1-3алкилен-C3-8 

хетероциклоалкил, C1-3 алкиленSO2арил, 

опционално супституиран C1-3алкиленN(R12) 2, 

OCF3, C1-3 алкилен-N(R12)3+, C3-

8хетероциклоалкил и CH(C1-3алкилен-

N(R12)2)2, или две R7 групи се земени заедно да 

формираат опционално супституиран 3- до 6-

член алифатичен прстен; 

R8, R9 и R10 се секој независно избрани од 

групата составена од нула, хидро, хало, 

опционално супституиран C1-6 алкил, C2-

6алкенил, OCF3, NO2, CN, NC, N(R7)2, OR7, 

CO2R7, C(O)N(R7)2, C(O)R7, N(R13)COR7, 

N(R13)C(O) 

OR7, N(R7)C(O)OR7, N(R7)C(O)C1-3 

алкиленC(O)R7, N(R7)C(O)C1-3 алкилен-

C(O)OR7, N(R7)C(O)C1-3 алкиленOR7, 

N(R7)C(O)C1-3 алкиленNHC(O)OR7, 

N(R7)C(O)C1-3алкиленSO2NR7, CF3, C1-3-

алкиленN(R12)SO2арил, C1-

3ан(R12)SO2хетероарил, C1-3 алкиленOC1-

3алкиленарил, C1-3алкиленN(R12)C1-3-

алкиленарил, C1-3алкиленN(R12)C1-

3алкиленхетероарил, C1-

3алкиленN(R12)C(O)R7, C1-

3алкиленN(R12)C(O)C1-3алкиленOR2, C1-

3алкиленN(R12)C(O)арил, C1-3алкиленN(R12) - 

C(O)C1-3алкиленN(R12)2, C1-

3алкиленN(R12)C(O)хетероарил, 
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C1-3алкиленOR7 и SR7, кадешто R7 е 

дефинирано подоле; 

R11 е избран од групата составена од нула, 

хидро, опционално супституиран C1-6 алкил и 

хало; 

R12 e избран од групата составена од хидро, C1-

6 алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, C1-3 

алкиленарил и SO2C1-6 алкил или две R12 

групи се земени заедно за да се формира 

опционално супституиран 3- до 6-член прстен и  

R13 e избран од групата составена од хидро, C1-

6 алкил, C2-6алкенил, C2-66алкинил и арил;  

Во случај кога Q' e хидро  OCH3, на барем еден 

од R8, R9 и R10 е различен од хидро, CH3, 

OCH3, и хало,  

и во случај кога соединението не е N-[6-

(бензилпирид-2-ил)]-N'-(2-пиразинил)тиоуреа.  

Има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  E 03F 5/06  

(11)  4090   (13) Т1 

(21)  2011/189   (22) 22/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  102008009101  14/02/2008  DE 

(96)  28/01/2009 EP09001133.9 

(97)  11/05/2011 EP2090703 

(73)  Prevent TWB GmbH & Co. KG 

Sedanstrasse 3  58089 Hagen, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Blecher, Jorg 

(54)  РАМКА ЗА ПРИДРЖУВАЊЕ ПОКРИВКА 

(57)  1  Рамка за придржување покривка, 

специјално решетка за одводен канал, која  

 

 

содржи барем еден  елемент во форма на сидро 

(10) со кој рамката (4) може да се прицврсти  за 

елемент за поврзување, специфичен по тоа што 

е од бетон, при што елементот во форма на 

сидро (10) кој наликува на стап и е слободно 

фиксиран за рамката (4) со помош на држач (13) 

кој е прилагоден на отворот (12) во рамката (4), 

специфична по тоа што држачот (13) има 

главно тело (14), при што на главното тело (14) 

има барем две странични ногарки за 

заклучување (15, 16) и два испакнати дела за 

заклучување на горната страна (17, 18), кои 

откако ќе поминат низ отворот (12) се потпираат 

на работ од отворот (12) на горната страна.  

Има уште 3 патентни барања. 
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(51)  F 16D 65/097  

(11)  4091   (13) Т1 

(21)  2011/197   (22) 30/06/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  102008010570  22/02/2008  DE 

(96)  18/02/2009 EP09712216.2 

(97)  22/06/2011 EP2255101 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme fur 

Nutzfahrzeuge GmbH 

Moosacher Strasse 80, 80809 Munchen, DE 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

 

(72)  CAMILO-MARTINEZ, Jose and SPRINGER, 

Mario 

(54)  ОБЛОГИ ЗА ДИСК СОПИРАЧКИ 

(57)  1  Влошка за диск сопирачка, особено за 

комерцијално возило, кој содржи анти-тропачки 

амортизер (3), кој е дизајниран како амортизер 

во облик на лист во форма на лак кој радијално 

се одбива и е обезбеден со помош на капак (4) 

на потпорниот диск (1) кој ја поддржува 

подлогата за триење (2) кадешто капакот (4) е 

дизајниран како одделна компонента и има дел 

кој е во форма на буквата У во пресечниот дел, 

неговата мрежа (8) која ги поврзува двете нозе 

(9, 10), кои се водени паралелно од двете страни 

на потпорниот диск (1) насочени против анти-

тропачкиот амортизер (3), кои се 

карактеризираат со тоа што, анти-тропачкиот 

амортизер (3) има отвор низ кој се води ногата 

(9) на капакот (4).  

Иима уште 14 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  H 01L 31/048, B 32B 27/34  

(11)  4127   (13) Т1 

(21)  2011/231   (22) 04/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  7342007  10/05/2007  AT 

(96)  08/05/2008 EP08733262.3 

(97)  29/06/2011 EP2143148 

(73)  ISOVOLTAIC AG 

8403 Lebring, AT 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

 

(72)  MUCKENHUBER, Harald 

 (54)  УПОТРЕБА НА ПОЛИМЕРНА СМЕСА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО ФОТОГАЛВАНСКИ МОДУЛИ 

(57)  1  Употреба на пластична смеса (1, 1') која 

што се состои од носечлки материјал (3, 3') 

селектиран од групата на полиетилен 

терефталат (PET), полиетилен нафталат (PEN) 

или етилен тетрафлуороетилен кополимер 

(ETFE), како и полиамидни 12 слоеви (2, 2', 4, 4') 

кои што се граничат со носечкиот материјал на 

двете страни за производство на фотогалвански 

модули (24).  
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Има уште 17 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 31/55, 49/00  

(11)  4085   (13) Т1 

(21)  2011/237   (22) 11/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0806225  07/11/2008  FR 

(96)  06/11/2009 EP09290841.7 

(97)  20/07/2011 EP2184065 

(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)  Lerebours-Pigeonniere, Guy; Dubost-Brama, 

Ariane and Fleurinck, Carmen 

 

(54)  ИВАБРАДИН И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО 

ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА СО КОРИСТЕЊЕ 

КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА СО 

ПОВЕЌЕСЛОЈНА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА 

ТОМОГРАФИЈА 

(57)  1  Ивабрадин, или 3-{3-[{[(7S)-3,4-

диметоксибицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-

ил]метил}-(метил)амино]пропил}-7,8-диметокси-

1,3,4,5-тетрахидро-2H-3-бензазепин-2-еден, 

негови дополнителни соли со фармацевтски 

прифатлива киселина или хидрати од 

наведените соли, за користење во дијагностичка 

метода со користење на методата на коронарна 

ангиографија со повеќеслојна компјутеризирана 

томографија.  

Има уште 4 патентни барања. 

 

 

 

(51)  B 60C 1/00, C 08G 18/32, 18/42, C 08L 75/04, 

75/06  

(11)  4088   (13) Т1 

(21)  2011/240   (22) 16/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  206534  08/09/2008  US and 36939  

25/02/2008  US 

(96)  13/02/2009 EP09715744.0 

(97)  29/06/2011 EP2247452 

(73)  Chemtura Corporation 

199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, 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)  NYBAKKEN, George, H.; PALINKAS, Richard, 

L.; LASKOWITZ, Ian and PETER, Thomas, H. 

 

(54)  ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕЛАСТОМЕРНИ 

СЕГМЕНТИ ОД НИСКИ СЛОБОДНИ 

ДИФЕНИЛМЕТАН ДИИЗОЦИЈАНАТ ПРЕ-

ПОЛИМЕРИ 
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(57)  1  Полиуретански еластомерeн сегмент со 

најмалку две од следните особености: 

Texus Flex вредност за 30% поголема од 10,000 

циклуси согласно процедурата D-3629-99 на 

ASTM (Здружение за тестови и материјали на 

САД); 

минимум tan д на  30-160°C од 0.010 до 0.025; 

Отпорност кон кинење од 26.3 до 78.8 N/mm 

согласно  процедурата  D-1938 на ASTM 

(Здружение за тестови и материјали на САД); и 

DIN абразивност од 5 до 31 mm3 согласно 

процедурата D-5963 на ASTM (Здружение за 

тестови и материјали на САД).  

Има уште 14 патентни барања.

 

 

(51)  C 07D 285/36, A 61K 31/554, A 61P 25/00

  

(11)  4082   (13) Т1 

(21)  2011/241   (22) 16/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0901300  20/03/2009  FR 

(96)  18/03/2010 EP10290141.0 

(97)  22/06/2011 EP2246339 

 

(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)   Lestage, Pierre; Desos, Patrice; Cordi, Alexis 

and Danober, Laurence 

 

(54)  ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗЕПИН И 

НИВНА ПРИМЕНА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

АМРА И NMDA РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Соединенија со формула (I): 

 

Каде што: 

- R1 и R2 кои може да се исти или 

различни, а секој од нив претставува водороден 

атом; халоген атом; линеарна или разгранета 

(C1-C6)  алкил група која е несупституирана  или 

супституирана со еден или повеќе халогени 

атоми; линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси  

 

група; линеарна или разгранета (C1-C6)алкилтио 

група; линеарна или разгранета (C1-

C6)алкоксикарбонил група; карбокси група; 

линеарна или разгранета (C1-C6)ацил група; 

хидрокси група; линеарна или разгранета (C1-

C6)хидрокси алкил група; цијано група; нитро 

група;  амино група која е несупституирана  или 

супституирана со еднa или повеќе линеарни или 

разгранети (C1-C6)алкил групи; амино група која 

е супституирана со линеарна или разгранета 

(C1-C6)ацил група;  аминокарбонил група која е 

несупституирана  или супституирана со една или 

повеќе линеарни или разгранети (C1-C6)алкил 

групи; аминосулфонил група која е 

несупституирана  или супституирана со една или 

повеќе линеарни или разгранети (C1-C6)алкил 

групи; (C1-C6) алкилсулфониламино-(C1-

C6)алкил група  во која алкилните компоненти се 

линеарни или разгранети;  N-

хидроксикарбоксимидамидна група или 

бензилокси група, 

- R3 претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, а 

(C3-C8)циклоалкил група или (C3-

C8)циклоалкил-(C1-C6)алкил група во која  

алкилната компонента е линеарна или 

разгранета, 

- R4 претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1-C6) алкил група 

која е несупституирана  или супституирана со 

еден или повеќе халогени атоми, нивни оптички 

и позициони изомери како и нивни дополнителни 

соли со фармацевтски применлива киселина или 

база.  

Има уште 10 патентни барања. 
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(51)  C 07C 241/02, 243/40  

(11)  4089   (13) Т1 

(21)  2011/243   (22) 17/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  080022  19/02/2008  LV and 080023  

19/02/2008  LV 

(96)  19/02/2009 EP09713024.9 

(97)  25/05/2011 EP2247573 

(73)  Grindeks, a joint stock company 

Riga 1057, LV 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KALVINS, Ivars; OSVALDS, Pugovics; 

CERNOBROVIJS, Aleksandrs; IEVINA, Agnija and 

LEBEDEVS, Antons 

(54)  СОЛИ НА КАРБОНСКА И СУЛФУРНА 

КИСЕЛИНА НА 3-(2,2,2-

ТРИМЕТИЛХИДРАЗИНИУМ) ПРОПИОНАТ 

ЕСТЕРИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА 

ПОГОТОВКА НА 3- (2,2,2-

ТРИМЕТИЛХИДРАЗИНИУМ)ПРОПИОНАТ 

ДИХИДРАТ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

при што n претставува 1 или 2; R претставува 

CH3, C2H5, C3H7, i-C3H7, C4H9, i-C4H9 и 

C6H5CH2; X претставува HCO3 , CO32-, HSO4 - 

или SO42-;  

Има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/395, C 07K 16/24  

(11)  4053   (13) Т1 

(21)  2011/245   (22) 18/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  USP 419057  16/10/2002  US and USP 

479241  17/06/2003  US 

(96)  16/10/2003 EP03777635.8 

(97)  17/08/2011 EP1578936 

(73)  Medarex, Inc. and AMGEN INC. 

Route 206 & Province Line Road  Princeton, 

New Jersey 08543, US and One Amgen Center 

Drive Thousand Oaks, CA 91320, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  WELCHER, Andrew, A.; CHUTE, Hilary, T.; LI, 

Yue-Sheng and HUANG, Haichun 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИ-IFN-ГАМА-

НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА КАКО 

СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА 

МЕХАНИЗМОТ НА ДЕЛУВАЊЕ НА IFN-ГАМА 

(57)  1  Изолирано целосно човечко антитело кое 

што содржи 

тешка низа на CDR1 којашто ја содржи амино 

киселинската секвенца на SEQ ID NO:34; 

тешка низа на CDR2 којашто ја содржи амино 

киселинската секвенца на SEQ ID NO:35; 

тешка низа на CDR3 којашто ја содржи амино 

киселинската секвенца на SEQ ID NO:36 или 

SEQ ID NO:37; 

лесна низа на CDR1 којашто ја содржи SEQ ID 

NO:38 или SEQ ID NO:39; 

лесна низа на CDR2 којашто ја содржи SEQ ID 

NO:41; и 

лесна низа на CDR3 којашто ја содржи SEQ ID 

NO:43, 

каде што антителото се сврзува специфично за 

човечки IFN-г.  

Има уште 22 патентни барања. 
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(51)  C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 11/00, 

15/06, 19/02, 25/00, 35/00, 9/00  

(11)  4056   (13) Т1 

(21)  2011/247   (22) 19/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  EPA 05111228  24/11/2005  EP and USP 

740211  28/11/2005  US 

(96)  16/11/2006 EP06819550.2 

(97)  24/08/2011 EP1951687 

(73)  Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  GONZALEZ, Jerome and SWINNEN, 

Dominique 

(54)  ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Дериват на N-хидроксиамид согласно 

Формулата (I), 

 

 

каде што: 

A е избран од -C(B)- и N; 

B e H или B формира врска со јаглеродот кој што 

го носи или R5 или R7; 

R1 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C8-циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C3-C8-

циклоалкил C1-C6 алкил, хетероциклоалкил C1-

C6 алкил, хетероарил C1-C6 алкил, амино и 

алкокси; 

R2 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C8-циклоалкил, 

хетероциклоалкил, алкокси, арил и хетероарил; 

R3 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и 

C2-C6 алкинил; 
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R4, R5, R6 и R7 се независно избрани од H, C1-

C6 алкил, C2-C6 алкенил и C2-C6 алкинил; или 

R4 и R7 заедно формираат -CH2- врска; 

n е цел број избран од 1, 2, 3, 4, 5 и 6; 

Јаглеродите (2) и (3) се два кирални центри, 

каде што киралниот центар (2) има 

конфигурација избрана од "S" и "R" и каде што 

киралниот центар (3) има "S" конфигурација како 

и негови фармацевтски прифатливи соли  

Има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4412, A 61P 11/00  

(11)  4084   (13) Т1 

(21)  2011/251   (22) 24/08/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  USA684543  08/01/2010  US and USP266753  

04/12/2009  US 

(96)  03/03/2010 EP10250378.6 

(97)  07/09/2011 EP2308491 

(73)  Intermune, Inc. 

3280 Bayshore Boulevard  Brisbane, CA 94005-

1021, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Bradford, Williamson Ziegler and Szwarcberg, 

Javier 

 

(54)  ТЕРАПИЈА СО ПИРФЕНИДОН И 

ИНДУКТОРИ НА ЦИТОХРОМ Р450 

(57)  1  Пирфенидон за употреба при третирање 

пациент кој има потреба од терапија со 

пирфенидон, назначен со тоа, што третирањето 

опфаќа одбегнување или престанување на 

истовремена употреба или ко-администрација на 

силен индуктор на цитохром P450 1A2 (CYP1A2) 

за да се одбегне намалено изложување на 

пирфенидон, каде што силниот индуктор е чад 

од цигари, пушење или рифампицин.  

Има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 12P 5/02  

(11)  4083   (13) Т1 

(21)  2011/260   (22) 02/09/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0190486P  28/08/2008  US 

(96)  28/08/2009 EP09786243.7 

(97)  22/06/2011 EP2268823 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Broeker, Michael 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА СКВАЛЕН ОД 

ХИПЕР-ПРОИЗВЕДУВАЧКИ КВАСЦИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на адјуванс 

емулзија масло во вода, којашто содржи чекори 

на: 
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(a) прочистување на сквален од квасец којшто 

дава висок принос на сквален за време на 

култивирањето, каде што квасецот е одгледуван 

во контролиран медиум ослободен од 

производите со животинско потекло; и  

(б) комбинирање на скваленот прочистен во 

чекор (a) со водена компонента за да се 

формира адјуванс емулзија масло во вода.  

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/4184, 39/395, A 61P 

35/02, C 12N 15/02  

(11)  4060   (13) Т1 

(21)  2011/273   (22) 09/09/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  190067 P  11/04/2008  US 

(96)  11/04/2009 EP09707110.4 

(97)  22/06/2011 EP2132228 

(73)  Emergent Product Development Seattle, 

LLC 

2401 Fourth Avenue, Suite 1050, Seattle, WA 

98121, 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)  TAN, Philip; SIMON, Sandy, Alexander; 

BRADY, William; LEDBETTER, Jeffrey, A.; HYDEN-

LEDBETTER, Martha, Susan and MORALES, 

Cecile 

(54)  CD37 ИМУНОТЕРАПЕВТИК И 

КОБИНАЦИЈА СО НЕГОВ БИФУНКЦИОНАЛЕН 

ХЕМОТЕРАПЕВТИК 

(57)  1  Молекул со специфично врзување за 

CD37, кој содржи аминокиселинска секвенца 

како што е наведено во SEQ ID NO: 253.  

Има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 1/12, 

11/06, 25/16, 25/28, 35/00, C 07D 473/06, 473/08

  

(11)  4055   (13) Т1 

(21)  2011/274   (22) 13/09/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  348222P  09/11/2001  US and 401408P  

05/08/2002  US 

(96)  08/11/2002 EP02793897.6 

(97)  17/08/2011 EP1444233 

(73)  Gilead Palo Alto, Inc 

333 Lakeside Drive  Foster City CA 94404, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  IBRAHIM, Prabha; ELZEIN, Elfatih; PALLE, 

Venkata; ZABLOCKI, Jeff; VARKHEDKAR, 

Vaibhav; XIAO, Dengming; KALLA, Rao; PERRY, 

Thao and LI, Xiaofen 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА А2В АДЕНОЗИН 

РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формулата I или 

формулата II кое што е антагонист на A2B 

аденозин рецептор: 

 

 

 

како слободна база, или фармацевтски 

прифатлива сол, 

назначен со тоа што: 

R
1
 и R

2
 се независно одбрани од водород, 

евентуално супституиран алкил, или група -D-E, 
во која што D е ковалентна врска или алкилен, и 

Е е евентуално супституиран алкокси, 
евентуално супституиран циклоалкил, 
евентуално супституиран арил, евентуално 
супституиран хетероарил, евентуално 
супституиран хетероциклил, евентуално 
супституиран алкенил, или евентуално 
супституиран алкинил, со условот кога D е 
ковалентна врска, Е не може да биде алкокси; 
R

3
 е водород, евентуално супституиран алкил 

или евентуално супституиран циклоалкил; 
X e 1,4-пиразолен; 
Y e ковалентна врска или алкилен во кој еден 
јаглероден атом може евентуално да биде 
заменет од -O-, -S-, или -NH-, и е евентуално 
супституирана од хидрокси, алкокси, евентуално 
супституиран амино, или -COR, во кое што R е 
хидрокси, алкокси или амино; 
со условот да кога евентуалната замена е 
хидрокси или амино не може да биде соседна на 
хетероатом; и Z е водород, евентуално 
супституиран моноцикличен арил или 
евентуално супституиран моноцикличен 
хетероарил; со условот да Z е водород само кога 
Y е ковалентна врска 
каде што 
супституиран алкил се однесува на алкил група 
(i) што има од 1 до 5 супституенти 
одбрани од групата составена од алкенил, 
алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, 
ацил, ациламино, ацилокси, амино, 
аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, 
циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, 
карбокси, карбоксиалкил, арилтио, 
хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, 
алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, 
аминосулфонил, аминокарбониламино, 
хетероарилокси, хетероциклил, 
хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, 
нитро, -SO-алкил, -SO-арил,   -SO-хетероарил, -
SO2-алкил, -SO2-арил и -SO2-хетероарил, каде 
што сите супституенти се евентуално 
дополнително супстуирани од 1 до 3 
супституенти одбрани од алкил, карбокси, 
карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, 
алкокси, халоген, CF3, амино, супституиран 
амино, циано, и -S(O)nR, каде што R е алкил, 
арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и/или 
(ii)  што е прекината од 1 до 10 
атоми независно одбрани од кислород, сулфур, 
и NRa-, каде што Ra е одбрано од водород, 
алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, 
алкинил, арил, хетероарил и хетероциклил, каде 
што сите супституенти се евентуално 
дополнително супституирани од алкил, алкокси, 
халоген, CF3, амино, супституиран амино, циано, 
или -S(O)nR, во кое R е алкил, арил, или 
хетероарил и n е 0, 1 или 2; 
супституиран алкокси се однесува на групата R-
O-, каде што R е евентуално супституиран алкил 
или евентуално супституиран циклоалкил, или R 
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е група -Y-Z, во која што Y е евентуално 
супституиран алкилен и Z e евентуално 
супституиран алкенил, евентуално супституиран 
алкинил, или евентуално супституиран 
циклоалкенил; 
супституиран амино се однесува на групата -
NRR каде што R е независно одбран од групата 
составена од водород, алкил, циклоалкил, 
карбоксиалкил, арил, хетероарил и 
хетероциклил под услов да обете R групи не се 
водород, или група                -Y-Z, во која што Y e 
евентуално супституиран алкилен и Z e алкенил, 
циклоалкенил, или алкинил, каде што сите 
супституенти се евентуално дополнително 
супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани 
од алкил, карбокси, карбоксиалкил, 
аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, CF3, 
амино, супституиран амино, циано, и -S(O)nR, 
каде што R e алкил, арил, или хетероарил и n е 
0, 1 или 2; 
супституиран алкилен се однесува на 
(i’) алкилен група што има од 1 до 5 
супституенти одбрани од групата составена од 
алкил, алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, 
циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, 
амино, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, 
азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, 
тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, 
хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, 
алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, 
аминосулфонил, аминокарбониламино, 
хетероарилокси, хетероциклил, 
хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, 
нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -
SO2-алкил, -SO2-арил и -SO2-хетероарил, каде 
што сите супституенти се евентуално 
дополнително супстуирани од 1 до 3 
супституенти одбрани од алкил, карбокси, 
карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, 

алкокси, халоген, CF3, амино, супституиран 
амино, циано и -S(O)nR, каде што R е алкил, 
арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; 
(ii’) алкилен група што е прекината од 
1 до 20 атоми независно одбрани од кислород, 
сулфур и NRa-, каде што Ra е одбрано од 
водород, евентуално супституиран алкил, 
циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил и 
хетероциклил, или групи одбрани од карбонил, 
карбоксиестер, карбоксиамид и сулфонил; или 
(iii’) алкилен група што има и од 1 до 
5 супституенти како што е дефинирано горе под 
(i’) и е прекинатa од 1 до 20 атоми како што е 
дефинирано горе под (ii’); 
и супституцијата во супституираниот алкенил, 
супституираниот алкинил, супституираниот арил, 
супституираниот циклоалкил, супституираниот 
хетероарил и супституираниот хетероциклил е 
од 1 до 5 супституенти одбрани од групата 
составена од алкил, алкенил, алкинил, алкокси, 
циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, 
ацилокси, амино, аминокарбонил, 
алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, 
хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, 
карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, 
хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, 
арилокси, хетероарил, аминосулфонил, 
аминокарбониламино, хетероарилокси, 
хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, 
алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-
хетероарил, -SO2-алкил, -SO2-арил и -SO2-
хетероарил, каде што сите супституенти се 
евентуално дополнително супстуирани од 1 до 3 
супституенти одбрани од алкил, карбокси, 
карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, 
алкокси, халоген, CF3, амино, супституиран 
амино, циано и -S(O)nR, каде што R е алкил, 
арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2. 
Има уште 27 патентни барања. 
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(51)  C 07D 251/10  

(11)  4054   (13) Т1 

(21)  2011/277   (22) 15/09/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  10007314  02/02/2008  DE 

(96)  15/01/2009 EP09705420.9 

(97)  10/08/2011 EP2240456 

(73)  POXEL SAS 

200 Avenue Jean Jaures  69007 Lyon, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  HELMREICH, Matthias and BRANDNER, Mike 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 3, 6-

ДИХИДРО-Л, 3, 5- ТРИАЗИН ДЕРИВАТИ ОД 

МЕТФОРМИН И ПАРАЛДЕХИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Процес за производство на соединенија 

од формулата  I 

 

 

во која 
R

1
, R

2
 секој, независно еден од друг, 

представува H или A, 
R

3
, R

4
 секој, независно еден од друг, 

представува H, A, алкенил со 2-6 C атоми, 
алкинил со 2-6 C 
атоми, Ar или Het, 
R

5
 и R

6
 зaедно истотакa представуваат алкилен 

со 2, 3, 4 или 5 C атоми, 
R

5
, R

6
 секој, независно еден од друг, 

претставува H, A, (CH2)nAr, (CH2)mOAr, (CH2)mOA 
или (CH2)mOH, 
R

5
 and R

6 
заедно истотака представуваат 

алкилен со 2, 3, 4 или 5 C атоми, во кој една CH2 
група може да биде заменета со O, NH или NA 
и/или во кој  1 H атом може да биде заменет со 
OH, 

Ar представува фенил, нафтил или бифенил, од 
кои секој е незаменлив или моно-, ди- или 
тризаменлив со Hal, A, OA, OH, COOH, COOA, 
CN, NH2, NHA, NA2, SO2A и/или COA, 
Het представува моно-, би-или трицикличен 
заситен, незаситен или ароматичен 
хетероциклус со 1 до 4 атоми N, O и/или S 
атоми, кои може да bиде незаменлив или моно-
,ди-или тризаменлив со Hal, A, OH, OA, NH2, 
(CH2)nAr, NHA, NA2, COOH, COOA и/или =O 
(карбонилен кислород), 
A представува неразгранет или разгранет алкил 
со 1-10 C атоми, во кој 1-7 H атоми може да 
бидат заменети со F, или цикличен алкил со 3-7 
C атоми, 
Hal представува F, Cl, Br или I, 
m представува 1, 2, 3, 4, 5 или 6, 
n представува 0, 1 или 2, 
и нивните адициони соли со киселини,  
кој опфаќа реакција на соединението од 
формулата  II 
 

 
 
во која 
R

1
, R

2
, R

3
, R

3
 ги имаат претходно наведените 

значења, 
 
со соединението од формулата III 
 

 
 
во која 
R

5
, R

6 
ги имаат претходно наведените значења. 

 

Има уште 8 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/428  

(11)  4094   (13) Т1 

(21)  2011/292   (22) 28/09/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0702456  08/02/2007  GB 

(96)  06/02/2008 EP08702047.5 

(97)  17/08/2011 EP2117542 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  CADOGAN, Elaine Bridget; CONNOLLY, 

Stephen; NICHOLLS, David, John; WILEY, 

Katherine, Elisabeth and YOUNG, Alan 

 

(54)  КОМБИНАЦИИ ОД БЕТА-2-

АДРЕНОЦЕПТОР АГОНИСТИЧКИ 

БЕНЗОТИАЗОЛОН 

(57)  1  Фармацевтски производ што содржи, во 

комбинација, прва активна состојка што е N-[2-

(Диетиламино)етил]-N-(2-{[2-(4-хидрокси-2-оксо-

2,3-дихидро-1,3-бензотиазол-

7ил)етил]амино}етил)-3-[2-(1-

нафтил)етокси]пропанамид дихидробромид, и 

втора активна состојка што е мускарински 

антагонист што е аклидиниум бромид, 

гликопиролат, окситропиум бромид, пирензепин, 

телензепин или тиотропиум бромид.  

Има уште 7 патентни барања. 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  A 61K 9/20, 31/44, 9/16, 9/48  

(11)  4078   (13) Т1 

(21)  2011/324   (22) 26/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  00126847  07/12/2000  EP 

(96)  06/12/2001 EP01999359.1 

(97)  10/08/2011 EP1341527 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

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

Hartmut 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ШТО 

СОДРЖИ АКТИВНА СОСТОЈКА 

ДИСПЕРЗИРАНА НА МАТРИКС 

(57)  1  Препарат во којшто активна состојка 

одбрана од групата N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-3-

циклопропилметокси-4-

дифлуорометоксибензамид (INN: рофлумиласт), 

N-оксидот на рофлумиласт и фармаколошки 

прифатлива сол на рофлумиласт и на неговиот 

N-оксид е во суштина униформно дисперзиран 

или растворен во ексципиент матрикс составен 

од еден или повеќе ексципиенти одбрани од 

групата од масен алкохол, триглицерид, делумен 

глицерид и естер на масна киселина и каде што 

препаратот е во форма на микросфери што 

имаат големина на честички во опсег од 50 µm 

до 2 mm.  

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 01N 43/56  

(11)  4077   (13) Т1 

(21)  2011/325   (22) 27/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157572.8 

(97)  03/08/2011 EP2193714 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich 

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав погоден за контрола на 

заболувања предизвикани од фитопатогени што 

содржи  

(А) соединение со формулата I 

 

назначен со тоа што R1 e дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или 

бромо; и 

(Б) барем едно соединение одбрано од групата 

составена од 

(Б2) азол фунгицид.  

Има уште 12 патентни барања. 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  A 47J 31/36  

(11)  4092   (13) Т1 

(21)  2011/326   (22) 27/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  09162895  17/06/2009  EP; 09162914  

17/06/2009  EP; 09162931  17/06/2009  EP; 

09163310  19/06/2009  EP; 09167851  13/08/2009  

EP and 09170590  17/09/2009  EP 

(96)  30/12/2009 EP09796115.5 

(97)  31/08/2011 EP2303077 

(73)  Sara Lee/DE B.V. 

Keulsekade 143  3532 AA Utrecht, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KAMERBEEK, Ralf; FLAMAND, John Henri; 

POST VAN LOON, Angenita Dorothea; KOELING, 

Hendrik Cornelis and BIESHEUVEL, Arend Cornelis 

Jacobus 

(54)  КАПСУЛА, СИСТЕМ И МЕТОДА ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ ПРЕДОДРЕДЕНА 

КОЛИЧИНА НАПИВКА ПОГОДНА ЗА 

КОНЗУМИРАЊЕ 

(57)  1  Капсула (2) за подготвување 

предодредена количина напивка погодна за 

конзумирање користејќи екстрактивен продукт, 

што содржи 

шолја (12) што содржи периферен ѕид (16), дно 

(18) што го затвора периферниот ѕид на прв крај, 

и рамка слична на фланша (20) што продолжува 

нанадвор од периферниот ѕид на втор крај 

спротивно на дното, и 

капак (14) во употреба поврзан со рамката 

слична на фланша (20), каде што ѕидот, дното и 

капакот, во употреба, затвораат внатрешен 

простор (22) што го содржи екстрактивниот 

продукт, назначена со тоа што шолјата (12) 

дополнително содржи мнозинство на 

супстанцијално концентрични периферни бразди 

(28.i) што продолжуваат од шолјата, каде што 

браздите се направени од истиот материјал како 

шолјата.  

Има уште 43 патентни барања. 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  C 07K 7/64, A 61K 38/08, 38/12, C 07K 7/06

  

(11)  4093   (13) Т1 

(21)  2011/327   (22) 27/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  30901  20/12/2001  CU 

(96)  04/12/2002 EP02796490.7 

(97)  17/08/2011 EP1491553 

(73)  CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 

BIOTECNOLOGIA (CIGB) 

Avenida 31 entre  158 y 190, Cubanacan Playa 

Ciudad de la  Habana 10600, CU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SANTOS SAVIO, Alicia; MORO SORIA, 

Alejandro; PEREA RODRIGUEZ, Silvio Ernesto; 

REYES ACOSTA, Osvaldo; SANTIAGO VISPO, 

Nelson Francisco; PUCHADES IZAGUIRRE, 

Yaquelin; SILVA RODRIGUEZ, Ricardo; 

GONZALEZ LOPEZ, Luis Javier and GONZALEZ 

BARRIOS, Belkis 

 

(54)  ПЕПТИДИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР 

ПОВРЗАН СО ЧОВЕЧКИ ПАПИЛОМА ВИРУС 

(HPV) И ДРУГИ ЕПИТЕЛИАЛНИ ТУМОРИ 

(57)  1  Пептиди што го врзуваат и инхибираат 

местото на фосфорилација на Касеин Киназа II 

(CKII) назначени со тоа што ги претставуваат 

следниве секвенци: 

а. CSVRQGPVQKC; 

б. CSSCQNSPALC; 

в. CQIPQRTATRC; 

г. CAKQRTDPGYC; 

д. CWMSPRHLGTC; 

ѓ. CRNCTVIQFSC; 

е. CHYIAGTVQGC; 

ж. CPLVSLRDHSC; 

з. CKQSYLHHLLC; 

ѕ. CFQPLTPLCRC; 

и. CQSYHELLLQC.  

Иима уште 12 патентни барања. 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(51)  C 07C 231/24, 233/18  

(11)  4075   (13) Т1 

(21)  2011/329   (22) 28/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0804466  05/08/2008  FR 

(96)  04/08/2009 EP09290608.0 

(97)  03/08/2011 EP2151430 

(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)  Langlois, Pascal; Martin, Damien; Coquerel, 

Gerard and Linol, Julie 

(54)  НОВ ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

КРИСТАЛЕН ОБЛИК V ОД АГОМЕЛАТИН 

(57)  1  Процесот за добивање на кристален 

облик V од агомелатин на формулата (I): 

 

се карактеризира со тоа што растворот на 

агомелатин кој е претходно растворен со еден 

или два растворувачи кои се раствориливи 

во секој дел и чија точка на вриење е помалку од 

120 ° C е атомизиран во атомизер.  

Има уште 4 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/135, C 07C 211/42  

(11)  4071   (13) Т1 

(21)  2011/330   (22) 28/10/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  205833 P  23/01/2009  US; 455976  

09/06/2009  US; 456001  09/06/2009  US; 456029  

09/06/2009  US; 456031  09/06/2009  US and 

689044  18/01/2010  US 

(96)  22/01/2010 EP10166534.7 

(97)  03/08/2011 EP2246321 

(73)  Teva Pharmaceutical Industries Ltd 

5 Basel Street PO Box 3190  49131 Petah Tiqva, 

IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Safadi, Muhammad; Licht, Daniella; Cohen, 

Rachel; Frenkel, Anton; Zholovsky, Marina and 

Koltai,Tamas 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА РАЗАГИЛИН СО 

ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Разагилин цитрат.  

Има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61L 15/22, 15/60, C 08L 83/04  

(11)  4070   (13) Т1 

(21)  2011/331   (22) 01/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  997166 P  30/09/2007  US 

(96)  30/09/2008 EP08836714.9 

(97)  07/09/2011 EP2211919 

(73)  Meda AB 

Pipers vag 2 A/ Box 906  17009 Solna , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PALEFSKY, Irwin and WILSON, Ni'kita 

(54)  СИЛИКОНСКИ ГЕЛ-БАЗИРАНИ СОСТАВИ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАНИ И РЕДУЦИРАЊЕ ЛУЗНИ 

(57)  1  Состав за создавање филм заштитена 

бариера за редукција на формирањето 

зараснати лузни после хируршки резови или 

ненамерни рани што содржи: 

- цикличен силоксан; 

- силиконски оклузивен флуид во форма 

на полиалкилсилоксан одбран од 

поли(диметилдилоксан), 

поли(метилетилсилоксан), 

поли(метилфенилсилоксан), и мешавини од 

истите што имаат вискозност помеѓу 50 и 500 

mm2.s-1 (cSt); 

- силиконски оклузивен гел во форма на 

дисперзија на силикон еластомер во силиконско 

масло, назначен со тоа што силиконс 

еластомерот е одбран од вкрстено врзан 

диметикон, стеарил мети-диметил силоксан 

кополимер, полисиликон-11, цетеарил 

диметикон/винил диметикон вкрстен-полимер, 

диметикон/фенил винил диметикон вкрстен-

полимер, и диметикон/винил диметикон вкрстен-

полимер и силиконското масло е одбрано од 

фенил триметикон, фенил диметикон, диметикон 

кополиол, и алкил диметикон кополиол 

- прашок од силиконска смола во форма 

на полиметил силсесквиоксан.  

Има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/56  

(11)  4069   (13) Т1 

(21)  2011/332   (22) 01/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157590.0 

(97)  24/08/2011 EP2201839 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich 

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав погоден за контрола на 

заболувања предизвикани од фитопатогени што 

содржи  

(А) соединение со формулата I 

 

назначен со тоа што R1 e дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или 

бромо; и 

(Б) соединението мандипропамид.  

Има уште 12 патентни барања.
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(51)  C 07F 5/02  

(11)  4068   (13) Т1 

(21)  2011/333   (22) 01/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  557535 P  30/03/2004  US 

(96)  24/03/2005 EP05742865.8 

(97)  24/08/2011 EP1756121 

(73)  MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  PICKERSGILL, I., Fraser; BISHOP, John; 

KOELLNER, Christoph; GOMEZ, Jean-Marc; 

GEISER, Achim; HETT, Robert; AMMOSCATO, 

Vince; MUNK, Stephen; LO, Young; CHUI, Fang-

Ting and KULKARNI, V.R. 

(54)  СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЈА НА 

БОРОНСКИ ЕСТЕР И АЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1. Процес за подготовка на соединение на 

боров естер со формула (I): 

 
при што: 

R
1
 е незадолжително заменета алифатична, 

ароматична, или хетероароматична група; 
R

2
 е водород, нуклеофугична група, или 

незадолжително заменета алифатична, арома-
тична, или хетероароматична група; 
R

3
 е нуклеофугична група или незадолжително 

заменета алифатична, ароматична, или 
хетероароматична група; и 
секој R

4
 и R

5
, независно, е незадолжително 

заменета алифатична, ароматична, или хете-
роароматична група, или 
R

4
 и R

5
, земени заедно со интервенирачките 

кислородни и борови атоми, формираат 
незадолжително заменет 5- до 10-член прстен 
кој што има 0-2 дополнителни прстенести 
хетероатоми селектирани од N, O, или S; 

 
споменатион процес кој што опфаќа: 

(а) обезбедување најмалку 5 мола од боров "ат" 

комплекс со формула (II): 

 

каде 

Y е нуклеофугична група; 
M

+
 е катјон; а 

секој R
1
 до R5 е како што е погоре дефиниран; и 

(б) контакт со боровиот "ат" комплекс со 

формула (II) со Левисова киселина под услови 

кои можат да го дадат соединението на боров 

естер со формула (I), при што споменатиот че-

кор на контактирање е спроведен во смеса за 

реакција која што опфаќа: 

 
(i) координирање на етеричен солвент којшто 

има мала способност за мешање со вода; или 

(ii) во секој солвент којшто има мала способност 

за мешање со вода и еден координирачки ко-

солвент под услов ако координирачкиот ко-

солвент не сочинува повеќе од 20% v/v од 

смесата на реакција; 

при што растворливоста во вода во етер 

солвентот од (i) или (ii) којшто има мала спо-

собност за мешање со вода е помала од 5%w/w; 

и при што етер солвентот од (i) или (ii) кој што 

има мала способност за мешање со вода 

сочинува најмалку 70% v/v од смесата на 

реакција. 

Има уште 55 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 31/505  

(11)  4067   (13) Т1 

(21)  2011/336   (22) 03/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  06115029  06/06/2006  EP 

(96)  06/06/2007 EP07729974.1 

(97)  31/08/2011 EP2029110 

(73)  Tibotec Pharmaceuticals  

Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork, 

IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KIEKENS, Filip Rene Irene; VOERSPOELS, 

Jody Firmin Marceline and BAERT, Lieven Elvire 

Colette 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ СПРЕЈ 

СУШЕНИ ФОРМУЛАЦИИ ОД ТМС125 

(57)  1  Постапка за подготвување цврст 

фармацевтски прашок, што ги опфаќа чекорите 

на: 

(а) обезбедување мешавина од микрокристална 

целулоза и раствор од полимер растворлив во 

вода и TMC125; 

(б) спреј сушење на мешавината од чекор (а) за 

да се формира цврста дисперзија од TMC125 и 

полимерот преку воведување на мешавината 

како капки во комора за спреј-сушење преку 

распрскувачки средства.  

Има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 05F 17/00  

(11)  4065   (13) Т1 

(21)  2011/337   (22) 03/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  102009049797  16/10/2009  DE 

(96)  11/11/2009 EP09014089.8 

(97)  28/09/2011 EP2311785 

(73)  KOMPOFERM GmbH 

Max-Planck-Strabe 15, 33428 Marienfeld, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Eggersmann, Karlgunter 

(54)  МЕТОДА ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАД 

(57)  1  Метода за обработка на отпадни 

материјали во кои депозити и/или запаливи 

материјали се извлечени со помош на серија на 

чекори за обработка од доставениот отпаден 

материјал и се состои од следните чекори: 

a) Одвојување на отпаден материјал во најмалку 

еден прв дел, а особено со отпадни делови над 

однапред oпределената отпадна големина на 

делот и во втор органски - богат дел, особено 

повеќе со отпадни делови под однапред 

определената отпадна големина на делот (S1) 

б) Одвојување на вториот дел во најмалку еден 

органски - богат преработен дел и во органски - 

богат груб дел (S2) 

в) Ферментација на органски - богат груб дел со 

помош на сувa ферментација (S3) 

г) Понатамошна обработка на ферментирани 

остатоци од сувата ферментација заедно со 

претходно одделен органски - богат преработен 

дел (S4).  

Има уште 6 патентни барања. 
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(51)  C 07D 223/16  

(11)  4064   (13) Т1 

(21)  2011/338   (22) 03/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0901555  31/03/2009  FR 

(96)  30/03/2010 EP10290166.7 

(97)  07/09/2011 EP2241554 

(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; Dessinges, Aimee and 

Serkiz, Bernard 

(54)  "ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА НА ИВАБРАДИН 

И НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ 

КИСЕЛИНИ ДОДАТНИ СОЛИ" 

(57)  1  Процес на синтеза на соединението со 

формула (VII), во рацемична или оптички 

активна форма: 

 

кадешто R претставува водороден атом или 

метил група, се карактеризира со тоа што 

соединението со формула (VIII): 

 

 

 

реагира со соединението со формула (IX), во 

рацемична или оптички активна форма, во 

форма на слободна база или сол: 

 

Каде што R е дефинирано погоре, 

Во присуство на сол на преоден метал или 

лантанид, 

во растворач, при што се добива соединение со 

формула (X), во рацемична или  оптички активна 

форма: 

 

 

кое се конвертира во соединение со формула 

(VII) со посредство на хидриден донор.  

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 39/015  

(11)  4063   (13) Т1 

(21)  2011/342   (22) 08/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0105035  14/10/2004  EP and 0619056 P  

14/10/2004  US 

(96)  13/10/2005 EP05808091.2 

(97)  07/09/2011 EP1802336 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Crucell 

Holland B.V; GlaxoSmithKline Biologicals SA 

and The Government of the United States, as 

represen-ted by the Secretary of the Army, on 

behalf of the Walter Reed Army Institut 

Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE; 

Archimedesweg 4   2333 CN Leiden, NL; Rue de 

I`Institut 89  1330 Rixensart, BE and 503 Robert 

Grant Avenue  Silver Spring, MD 20910-7500, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PAU, Maria Grazia; GOUDSMIT, Jaap; 

COHEN, Joseph D.,  GlaxoSmithKline; DUBOIS, 

Patrice M., GlaxoSmithKline; STEWART, V. Ann 

and HEPPNER, Donald 

(54)  ПРИМАРНО ЗГОЛЕМЕНИ ВАКЦИНИ 

ПРОТИВ МАЛАРИЈА 

(57)  1  Опрема во делови коишто содржат: 

- репликационо - дефектен рекомбинантен 

аденовирус во фармацевтски прифатлив 

ексципиенс, споменатиот аденовирус содржи 

хетерологна нуклеинска киселина којашто 

кодира циркумспорозоитен (CS) антиген од 

маларија-предизвикувачки паразит и  

- адјувантен протеински антиген; 

кадешто споменатиот рекомбинантен 

аденовирус е избран од групата     составена од 

човечки аденовирусен серотип 11, 24, 26, 34, 35, 

48, 49 и 50 и каде што споменатиот 

репликационен-дефективен рекомбинантен 

аденовирус е состав за иницијално полнење и 

адјувантниот протеински антиген е состав за 

зголемување.  

Има уште 19 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 15/08,  

C 07D 471/18  

(11)  4062   (13) Т1 

(21)  2011/343   (22) 08/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  08151199  08/02/2008  EP and 27062  

08/02/2008  US 

(96)  06/02/2009 EP09708584.9 

(97)  05/10/2011 EP2252611 

(73)  N.V.Organon 

5349 AB Oss, NL 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  VAN RIJN, Rachel Deborah; LOOZEN, 

Hubert, Jan, Jozef; TIMMERS, Cornelis, Marius; 

KARSTENS, Willem, Frederik, Johan and VAN DER 

VEEN, Lars, Anders 

(54)  (ДИХИДРО)ПИРОЛО[2,1-

A]ИЗОКВИНОЛИНИ 

(57)  1  1.Соединение според општа формула I 

 
или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при 

што 

C5-C6 врската може да биде заситена или 

незаситена, 

R
1
 е халоген, цијано, (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил, 

(2-6C)алкинил, (3-6C)циклоалкил, (5-

6C)циклоалкенил, или фенил или (1-

5C)хетероарил, при што секоја од споменатите 

фенил и хетероарил половини се независно 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

субституенти селектирани од  R
13

; 

R
2
 е H, цијано, халоген, (1-4C)алкил, (1-

4C)алкокси(1-4C)алкил, хидрокси(1-4C)алкил, 

формил, (1-4C)алкилкарбонил или C=N-OH, 

C=N- OCH3; 
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R
3
 е R

15
, R

16
-амино или 

R
3
 е (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (ди)[(1-

4C)акил]амино(1-4C)акил, или 

R
3
 е (2-6C)хетероциклоалкил(1-4C)алкил, чија(2-

6C)хетероциклоалкил половината незадол-

жително може да биде заменета со (1-

4C)алкилкарбонил или (3-6C)циклоалкилкарбо-

нил, или 

R
3
 е група селектирана од 

 

 

или 

 

R
7
 е H, халоген, или метил; 

R
8
 е H, халоген, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-

4C)алкокси(1-4C)акил или хидрокси; 

R
9
 е H, формил, халоген, хидрокси, амино, 

цијано, нитро, (2-6C)алкинил, (3-6C)циклоалкок-

си, (2-5C)хетероциклоалкокси, (2-

5C)хетероарилокси, (ди)[(1-4C)алкил]аминокар-

бокси, (1-6C)алкилкарбонил, (1-

4C)алкоксикарбонил, (ди)[(1-4C)алкил] 

аминокарбонил, (2-

6C)хетероциклоалкилкарбонил, (ди)[(1-

4C)алкил]амино, (2-6C)хетероциклоалкилкарбо-

ниламино, (ди)[(1-

4C)алкил]аминокарбониламино, (1-

4C)алкоксикарбониламино, (ди) [(1-

4C)алкил]аминосулфониламино, (1-

4C)алкилсулфониламино, 1-имидазолидинил -2-

он, 3-оксазолидинил-2-он, 1-пиролидинил-2-он, 

или 

R
9
 е (1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (2-6C)алкенил, 

(1-6C)алкилкарбониламино или (2-6C) хетеро-

циклоалкил, (2-5C)хетероариламинокарбонил, 

секој споменат алкил, алкокси, алкенил, 

хетероциклоалкил и хетероарил е независно 

незадолжително заменет со еден или повеќе 

субституенти селектирани од R
14

, или 

R
9
 е (1-5C)хетероарил, фенил или фенокси, сите 

независно незадолжително заменети со еден 

или повеќе субституенти селектирани од R
13

; 

R
10

 е H, метокси, халоген или метил; 

R
11

 е H, (1-6C)алкил или (3-4C)алкенил; 

R
12

 е (1-4C)алкилкарбонил или (3-

6C)циклоалкилкарбонил, двата незадолжително 

заменети со еден или повеќе субституенти 

селектирани од R13 R13 е хидрокси, амино, 

халоген, нитро, трифлуорометил, цијано, (1-

4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилтио или 

(ди)[(1-4C)алкил]амино; 

R
14

 е хидрокси, амино, халоген, азид, цијано, (1-

4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилтио, (ди)[(1-

4C)алкил]амино, (3-6C)циклоалкил, (2-

6C)хетероциклоалкил, (1-4C)алкилкарбо-

ниламино, (ди)[(1-

4C)алкил]аминокарбониламино, (1-

4C)алкилсулфониламино, (1-

4C)алкоксикарбониламино, (1-

4C)алкилкарбонил, (1-4C)алкоксикарбонил, (1-

4C)алкилсулфокси, (2-6C)хетероциклоалкокси, 
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(ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил, (1-

4C)алкилсулфонил, (3-

6C)циклоалкилкарбониламино и [(1-4C)алкил][(1-

4C)алкилкарбонил]амино; 

R
15

 и R
16

 во R
15

, R
16

-амино се независно 

селектирани од H, или (1-6C)алкил, (3-6C)цикло-

алкил, (2-6C)хетероциклоалкил или (ди)[(1-

4C)алкил]амино, сите незадолжително заменети 

со хидрокси, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-

4C)алкилкарбонил, (1-4C)алкоксикарбонил, (3-

6C)циклоалкилкарбонил, (ди)[(1-4C)алкил]амино, 

(ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил или (ди)[(1-

4C)алкокси(1-4C)алкил]амино; или 

R
15

, R
16

-амино се зааедно во еден (3-

8C)хетероциклоалкил прстен, незадолжително 

заменети со R
18

 или 

R
15

, R
16

-амино се зааедно во еден (4-

8C)хетероциклоалкил прстен или (4-6C)хетеро-

циклоалкенил прстен, од кои и свата содржат 

еден азот и кои што се незадолжително заме-

нети со еден или повеќе субституенти 

селектирани од R
17

; 

R
17

 е хидрокси, амино, халоген, (1-4C)алкил, (1-

4C)алкокси, (ди) [(1-4C)алкил]амино, (1-

4C)алкилкарбониламино, (ди) [(1-

4C)алкил]аминокарбониламино; (1-

4C)алкилсулфониламино, (1-

4C)алкоксикарбониламино, (1-

4C)алкилсулфонил, (3-6C) циклоалкилкарбонил-

амино, [(1-4C)алкил][(1-

4C)алкилкарбонил]амино, или 

R
17

 е фенил и (2-5C)хетероарил, и двата 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

субституенти селектирани од R
13

; и 

R
18

 е (1-4C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (4-

6C)циклоалкенилкарбонил, (ди)[(1-4C)алкил] 

аминокарбонил, (1-4C)алкилсулфонил, (ди)[(1-

4C)алкил]аминосулфонил, (2-6C)хетероциклоал-

килсулфонил, (2-5C)хетероарил, 

фенилкарбонил, (1-4C)алкилкарбонил, (3-6C) 

циклоалкилкарбонил, (2-

5C)хетероарилкарбонил, фенил, 

фенилсулфонил, (2-5C)хетероарилсулфонил и 

(2-6C) хетероциклоалкилкарбонил, чии 

(цикло)алкил и (хетери)арил половини може да 

бидат заменети со еден или повеќе субституенти 

селектирани од R
13

, 

под услов соединението да не е 3-ацетил-
пироло[2,1-a]изоквинолин-1-карбонитрил. 
Има уште 24 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 237/20, A 61K 31/501, A 61P 3/06, C 

07D 237/24  

(11)  4108   (13) Т1 

(21)  2011/344   (22) 09/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  491095 P  30/07/2003  US; 546786 P  

23/02/2004  US; 546815 P  23/02/2004  US; 

546820 P  23/02/2004  US; 546898 P  23/02/2004  

US; 546934 P  23/02/2004  US; 553403 P  

16/03/2004  US; 553404 P  16/03/2004  US; 

553416 P  16/03/2004  US; 553446 P  16/03/2004  

US and 553491 P  16/03/2004  US 

 

(96)  29/07/2004 EP04779562.0 

(97)  05/10/2011 EP1648874 

(73)  Xenon Pharmaceuticals Inc. 

3650 Gilmore Way  Burnaby, BC V5G 4W8, CA 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  HOU, Duanjie; ABREO, Melwyn; CHAFEEV, 

Mikhail; CHAKKA, Nagasree; CHOWDHURY, 

Sultan; FU, Jian-Min; GSCHWEND, Heinz W.; 

HOLLADAY, Mark W.; KAMBOJ, Rajender; 

KODUMURU, Vishnumurthy; LIU, Shifeng; RAINA, 

Vandna; SUN, Sengen; SUN, Shaoyi; SVIRIDOV, 
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Serquei; TU, Chi; WINTHER, Michael D.; ZHANG, Zaihui and LI, Wenbao,

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИН И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА 

 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

 

назначено со тоа што: 

x и y се секое независно 1; 

W е -C(O)N(R
1
)-; -N(R

1
)C(O)N(R

1
)- или -

N(R
1
)C(O)-; 

V е -C(R
10

)H; 

секое R
1
 е независно одбрано од групата 

составена од водород; C1-C6алкил 

(57)несупституирана или супституирана со еден 

или повеќе супституенти одбрани од групата 

составена од хало, метил или трифлуорометил; 

и C2-C6алкил несупституирана или 

супституирана со еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од метокси и 

хидрокси; 

R
2
 е одбрано од групата составена од C7-

C12алкил, C2-C12алкенил, C7-C12хидроксиалкил, 

C2-C12хидроксиалкенил, C1-C12алкокси, C2-

C12алкоксиалкил, C3-C12циклоалкил, C4-

C12циклоалкилалкил, C13-C19аралкил, C3-

C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, C1-

C12хетероарил, и C3-C12хетероарилалкил; 

R
3
 е одбрано од групата составена од C1-

C12алкил, C2-C12алкенил, C2-C12хидроксиалкил, 

C2-C12хидроксиалкенил, C1-C12алкокси, C2-

C12алкоксиалкил, C3-C12циклоалкил, C4-

C12циклоалкилалкил, C6-C19арил, C7-C12аралкил, 

C3-C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, 

C1-C12хетероарил и C3-C12хетероарилалкил; 

или R
3
 е многу-прстенеста структура што има 2 

до 4 прстени каде што прстените се независно 

одбрани од групата составена од C3-

C12циклоалкил, C3-C12хетероциклил, C6-C19арил 

и C1-C12хетероарил и каде што неколку или сите 

прстени може да бидат соединети едни со други; 

R
4
 и R

5
 се секое независно одбрани од водород, 

флуоро, хлоро, метил, метокси, 

трифлуорометил, циано, нитро или -N(R
12

)2; 

R
6
, R

6a
, R

7
, R

7a
, R

8
, R

8a
, R

9
, и R

9a
 се секое 

независно одбрани од водород или C1-C3алкил; 

или R
6
 и R

6a
 заедно, или R

7
 и R

7a
 заедно, или R

8
 

и R
8a

 заедно, или R
9
 и R

9a
 заедно се оксо група, 

под услов да кога V е -C(O)-, R
7
 и R

7a
 заедно или 

R
8
 и R

8a
 заедно не формираат оксо група, 

додека останатите R
6
 R

6a
, R

7
, R

7a
, R

8
, R

8a
, R

9
, и 

R
9a

 се секое независно одбрани од водород или 

C1-C3алкил; 

или едно од R
6
, R

6a
, R

7
, и R

7a
 заедно со едно од 

R
8
, R

8a
, R

9
 и R

9a
 формираат алкилен мост, 

додека преостанатите R
6
, R

6a
, R

7
, R

7a
, R

8
, R

8a
, R

9
, 

и R
9a

 се секое независно одбрани од водород 

или C1-C3алкил; 

R
10

 е водород или C1-C3алкил; 

секое R
12

 е независно одбрано од водород или 

C1-C6алкил; и 

каде што секоја од C1-C3алкил,  C1-C6алкил,  C1-

C12алкил,  и  секој алкил  дел од секоја C2-

C12хидроксиалкил, C1-C12алкокси, C2-

C12алкоксиалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C7-

C12аралкил, C3-C12хетероциклилалкил и C3-

C12хетероарилалкил се несупституирани или 

супституирани од една или повеќе од следниве 

групи: C1-C12алкил, C2-C12алкенил, хало, C2-

C12халоалкенил, циано,  нитро, C6-C19арил, C3-

C12циклоалкил, C3-C12хетероциклил, C1-

C12хетероарил,              -OR
14

, -OC(O)-R
14

, -

N(R
14

)2, -C(O)R
14

, -C(O)OR
14

, -C(O)N(R
14

)2, -

N(R
14

)C(O)OR
16

, -N(R
14

)C(O)R
16

, -N(R
14

)(S(O)tR
16

) 

(каде што t е 1 до 2), -S(O)tOR
16

 (каде што t е 1 

до 2), -S(O)tR
16

 (каде што t е 0 до 2),  и  -

S(O)tN(R
14

)2 (каде што t е 1 до 2), каде што секое 

R
14

 е независно водород, C1-C12алкил, халоC1-

C12алкил, C3-C12циклоалкил, C4-

C12циклоалкилалкил, C6-C19арил 

(несупституирана или супституирана со една или 

повеќе хало групи), C7-C12аралкил, C3-

C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, C1-

C12хетероарил или C3-C12хетероарилалкил; и 

секое R
16

 is C1-C12алкил, халоC1-C12алкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C6-

C19арил, C7-C12аралкил, C3-C12хетероциклил, C3-
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C12хетероциклилалкил, C1-C12хетероарил или C3-

C12хетероарилалкил, и каде што секој од горните 

супституенти е несупституиран; 

каде што секоја C2-C12алкенил и секој алкенил 

дел од секоја C2-C12хидроксиалкенил се 

несупституирани или супституирани од една од 

следниве групи: C1-C12алкил, C2-C12алкенил, 

хало, C1-C12халоалкил, C2-C12халоалкенил, 

циано, нитро, C6-C19арил, C7-C12аралкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C3-

C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, C1-

C12хетероарил, C3-C12хетероарилалкил, -OR
14

, -

OC(O)-R
14

, -N(R
14

)2, -C(O)R
14

,            -C(O)OR
14

, -

C(O)N(R
14

)2, -N(R
14

)C(O)OR
16

, -N(R
14

)C(O)R
16

, -

N(R
14

)(S(O)tR
16

) (каде што t е 1 до 2), -S(O)tOR
16

 

(каде што t е 1 до 2), -S(O)tR
16

 (каде што t е 0 до 

2), и -S(O)tN(R
14

)2 (каде што t е 1 до 2) каде што 

секое R
14

 е независно водород,  C1-C12алкил,  

халоC1-C12алкил,  C3-C12циклоалкил,  C4-

C12циклоалкилалкил,  C6-C19арил, C7-C12аралкил, 

C3-C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, 

C1-C12хетероарил  или  C3-C12хетероарилалкил;  

и секое R
16

 е C1-C12алкил, халоC1-C12алкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C6-

C19арил, C7-C12аралкил, 

C3-C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, 

C1-C12хетероарил или C3-C12хетероарилалкил, и 

каде што секој од горните супституенти е 

несупституиран; 

каде што секоја C3-C12циклоалкил, секој 

циклоалкил дел од секоја C4-

C12циклоалкилалкил, секој C6-C19арил и секој 

арил дел од секој C7-C12аралкил се 

несупституирани или супституирани од еден или 

повеќе супституенти одбрани од групата 

составена од C1-C12алкил,  C2-C12алкенил,  хало,  

C1-C12халоалкил,  C2-C12халоалкенил,  циано,  

нитро, C6-C19арил, C7-C12аралкил, C3-

C12циклоалкил,          C4-C12циклоалкилалкил, C3-

C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, C1-

C12хетероарил, C3-C12хетероарилалкил, -R
15

-

OR
14

, -R
15

-OC(O)-R
14

, -R
15

-N(R
14

)2, 

-R
15

-C(O)R
14

, -R
15

-C(O)OR
14

, -R
15

-C(O)N(R
14

)2, -

R
15

-N(R
14

)C(O)OR
16

, -R
15

-N(R
14

)C(O)R
16

, -R
15

-

N(R
14

)(S(O)tR
16

) (каде што t е 1 до 2), -R
15

-

S(O)tОR
16

 (каде што t e 1 до 2), -R
15

-S(O)tR
16

 

(каде што t е 0 до 2), и -R
15

-S(O)tN(R
14

)2  (каде 

што  t  е 1 до 2) каде што секое R
14

 е независно 

водород, C1-C12алкил, C1-C12халоалкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C6-

C19арил, C7-C12аралкил, C3-C12хетероциклил, C3-

C12хетероциклилалкил, C1-C12хетероарил или C3-

C12хетероарилалкил; секое R
15

 е независно 

директна врска или праволиниски или разгранет 

C1-C12алкилен или C2-C12алкенилен ланец; и 

секое R
16

 е C1-C12алкил, C1-C12халоалкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C6-

C19арил, C7-C12аралкил, C3-C12хетероциклил, C3-

C12хетероциклилалкил, C1-C12хетероарил или C3-

C12хетероарилалкил, и каде што секој од горните 

супституенти е несупституиран; 

каде што секоја C3-C12хетероциклил, секој 

хетероциклил дел од секоја C3-

C12хетероциклилалкил, секоја C1-C12хетероарил 

и секој хетероарил дел од C3-

C12хетероарилалкил се несупституирани или 

супституирани од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од C1-C12алкил, 

C2-C12алкенил, хало, C1-C12халоалкил, C2-

C12халоалкенил, циано, оксо, тиоксо, нитро, C6-

C19арил,     C7-C12аралкил, C3-C12циклоалкил, C4-

C12циклоалкилалкил, C3-C12хетероциклил,  C3-

C12хетероциклилалкил, C1-C12хетероарил, C3-

C12хетероарилалкил, -R
15

-OR
14

,               -R
15

-

OC(O)-R
14

, -R
15

-N(R
14

)2, -R
15

-C(O)R
14

, -R
15

-

C(O)OR
14

, -R
15

-C(O)N(R
14

)2,                -R
15

-

N(R
14

)C(O)OR
16

, -R
15

-N(R
14

)C(O)R
16

, -R
15

-

N(R
14

)(S(O)tR
16

) (каде што t e 1 до 2), -R
15

-

S(O)tOR
16

 (каде што t е 1 до 2), -R
15

-S(O)tR
16

 

(каде што t е 0 до 2), и -R
15

-S(O)tN(R
14

)2 (каде 

што t е 1 до 2) каде што секое R
14

 е независно 

водород, C1-C12алкил, C2-C12алкенил, C1-

C12халоалкил, C3-C12циклоалкил, C4-

C12циклоалкилалкил, C6-C19арил, C7-C12аралкил, 

C3-C12хетероциклил, C3-C12хетероциклилалкил, 

C1-C12хетероарил или C3-C12хетероарилалкил; 

секое R
15

 е независно директна врска или 

праволиниски или разгранет C1-C12алкилен или 

C2-C12алкенилен ланец; и секое R
16

 е C1-

C12алкил, C2-C12алкенил, C1-C12халоалкил, C3-

C12циклоалкил, C4-C12циклоалкилалкил, C6-

C19арил, C7-C12аралкил, C3-C12хетероциклил, C3-

C12хетероциклилалкил, C1-C12хетероарил  или 
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C3-C12хетероарилалкил, и каде што секој од 

горните супституенти е несупституиран; и  

стереоизомер, енантиомер или таутомер на 

истото, фармацевтски прифатлива сол на истото 

или фармацевтски состав од истото. 

Има уште 89 патентни барања

 

(51)  C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30

  

(11)  4086   (13) Т1 

(21)  2011/346   (22) 11/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  08155094  24/04/2008  EP 

(96)  23/04/2009 EP09733923.8 

(97)  07/09/2011 EP2291380 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GUILLAUME, Michel, Joseph, Maurice, Andre 

and GAEKENS, Tim 

(54)  ПРОЛЕКОВИ ОД НАЛМАФЕН 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

вклучително било која стереохемиски изомерна 

форма на истото, назначено со тоа 

што:  R
1
 e C6-16алкил или C8-12алкиламино; 

или фармацевтски прифатлива киселинска 

адитивна сол на истото, или солват на истото.  

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 231/56, A 61K 31/427, 31/428, 31/496, 

31/506, A 61P 35/00, C 07D 403/12, 403/14, 

409/12, 413/12, 417/12, 417/14  

(11)  4057   (13) Т1 

(21)  2011/347   (22) 11/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  749856 P  13/12/2005  US 

(96)  11/12/2006 EP06845064.2 

(97)  05/10/2011 EP1966151 

(73)  Schering Corporation 

Kenilworth, NJ 07033-0530, US 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  TSUI, Hon-Chung; PALIWAL, Sunil; 

SIDDIQUI, M., Arshad; COOPER, Alan; DENG, 

Yongqi; SHIPPS, Gerald, W., Jr.; SHIH, Neng-yang; 

ZHU, Hugh; SUN, Robert; KELLY, Joseph; DOLL, 

Ronald; NAN, Yang; WANG, Tong; DESAI, Jagdish; 

WANG, James; DONG, Youhao; MADISON, 

Vincent, S.; XIAO, Li; HRUZA, Alan; SAMATAR, 

Ahmed; CELEBI, Azim, A.; WU, Yiji and BOGA, 

Sobhana, Babu 

(54)  ПОЛИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИНДАЗОЛ КОИШТО СЕ ЕРК-ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула 1.0: 

 

 

или фармацевтски прифатливите соли од тоа, 

при што: 

Y
1
, Y

2
, и Y

3
 се секој независно селектирани од 

групата што се состои од: -CH=, -N= и -CR
9
=; 

z е 1 до 3; 

Q е супституент селектиран од групата што се 

состои од: 
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Секој Q
1
 претставува прстен независно 

селектиран од групата што се состои од: цикло-

алкил, заменет циклоалкил, хетероциклоалкил, 

заменет хетероциклоалкил, арил, заменет арил, 

хетероарил, и заменет хетероарил, при што 

споменатите заменети прстени се заменети со 1 

до 3 супституенти независно селектирани од 

групата што се состои од : R
10

 половините; под 

услов ако кога Q
1
 е арил, хетероарил, заменет 

арил или заменет хетероарил, тогаш 

јалеродните атоми на спојот на прстенот не се 

заменети; 

Q
2
 претставува прстен селектиран од групата 

што се состои од: циклоалкил, заменет цик-
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лоалкил, хетероциклоалкил, и заменет 

хетероциклоалкил, при што споменатите заме-

нети прстени се заменети со 1 до 3 субституенти 

независно селектирани од групата што се состои 

од R
10 

половините; 

Z
1
 претставува -(C(R

24
)2)w- при што секој R

24
 е 

независно селектиран од групата што се состои 

од: H, алкил и F, и при што w е 1, 2 или 3; 

Z
2
 е селектиран од групата што се состои од : -

N(R
44

)-, -O- и -C(R
46

)2-; 

m е 1 до 6; 

n е 1 до 6; 

p е 0 до 6; 

t е 0, 1, или 2; 

R
1
 е селектиран од групата што се состои од: 

(1) -CN, 

(2) -NO2, 

(3) -OR
10

, 

(4) -SR
10

, 

(5) -N(R
10

)2, 

(6) R
10

, 

(7) -C(O)R
10

, 

(8) -(C(R
30

)2)n-NR
32

-C(O)-R
10

, 

(9) -(C(R
30

)2)n-NR
32

-S(O)1-R
10

, 

(10) -(C(R
30

)2)n-NR
32

-C(O)-N(R
32

)-R
10

, 

(11) 

 

(12) -CF3, 

(13) -C(O)OR
10

, 

(14) -(C(R
30

)2)nR
13

 (на пр., -(CH2)nR
13

) при што n е 

1, секој R
30

 е H, а R
13

 е селектирани од групата 

што се состои од: -OH и -N(R
10

)2, при што секој 

R1
0
 е независно селектиран, 

(15) алкенил, 

(16) -NR
32

-C(O)-R
14

, 

(17) 

 

при што секој R
10

 е независно селектиран, 

(18)  

 

при што секој R
10

 е независно селектиран, 

(19) 

 

(20) -C(O)-NR
32

-(C(R
30

)2)p-OR
10

, 

(21) -C(O)N(R10)2 при што секој R
10

 е независно 

селектиран, 

(22) -C(O)-NR
32

-C(R
18

)3 при што секој R
18

 е 

независно селектиран од групата што се состои 

од: R
10 

и -C(O)OR
19

, а R
19

 е селектиран од 

групата што се состои од: алкил и заменет 

арилалкил, 

(23) -C(O)-NR
32

-(C(R
30

)2)n-C(O)-N(R
10

)2, 

(24) хетероциклоалкенил, 

(25) 

 

и 

(26) арилалкенил-; 

R
2
 е селектиран од групата што се состои од: 

(1) H, 

(2) -CN, 

(3) хало, 

(4) алкил, 

(5) заменет алкил при што споменатиот заменет 

алкил е заменет со 1 или 3 субституенти 

селектирани од групата што се состои од: (a) -

OH, (б) -O-алкил (на пр., -O-(C1-C3алкил), (ц) -O-

алкил заменет со 1 до 3 F атоми, 

и (д) -N(R
40

)2 при што секој R
40

 е независно 

селектиран од групата што се состои од: (i) H, (ii) 

C1-C3 алкил, (iii) - CF3, и (e) хало, 

(6) алкинил, 

(7) алкенил, 

(8) -(CH2)mR
11

, 

(9) -N(R
26

)2, 

(10) -OR
23

, 
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(11) -N(R
26

)C(O)R
42

, 

(12) циклоалкил, 

(13) циклоалкилалкил, 

(14)     

 

 

(15) -O-(заменет алкил) при што споменатиот 

заменет алкил е заменет со 1 до 3 F атоми, 

(16) -S(O)t-алкил, 

(17) -C(O)-алкил, 

(18) 

 

(19) 

 

при што секој алкил е независно селектиран, 

(20) 

 

при што секој алкил е независно селектиран, 

(21) 

 

при што секој алкил е независно селектиран, 

(22) -N(R48)-C(O)-R
48

 при што секој R
48

 е 

независно селектиран групата што се состои од: 

H и алкил, и 

(23) -C(O)-алкил, како што е, на пример, -C(O)-

(C1-C6 алкил), како што е, на пример, -C(O)CH3; 

секој R
3
, R

4
, R

5
, R6 и R7 е независно селектиран 

од групата што се состои од: 

(1) H, 

(2) алкенил, 

(3) заменет алкенил, 

(4) алкил,  

(5) заменет алкил, 

(6) циклоалкил, 

(7) заменет циклоалкил, 

(8) циклоалкилалкил-, 

(9) заменет циклоалкилалкил-, 

(10) хетероциклоалкил, 

(11) заменет хетероциклоалкил, 

(12) хетероциклоалкилалкил-, 

(13) заменет хетероциклоалкилалкил-, 

(14) -C(O)R
10

, 

(15) арилхетероарил-, 

(16) заменет арилхетероарил-, 

(17) хетероариларил-, 

(18) заменет хетероариларил-, 

(19) арил, 

(20) заменет арил, 

(21) хетероарил, 

(22) заменет хетероарил, 

(23) хетероарилхетероарил-, 

(24) заменет хетероарилхетероарил-, 

(25) ариламинохеетроарил-, 

(26) заменет ариламинохетероарил-, 

(27) арилалкинил-, 

(28) заменет арилалкинил-, 

(29) хетероарилалкинил-, 

(30) заменет хетероарилалкинил-, 

при што споменатиот R
3
, R

4
, R

5
, R

6
 и R

7
 заменети 

групи (7), (9), (11), (13), (16), (18), (20), (22), (24), 

(26), (28) и (30) се заменети со 1 до 3 

супституенти независно селектирани од групата 

што се состои од: -NH2, алкил,  алкенил, хало, -

C(O)-NH-R
28

, -C(O)OR
28

, и -C(O)R
28

, и 

при што споменатиот R
3
, R

4
, R

5
, R

6
 и R

7
 

заменетите групи (3) и (5) се заменети со 1 до 3 

супституенти независно селектирани од групата 

што се состои од: -NH2, хало (на пр., F, Cl и Br, а 

во друг пример F), -C(O)-NH-R
28

 (на пр., -C(O)-

NH-CH3), -C(O)OR
28

 (на пр., -C(O)OC2H5), и -

C(O)R
28

 (на пр., -C(O)CH3); 

R
5A

 е селектиран од групата што се состои од: 

хало, -OH, и -O-алкил; 

R
8
 е селектиран од групата што се состои од: H, -

OH, -N(R
10

)2, -NR
10

C(O)R
12

, и алкил; 

секој R
9
 е независно селектиран од групата што 

се состои од: халоген, -CN, -NO2, -OR
10

, -SR
10

, -

N(R
10

)2, и R
10

; 
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секој R
10

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H, алкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, 

хетероциклоалкилалкил, алкилхетероарил-, 

алкиларил-, заменет алкил, заменет арил, 

заменет арилалкил, заменет хетероарил, 

заменет хетероарилалкил, заменет циклоалкил, 

заменет циклоалкилалкил, заменет 

хетероциклоалкил, заменет 

хетероциклоалкилалкил, заменет 

алкилхетероарил-, заменет алкиларил-, 

хетероциклоалкенил, и заменет хетероцик-

лоалкенил, и при што:  

споменатиот R
10

 заменет алкил е заменет со 1 

до 3 субституенти независно селектирани од 

групата што се состои од: -NH2, -NHR
20

, -NO2, -

CN, -OR
26

, хало, -C(O)-NH-R
26

, -C(O)OR
26

, и -

C(O)R
26

, и 

споменатиот R
10

 заменет арил, заменет 

арилалкил, заменет хетероарил, заменет 

хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет 

циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, 

заменет хетероциклоалкилалкил, заменет 

алкилхетероарил- и заменет алкиларил- се за-

менети со 1 до 3 супституенти независно 

селектирани од групата што се состои од: (1) -

NH2, (2) -NO2, (3) -CN, (4) -OH, (5) -OR
20

, (6) -

OCF3, (7) алкил заменет со 1 до 3 независно 

селектирани хало атоми, (8) -C(O)R
38

, (9) алкил, 

(10) алкенил, (11) хало, (12) -C(O)-NHR
26

, (13) -

C(O)OR
38

, (14) -C(O)-NR
32

-(C(R30)2)n-N(R
38

)2, (15) 

-S(O)tR
38

, (16) -C(O)-NR
32

-R
38

, (17) -NR
32

-C (O)-

R
38

, (18) 

 

(19) -NHR
20

, и (20) циклоалкил; 

R
11

 е селектиран од групата што се состои од: F, 

-OH, -CN, -OR
10

, -NHNR
1
R

10
, -SR

10
 и хетероарил; 

R
12

 е селектиран од групата што се состои од: 

алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, цикло-

алкилалкил, хетероциклоалкил и 

хетероциклоалкилалкил; 

R
14

 е селектиран од групата што се состои од: 

алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, цикло-

алкилалкил-, хетероциклоалкил, 

алкилхетероциклоалкил, 

хетероциклоалкилалкил-, алкилхетероарил- и 

алкиларил-; 

R
15

 е селектиран од групата што се состои од: H, 

-OH, алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил-, хетероциклоалкил и 

хетероциклоалкилалкил-, алкилхетероарил- и 

алкиларил-; 

R
20

 претставува алкил; 

R
23

 е селектиран од групата што се состои од: H, 

алкил, арил, циклоалкил, и циклоалкилалкил-; 

секој R
26

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H и алкил; 

R
28

 е алкил; 

секој R
30

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H, алкил, и F; 

секој R
32

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H и алкил, и при што секој R
32

 е 

општо H; 

секој R
35

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H и C1 до C6 алкил; 

R
36

 е селектиран од групата што се состои од: H, 

алкил, и -O-алкил; 

секој R
38

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H, алкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хете-

роциклоалкилалкил, алкилхетероарил-, 

алкиларил-, заменет алкил, заменет арил, заме-

нет арилалкил, заменет хетероарил, заменет 

хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет 

циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, 

заменет хетероциклоалкилалкил, заменет 

алкилхетероарил- и заменет алкиларил-, и при 

што: 

споменатиот R
38

 заменет алкил е заменет со 1 

до 3 субституенти независно селектирани од 

групата што се состои од: -NH2, -NO2, -CN, -OR
26

, 

хало, -C(O)-NH-R
28

, -C(O)OR
28

, и -C(O)R
28

, и   

споменатиот R
38

 заменет арил, заменет 

арилалкил, заменет хетероарил, заменет хете-

роарилалкил, заменет циклоалкил, заменет 

циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, 

заменет хетероциклоалкилалкил, заменет 

алкилхетероарил- и заменет алкиларил- се 

заменети со 1 до 3 супституенти независно 
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селектирани од групата што се состои од: (1) -

NH2, (2) -NO2, (3) -CN, (4) -OH, (5) -OR
20

, (6) -

OCF3, (7) -CF3, (8) -C(O)R
26

, (9) алкил, (10) 

алкенил, (11) хало, (12) -C(O)-NH-R26, (13) -

C(O)OR
26

, (14) -C(O)-NR
32

-(C(R
3
)2)n-N(R

26
)2, (15) -

S(O)tR
26

, (16) -C(O)N(R
32

)(R
26

), (17) -NR
32

C(O)R
26

, 

(18) 

 

 

и (19) -NHR
20

; 

R
42

 е селектиран од групата што се состои од: 

алкил, арил, хетероарил, и циклоалкил; 

R
44

 е селектиран од групата што се состои од: H, 

алкил, циклоалкил, и циклоалкилалкил; и 

Секој R
46

 е независно селектиран од групата што 

се состои од: H, алкил, циклоалкил, и цик-

лоалкилалкил. 

Има уште 69 патентни барања.

 

 

(51)  A 61K 31/192, 31/195, 31/196, 31/404, 

31/452, A 61P 29/00, 37/00  

(11)  4058   (13) Т1 

(21)  2011/348   (22) 14/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  EPA 05106547  15/07/2005  EP and USP 

706365  08/08/2005  US 

(96)  14/07/2006 EP06777795.3 

(97)  23/11/2011 EP1904048 

(73)  Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, Rob; VITTE, 

Pierre-Alain; BOMBRUN, Agnes; GERBER, Patrick 

and JORAND-LEBRUN, Catherine 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА GLEPP-1 ВО 

ТРЕТМАНОТ НА АВТОИМУНИ И/ИЛИ 

ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Употреба на инхибитор на Glepp-1 за 

производство на медикамент за третман на  

автоимуно и/или воспалително пореметување 

каде што инхибиторот на Glepp-1 e карбоксилна 

киселина од Формулата (I): 

 

 

 

како и нејзините геометриски изомери, нејзините 

оптички активни форми како енантиомери, 

диастереомери и нејзините рацематни форми, 

како и нејзини фармацевтски прифатливи соли и 

фармацевтски активни деривати, каде што 

А е избран од групата составена од арил, C1-C6-

алкил арил; 

R
1
 е избран од групата составена од H, C1-C6-

алкил, C1-C6-алкокси, халоген; 

B е избран од групата составена од: 
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D е кое било избрано од групата составена  од 

D1, D2, D3: 

 

со m којшто е цел број избран од 0, 1 или 2 и n е 

цел број избран од 1 или 2; 

и R
3
 е H или C1-C6-алкил; или D4 

 

  

со n кој е цел број избран од 0 или 1; 

R е избран од групата составена од C1-C12-алкил 

или C1-C8-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, 

C1-C6-алкокси, C1-C6-алкил амин, C1-C6-алкил 

алкокси, арил, хетероарил, сатуриран или 

несатуриран C3-C8-циклоалкил, 

хетероциклоалкил, C1-C6-алкил арил, C1-C6-

алкил хетероарил, C2-C6-алкенил арил, C2-C6-

алкенил хетероарил, C2-C6-алкинил арил, C2-C6-

алкинил хетероарил, C1-C6-алкил циклоалкил, 

C1-C6-алкил хетероциклоалкил, C2-C6-алкенил 

циклоалкил, C2-C6-алкенил хетероциклоалкил, 

C2-C6-алкинил циклоалкил, C2-C6-алкинил 

хетероциклоалкил. 

Има уште 12 патентни барања. 
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(51)  C 07D 209/08, A 61K 31/404  

(11)  4059   (13) Т1 

(21)  2011/349   (22) 14/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0708604  11/12/2007  FR 

(96)  10/12/2008 EP08872697.1 

(97)  17/08/2011 EP2231598 

 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

 

(72)  Cordi, Alexis; HABERKORN Laure; 

VARBEUREN Tony; COURCHAY Christine and 

SIMONET Serge 

 

(54)  НОВИ ДЕРИВАТИ НА 

ДИАЗЕНИУМДИОЛАТ, МЕТОДА ЗА НИВНА 

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИ ГИ СОДРЖАТ 

 

(57)  1  Соединенија на формула (I): 

  

каде што: 

R1 претставува водороден атом или -COOR 

група каде R претставува линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група или арил-(C1-

C6)алкил група во која алкил половината може 

да биде линеарнa или разгранета, 

R2 претставува група G или линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група заменет со група 

G, во која G претставува - (CH2)n-A-(CH2)m-B-

(CR4R5)P-(CH2)о-R6 група во која: 

 

- n е 0, 1, 2 или 3, 

- m е 0, 1, 2 или 3, 

- p е 0 или 1, 

- o е 0, 1 или 2, 

- R4 и R5, кои можат да бидат исти или различни, 

секое од нив претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, во 

која една од групите -CH2- или -CR4R5- од 

синџирот G подеднакво може да се замени, ако е 

пожелно, од фенилен, -PhC(О) – или -PhC(О)О- 

група (каде што Ph означува фенил), 

- А и B, кои може да бидат исти или различни, 

секое од нив претставува една врска, азотен 

атом или група: 

 

 

 

 

 

каде што R7 претставува водороден атом или 

линеарна или разгранета  

 

 

(C1-C6)алкил група, 

- и R6 претставува група 
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каде што R8, R9 и R10, кои можат да бидат исти 

или различни, секое од нив претставува 

водороден атом или линеарна или разгранета 

(C1-C6)алкил група незаменета или заменети со 

амино група, или R8 и R9 заедно формираат 

линеарен или разгранет (C1-C6)алкилен синџир, 

R3 претставува водороден атом, линеарна или 

разгранета (C1-C6)алкил група или NO2 група, 

нивни енантиомери и диастереоизомери исто 

така нивните додатни соли со фармацевтски 

прифатлива киселина или база. 

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 

35/00, 37/00, C 07D 487/04  

(11)  4061   (13) Т1 

(21)  2011/350   (22) 14/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  749905P  13/12/2005  US; 810231P  

02/06/2006  US; 850625P  10/10/2006  US; 

856872P  03/11/2006  US and 859404P  

16/11/2006  US 

(96)  12/12/2006 EP06839328.9 

(97)  21/09/2011 EP1966202 

(73)  Incyte Corporation 

Experimental Station, Route 141 & Henry Clay 

Road, Building E336/225 Wilmington, DE 19880, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey; 

MADUSKUIE, Thomas P.; WANG, Haisheng; 

FALAHATPISHEH, Nikoo; RAFALSKI, Maria; 

ARVANITIS, Argyrios G.; STORACE, Louis; 

JALLURI, Ravi Kumar; FRIDMAN, Jordan S. and 

VADDI, Krishna 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ 

ПИРОЛО[2,3-B]ПИРИДИНИ И ПИРОЛО[2,3-

B]ПИРИМИДИНИ КАКО ЈАНУС КИНАЗА 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде 

што: 

T, U, и V се независно избрани од O, S, N, CR
5
, и 

NR
6
;  

Каде што 5-члениот прстен формиран од атом 

на јаглерод, атом на азот, U, T, и V е 

ароматичен; 

X е N ил CR
4
;  

n е 0; или 

n е I и Y е C1-8 алкилен, C2-8 алкенилен, 

(CR
11

R
12

)pC(O)(CR
11

R
12

)q, 

(CR
11

R
12

)pC(O)NR
c
(CR

11
R

12
)q, 

(CR
11

R
12

)pC(O)O(CR
11

R
12

)q, или 

(CR
11

R
12

)pOC(O)( CR
11

R
12

)q, кадешто 

споменатиот C1-8 алкилен или C2-8 алкенилен, е 

опционално супституиран со 1, 2, или 3 хало, 

OH, CN, амино, C1-4 алкиламино, или C2-8 

диалкиламино;  
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Z е арил, циклоалкил, хетероарил, или 

хетероциклоалкил, секој опционално 

супституиран со 1, 2, 3, 4, 5, или 6 независни 

супституенти избрани од хало, C1-4 алкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4  халоалкил, C1-4  

хидроксиалкил, C1-4  цијаноалкил, Cy1, CN, NO2, 

OR
a
, SR

a
, C(O)

kb
, C(O)NR

c
R

d
, C(O)OR

a
, OC(O)R

b
, 

OC(O)NR
c
R

d
, NR

c
R

d
, NR

c
C(O)R

b
,  NR

c
C(O)NR

c
R

d
, 

NR
c
C(O)OR

a
, S(O)R

b
, S(O)NR

c
R

d
, S(O) 2R

b
, 

NR
c
S(O) 2R

b
, и S(O)2NR

c
R

d
;  

Cy1 е независно избран од арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил, секој 

опционално избран од 1, 2, 3, 4 или 5 

супституенти независно избран од хало, C1-4 

алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 

халоалкил, CN, NO2, OR
a
", SR

a
", C(O)R

b
", 

C(O)NR
c
"R

d
", C(O)OR

a
", OC(O)R

b
", OC(O)NR

c
"R

d
", 

NR
c
"R

d
", NR

c
"C(O)R

b
", NR

c
"C(O)OR

a
" S(O)R

b
", 

S(O)NR
c
"R

d
", S(O)2R

b
", и S(O)2NR

c
"R

d
"; 

R
4
 is H; 

R
5
 is H, хало, C1-4 алкил, C2-4  алкенил, C2-4  

алкинил, C1-4 халоалкил, CN, NO2, OR
7
, SR

7
, 

C(O)R
8
, C(O)NR

9
R

10
, C(O)OR

7
, OC(O)R

8
, 

OC(O)NR
9
R

10
, NR

9
R

10
, NR

9
C(O)R

8
, NR

9
C(O)OR

7
, 

S(O)R
8
, S(O)NR

9
R

10
S(O)2R

8
, NR

9
S(O) 2R

8
 или S(O) 

2NRR
10

; 

R6 е H, C1-4 алкил, C2-4   алкенил, C2-4   алкинил, 

C1-4 халоалкил, OR
7
, C(O)R

8
, C(O)NR

9
R

10
, 

C(O)OR
7
, S(O)R

8
, S(O)NR

9
R

10
, S(O)2R

8
, или 

S(O)2NR
9
R

10
; 

R
7
 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил; 

R
8
 е H, C1-6  алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил; 

R
9
 и R

10
 се независно избрани од H, C1-10 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6  алкинил, C1-6 

алкилкарбонил, арилкарбонил, C1-6  

алкилсулфонил, арилсулфонил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил 

и хетероциклоалкилалкил; 

или R
9
 и R

10
 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат a 4- ,5-,6- или 7-члена 

хетероциклоалкил група; 

R
11

 и R
12

 се независно избрани од H, хало, OH, 

CN, C1-4 алкил, C1-4  халоалкил, C2-4 алкенил, 

C2-4  алкинил, C1-4  хидрокси алкил, C1-4  

цијаноалкил, арил, хетерарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил;  

R
8
 и R

a
" се независно избрани од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил 

и хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е 

опцинално супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрано од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетерциклоалкил; 

R
b
 и R

b
" се независно избрани од H, C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил 

и хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е 

опцинално супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрано од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6-6халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетерциклоалкил; 

R
c
 и R

d
 се независно избрани од H, C1-10 алкил, 

C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, циклалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил кадешто споменатите 

C1-10 алкил, C1-6  халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклалкилалкил или хетероциклоалкилалкил  

опцинално е супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрано од OH, CN, 
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амино, хало, C1-6 алкил, C1-6халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетерциклоалкил; 

или R
c
 и R

d
 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-,5-,6-или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрано од OH, CN, амино, хало, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетерциклоалкил; 

R
c
 " и R

d
 " се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, 

циклалкилалкил и хетероциклоалкилалкил 

кадешто спомeнaтите C1-10 алкил, C1-6 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, циклалкилалкил 

или хетероциклоалкилалкил  опцинално е 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрано од OH, CN, амино, хало, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетерциклоалкил; 

или R
c
" и R

d
" заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-,5-,6-or7-члена 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирани со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрано од OH, CN, амино, хало, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетерциклоалкил; 

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; и 

q е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6. 

Има уште 87 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 9/28, A 61P 25/16  

(11)  4066   (13) Т1 

(21)  2011/351   (22) 14/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20040019248  13/08/2004  EP 

(96)  25/07/2005 EP05763065.9 

(97)  09/11/2011 EP1789021 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173  55216 Ingelheim, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FRIEDL, Thomas and EISENREICH, Wolfram 

(54)  ТАБЛЕТНА ФОРМУЛАЦИЈА СО 

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЕШТО 

СОДРЖИ ПРАМИПЕКСОЛ ИЛИ НЕГОВА 

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА СОЛ 

(57)  1  Таблетна формулација со продолжено 

ослободување којашто содржи прамипексол или 

негова фармацевтски прифатлива сол во 

матрица, матрицата содржи полимери кои 

набабруваат во вода, кад ешто еден од 

споменатите полимери е прежелатинизиран 

скроб, каде што друг од споменатите полимери е 

анјонски полимер и каде што таблетната 

формулација со продолженото ослободување 

потоа содржи полимер кој набабрува во вода кој 

не е прежелатинизиран скроб или анјонски 

полимер.  

Има уште 15 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/495, A 61P 1/04, 

13/02, C 07D 213/00, 241/00  

(11)  4072   (13) Т1 

(21)  2011/352   (22) 15/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  491518 P  01/08/2003  US 

(96)  30/07/2004 EP08150839.2 

(97)  14/09/2011 EP1942106 

(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)  Sun, Qun and Kyle, Donald 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа што: 

X e S или O; 

Ar2 е 

 

R1 е -CF3, -NO2, или -CN; 

секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-

член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2 или -

CH2(хало); 

секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-

член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2 или -

CH2(хало); 

секое R9 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-

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

-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3, -

CH(хало)2, или                            -CH2(хало), -CN, -

OH, -хало, -N3, -NO2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -

COR7, -C(O)OR7,                 -OC(O)R7, -OC(O)OR7, 

-SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7, 

секое R11 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил, -

(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,               -хало, -

N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -COR7, 

-C(O)OR7, -OC(O)R7,                     -OC(O)OR7, -

SR7, -S(O)R7, или -S(О)2R7;  

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I; 

q е цел број во опсег од 0 до 6; 

r е цел број во опсег од 0 до 5; и 

t е 1 или 2. 

Има уште 43 патентни барања.
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(51)  C 07K 1/22  

(11)  4073   (13) Т1 

(21)  2011/353   (22) 15/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  EPA 05105124  10/06/2005  EP and USP 

690414  14/06/2005  US 

(96)  08/06/2006 EP06763598.7 

(97)  19/10/2011 EP1891088 

(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)  VALAX, Pascal; WENGER, Pierre; LE STRAT, 

Claire; MEUWLY, Frederic; BAER, Gianni and 

KORNMANN, Henri 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА IL-18 

ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Употреба на афинитетен лиганд согласно 

формулата (I) 

 

каде што А1 и А2 се избрани од групата 

составена од амин, етер и тиоетер со 

структурите: 

   

каде што R1 е избран од групата составена од 

водород, C1-C6-алкил, арил и C1-C6-алкил арил; 

B1 и  B2 се независно избрани од групата 

составена од C1-C6-алкил, C3-C8-циклоалкил и 

арил, каде што наведените B1 и  B2 можат да 

бидат супституирани со R2, OR2, SR2, или N(R2)2; 

секој R2 е независно избран од групата 

составена од водород, C1-C6-алкил, арил и C1-

C6-алкил арил; 

секој X претставува независно азот, јаглерод 

којшто носи водород, јаглерод којшто носи 

хлорна група или јаглерод којшто носи цијано 

група;  

и Z  е функционална група способна за реакција 

со матрикс избран од амин, азид и хидроксил 

или е амин од амин-активирана агароза која што 

реагира директно со лигандот; за производство 

на пурифициран IL-18 врзувачки протеин (IL-

18BP). 

Има уште 17 патентни барања. 

 

(51)  A 01N 43/56  

(11)  4074   (13) Т1 

(21)  2011/354   (22) 16/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157576.9 

(97)  24/08/2011 EP2196088 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich 

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав погоден за контрола на 

заболувања предизвикани од фитопатогени што 

содржи  

(А) соединение со формулата I 

 

назначен со тоа што R1 e дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или 

бромо; и 

(Б) соединението фенпропиморф. 

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 31/12

  

(11)  4076   (13) Т1 

(21)  2011/355   (22) 16/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0215293  03/07/2002  GB and 0313251  

10/06/2003  GB 

(96)  03/07/2003 EP03762361.8 

(97)  31/08/2011 EP1521754 

(73)  GILEAD SCIENCES, INC.; K.U.Leuven 

Research & Development and Purstinger, 

Gerhard 

333 Lakeside Drive  Foster City,California  

94404, US; Groot Begijhof, Benedenstraat 59  

3000 Leuven, BE and Badhausstrasse 10/4  6080 

Igls, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Purstinger, Gerhard; NEYTS, Johan and DE 

CLERCQ, Erik 

(54)  ВИРУСНИ ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Употреба на имидазо[4,5-c]пиридин 

дериват од формулата (Z), или фармацевтски 

прифатлива сол одтаму, за припрема на 

медикамент за третман или превенција на 

вирусна инфекција 

 

 

каде што: 

-испрекинатите линии претставуваат 

опционална дупла врска, под услов да нема две 

дупли врски да се соседни една на друга, и дека 

испрекинатите линии претставуваат најмалку 3, 

опционално 4, дупли врски; 

- R
1 

е селектиран од хидроген; арил незаменет 

или заменет со една или повеќе R
6
; 

хетероцикличен прстен незаменет или заменет 

со еден или повеќе R
6
; C3-10 циклоалкил заменет 

или незаменет со еден или повеќе R
6
; и C4-10 

циклоалкенил незаменет или заменет со еден 

или повеќе R
6
; 

- Y е селектиран од групата што содржи 

единечна врска; O; S(O)м; NR
11

; и бивалент, 

заситен или незаситен, заменета или 

незаменета C1-C10 јаглеводородна група 

опционално вклучувајќи еден или повеќе 

хетероатом(и) во главниот синџир, споменатиот 

хетероатом(и) се селектира од групата што се 

состои од O, S, и N; секој R
2
 и R

4 
е независно 

селектиран од групата што се состои од 

хидроген; C1-18 алкил; C2-18 алкенил; C2-18 

алкинил; C1-18 алкокси; C1-18 алкилтио; хало; OH; 

CN; NO2; NR
7
R

8
; OCF3; халоалкил; C(=O)R

9
; 

C(=S)R
9
; SH; арил; арилокси; арилтио; 

арилалкил; C1-18 хидроксиалкил; C3-10  

циклоалкил; C3-10 циклоалкилокси; C3-10 

циклоалкилтио; C3-10 циклоалкенил; C3-10 

циклоалкинил; 5- или 6-членски хетероцикличен, 

оксихетероцикличен или тиохетероцикличен 

прстен; или, кога еден од R
25

 или R
26

 е различен 

од хидроген, било да R
2
 или R

4
 е селектиран од 

(=O), (=S), и (=NR
27

); 

- X е селектиран од групата што се состои од 

бивалент, заситен или незаситен, заменета или 

незаменета C1-C10 јаглеводородна група 

опционално вклучувајќи еден или повеќе 

хетероатоми во главниот ланец (под услов ако 

хетероатомот не е поврзан со N од 

имидазопиридилниот прстен), споменатите 

хетероатоми се селектирани од групата што се 

состои од O, S, и N (опционално C1-6 алкилен, -

(CH2)2-4-O-(CH2)2-4-, -(CH2)2-4-S-(CH2)2-4-,-(CH2)2-4-

NR
10

-(CH2)2-4-, C3-10 циклоалкилиден, C2-6 

алкенилен или C2-6 алкинилен); 

- m е било кој цел број од 0 до 2; 

- R
3
 е селектиран од групата што се состои од 

арил; арилокси; арилтио; арил-NR
10

-; 5- или 6-

членски хетероцикличен, оксихетероцикличен 

или тиохетероцикличен прстен; и секој од 

споменатите арил; арилокси; арилтио; арил-

NR
10

-; 5- или 6-членски хетероцикличен, 

оксихетероцикличен или тиохетероцикличен 

прстен е опционално заменет со еден или 

повеќе R
17

; C3-10 циклоалкил, оксициклоалкил 
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или тиоциклоалкил; C4-10 циклоалкенил под 

условот дека двојната врска не може да биде 

сосед на нитроген; и H под условот дека ако X е 

алкилен, алкенилен или алкинилен, тогаш X се 

состои најмалку 5 јаглеродни атоми; 

- R
5
 е независно селектиран од групата што се 

состои од хидроген; C1-18 алкил; C2-18 алкенил; 

C2-18 алкинил; C1-18 алкокси; C1-18 алкилтио; хало; 

OH; CN; NO2; NR
7
R

8
; OCF3; халоалкил; C(=O)R

9
; 

C(=S)R
9
; SH; арил; арилокси; арилтио; 

арилалкил; C1-18 хидроксиалкил; C3-10  

циклоалкил; C3-10 циклоалкилокси; C3-10 

циклоалкилтио; C3-10 циклоалкенил; C3-10 

циклоалкинил; 5- или 6-членски хетероцикличен, 

оксихетероцикличен или тиохетероцикличен 

прстен;  

- секој R
6
 и R

17
 е независно селектиран од 

групата што се состои од хидроген; C1-18 алкил; 

C2-18 алкенил; C2-18 алкинил; C1-18 алкокси; C1-18 

алкилтио; C3-10  циклоалкил; C3-10 циклоалкенил 

или C3-10 циклоалкинил; хало; OH; CN; NO2; 

NR
7
R

8
; OCF3; халоалкил; C(=O)R

18
; C(=S)R

18
; SH; 

арил; арилокси; арилтио; арилалкил; 

арилалкилокси (опционално оксибензил); 

арилалкитио (опционално бензилтио); 5- или 6-

членски хетероцикличен, оксихетероцикличен 

или тиохетероцикличен прстен;  

C1-18 хидроксиалкил; и секој од споменатите 

арил; арилокси; арилтио; арилалкил; 

арилалкилокси (опционално оксибензил); 

арилалкитио (опционално бензилтио); 5- или 6-

членски хетероцикличен, оксихетероцикличен 

или тиохетероцикличен прстен, или C1-18 

хидроксиалкил е опционално заменет со 1 или 

повеќе R
19

; 

- секој R
7
 и R

8
 е независно селектиран од 

групата што се состои од H; C1-18 алкил; C1-18 

алкенил; арил; C3-10  циклоалкил; C4-10 

циклоалкенил; 5- или 6-членски хетероцикличен 

прстен; C(=O)R
12

; C(=S) R
12

; и амино киселински 

остаток поврзан преку карбоксилната група 

одтаму; алтернативно, R
7
 и R

8
, заедно со 

нитрогенот на кој тие се прикачени, 

комбинирани да формираат 5- или 6-членски 

хетероцикличен прстен; 

- R
9
 и R

18
 е независно селектиран од групата 

што се состои од H; OH; C1-18 алкил; C2-18 

алкенил; C3-10  циклоалкил; C4-10 циклоалкенил; 

C1-18 алкокси; NR
15

R
16

; арил; и амино киселински 

остаток поврзан преку амино групата одтаму;  

- секој R
10

 и R
11

 е независно селектиран од 

групата што се состои од H; C1-18 алкил; C2-18 

алкенил; арил; C3-10  циклоалкил; C4-10 

циклоалкенил;арил; C(=O)R
12

; 5- или 6-членски 

хетероцикличен прстен; и амино киселински 

остаток поврзан преку карбоксилната група 

оттаму;  

- R
12

 е независно селектиран од групата што се 

состои од H; C1-18 алкил; C2-18 алкенил; арил; C3-

10  циклоалкил; C4-10 циклоалкенил; и амино 

киселински остаток поврзан преку амино групата 

оттаму;  

- секој R
15

 и R
16

 е независно селектиран од 

групата што се состои од H; C1-18 алкил; C2-18 

алкенил; C2-18 алкинил; арил; C3-10  циклоалкил; 

C4-10 циклоалкенил; и амино киселински остаток 

поврзан преку карбоксилната група одтаму;  

- R
19

 е независно селектиран од групата што се 

состои од H; C1-18 алкил; преферирано C1-6 

алкил; C2-18 алкенил; C2-18 алкинил; C1-18 алкокси, 

преферирано C1-6 алкокси; C1-18 алкилтио; C3-10  

циклоалкил; C4-10 циклоалкенил; C4-10 

циклоалкинил;  хало; OH; CN; NO2; NR
20

R
21

; 

OCF3; халоалкил; C(=O)R
22

; C(=S)R
22

; SH; 

C(=O)N(C1-6 алкил), N(H)S(O)(O)(C1-6 алкил); 

арил; арилокси; арилтио; и арилалкил; и секој од 

споменатите арил, арилокси, арилтио, 

арилалкил може да бидат заменети со еден или 

повеќе хало;хидроксиалкил; 5- или 6-членски 

хетероцикличен, оксихетероцикличен или 

тиохетероцикличен прстен секој незаменет или 

заменет со 1 или повеќе халогени; 

- секој R
20

 и R
21

 е независно селектиран од 

групата што се состои од H; C1-18 алкил;  

преферирано C1-6 алкил; C2-18 алкенил; C2-18 

алкинил; арил; C3-10  циклоалкил; C4-10 

циклоалкенил;C(=O)R
12

; и C(=S)R
12

; 

- R
22

 е независно селектиран од групата што се 

состои од H; OH; C1-18 алкил; C2-18 алкенил;  C1-18 

алкокси; NR
23

R
24

; арил; C3-10  циклоалкил; и C4-10 

циклоалкенил; 

- секој R
23

 и R
24

 е независно селектиран од 

групата што се состои од H; C1-18 алкил; 

преферирано C2-3 алкил, каде што C2-3 алкил 
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земен заедно со N од R
22

 може да формира 

заситен хетероциклик, кој хетероциклик е 

опционално заменет со OH или арил или 

аминокиселински остаток; 

- секој R
25

 или R
26

 е отсатен или е селектиран од 

групата што се состои од H, C1-18 алкил; 

преферирано C1-4 алкил, C3-10  циклоалкил; C3-10 

циклоалкенил; (C3-8 циклоалкил)-C1-3 алкил; 

арил; 5- или 6-членски хетероцикличен прстен; 

алкиларил; и секој од споменатите C1-18 алкил, 

C3-10  циклоалкил, C3-10 циклоалкенил, (C3-8 

циклоалкил)-C1-3 алкил е опционално заменет 

со 1-4 од секој од C1-6 алкил, C1-6 алкокси, хало,, 

CH2OH, оксибензил, и OH; и хетероцикличен 

прстен имајќи 3 до 7 јаглеродни атоми, под 

услов дека било R25 или R26 е хидроген; под 

услов дека ако соединението е заменет кај R
25

 

или R
26

, било R
2
 или R

4 
да е селектиран од (=O), 

(=S), и (=NR
27

); и 

- R
27

 е  селектиран од групата што се состои од 

H, C1-18 алкил, C3-10  циклоалкил, (C3-10  

циклоалкил)-C1-6 алкил; арил; и арилалкил; 

- или изомер или солват одтаму, или 

фармацевтски прифатлива сол оттаму. 

Има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/10, 38/24, 47/18, 9/00  

(11)  4087   (13) Т1 

(21)  2011/358   (22) 18/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  08151231  08/02/2008  EP 

(96)  09/02/2009 EP09708298.6 

(97)  07/09/2011 ep2249869 

(73)  BioGeneriX AG 

High-Tech-Park Mannheim Janderstrasse 3  

68199 Mannheim, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

 

(72)  STOLZENBERGER, Sascha and KOHLER, 

Erich 

(54)  ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ НА FSH 

(57)  1  Течен фармацевтски препарат кој го 

опфаќа фоликул-стимулирачкиот хормон (FSH) 

или негова варијанта, како и бензалкониум 

хлорид и бензил алкохол како средство за 

чување.  

Има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 9/08, 9/00  

(11)  4045   (13) Т1 

(21)  2011/359   (22) 21/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  MI20072225  23/11/2007  IT 

(96)  10/11/2008 EP08853047.2 

(97)  19/10/2011 EP2222275 

(73)  Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. 

Via Walter Tobagi, 8  20068 Peschiera 

Borromeo, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  QUARTARA , Laura; MAGGI, Carlo, Alberto 

and GIULIANI, Sandro 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО 

СОДРЖАТ АНТАГОНИСТИ НА БРАДИКИНИН И 

ХИЈАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтски состави што содржат, како 

активни состојки, мешавина од: 

а) хијалуронска киселина или соли на истата 

одбрани од натриум и калиум 

б) антагонист на брадикинин B2 рецептор 

заедно со фармацевтски прифатливи носачи и 

ексципиенти, назначени со тоа што: 

хијалуронската киселина е во полимерна форма 

со средна MW помеѓу 0.5 и 10 милион далтони, и 

антагонистот на брадикинин е одбран од: 

- антагонисти на B2 рецептор, одбрани од 

групата од: 

■ H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-FSF-Igl-Arg-

OH 

■ H-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-Arg-OH 
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■ H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-Arg-

OH (Икатибант) 

■ 4-[2-[([[3-(3-Бром-2-метил-имидазо[1.2-

a]пиридин-8-ил оксиметил)-2,4-дихлоро-фенил]-

метил-карбамоил]-метил)-карбамоил]-винил]-

N,N-диметил-бензамид, 

■ 3-(6-Ацетиламино-пиридин-3-ил)-N-([[2,4-

дихлоро-3-(2-метилхинолин-8-ил оксиметил)-

фенил]-метил-карбамоил]-метил)-акриламид, 

■   1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-ил 

оксиметил)-бензен сулфонил]-пиролидин-2-

карбоксилна киселина [3-(4-карбамидоил-

бензоиламино)-пропил]-амид (Анатибант) 

■ 4-(4-[1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-

ил оксиметил)-бензен  сулфонил]-пиролидин-2-

карбонил]-пиперазин-1-карбонил)-бензамидин, 

■ 2-[5-(4-Циано-бензоил)-1-метил-1H-пирол-2-

ил]-N-[2,4-дихлоро-3-(2-метил-хинолин-8-ил 

оксиметил)-фенил]-N-метилацетамид, 

- антагонисти на B2 рецептор, што имаат општа 

формула (I) 

 

каде што 

- R е водород или метил 

- W претставува единечна врска или O атом 

- n e 3,4 

- X е водород или -NR1R2 амино група во која 

што R1 и R2 може да бидат независно едно од 

друго водород или група одбрана од метил, 

етил, n-пропил, изопропил, 

- Y е кватернарен амониум (-NR3R4R5)
+
A

-
 во кој 

што R3, R4, R5 можат независно едно од друго 

да бидат метил, етил, n-пропил, изопропил, 

бутил, изобутил, n-пентил и A
-
 е анјон на 

фармацевтски прифатлива киселина; 

фармаколошки прифатливи соли, енантиомери и 

енантиомерни мешавини на истите. 

Има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/08, 31/54  

(11)  4080   (13) Т1 

(21)  2011/364   (22) 24/11/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  20080009200  01/12/2008  TR 

(96)  20/11/2009 EP09176632.9 

(97)  28/09/2011 EP2191820 

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

Buyukdere Cad. Dereboyu Sok. Zagra Ismerkezi 

C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

 

(72)  Turkyilmaz, Ali; Turp, Hasan Ali and Akdogan, 

Devdet 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ СО 

МЕЛОКСИКАМ 

(57)  1  Воден ЕДТА слободен раствор на 

мелоксикам во комбинација со меглумин за 

администрација по орален или парентерален 

пат, којшто содржи еден или повеќе 

фармацевтски прифатливи ексципиенси, се 

карактеризира со тоа што растворот содржи 

N,N диметилацетамид и пропилен гликол.  

Има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 

07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 

409/14  

(11)  4113   (13) Т1 

(21)  2011/378   (22) 05/12/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  818718 P  06/07/2006  US 

(96)  05/07/2007 EP07799337.6 

(97)  14/09/2011 EP2049501 

(73)   Genentech, Inc. and Array Biopharma, Inc. 

 1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US and 3200 Walnut Street, Boulder, CO 

80301, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  XIAO, Dengming; MITCHELL, Ian, S.; BLAKE, 

James, F; XU, Rui; KALLAN, Nicholas, C.; 

SPENCER, Keith, Lee; BENCSIK, Josef, R.; 

LIANG, Jun; SAFINA, Brian; ZHANG, Birong; 

CHABOT, Christine; DO, Steven; WALLACE, Eli, 

W.; BANKA, Anna, L. and SCHLACHTER, Stephen, 

T. 

(54)  ХИДРОКСИЛИРАНИ И МЕТОКСИЛИРАНИ 

ЦИКЛОПЕНТА [ D] ПИРИМИДИНИ КАКО АКТ 

ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение од формула I: 

 

и  ресолвираните енантиомери, ресолвираните 

диастереомери и нивните соли, кадешто: 

R
1
 е Me; 

R
2
 е H ; 

R
5
 е H 

A е  

 

G е фенил опционално заменет со една до четри 

R
9
 групи или 5-6 членски хетероарил опционално 

заменет со халоген; 

R
6
 и R

7
 се независни  H, OCH3, (C3-C6 

циклоалкил)-(CH2), (C3-C6 циклоалкил)-(CH2CH2), 

V-(CH2)0-1 каде што V е 5-6 членски хетероарил, 

W-(CH2))1-2 кадешто W е фенил опционално 

заменет со F, Cl, Br,I, OMe,CF3 или Me, C3-C6-

циклоалкил  опционално заменет со C1-C3 алкил 

или O(C1-C3 алкил), хидрокси-( C3-C6 -

циклоалкил), флуоро-(C3-C6-циклоалкил), 

CH(CH3)CH(OH)фенил, 4-6членски хетероциклик 

опционално заменет со F, OH, C1-C3 алкил, 

циклопропилметил или C(=O)( C1-C3 алкил), или 

C1-C6 -алкил опционално заменет со една или 

повеќе групи независно селектирани од OH, 

oксо, O(C1-C6-алкил), CN, F, NH2, NH(C1-C6-

алкил), N(C1-C6- алкил)2, 

циклопропил,фенил,имидазолил,пиперидинил,пи

ролидинил,морфолинил,тетрахидрофуранил,окс

етанил или тетрахидропиранил, или R
6
 и R

7
 

заедно со нитрогенот на кој тие се прикачени 

формираат 4-7 членски хетероцикличен прстен 

опционално заменет со една или повеќе групи 

независно селектирани од OH, халоген, оксо, 

CF3, CH2CF3, CH2CH2OH, O(C1-C3 алкил), 

C(=O)CH3, NH2, NHMe, N(Me)2, S(O)2CH3, 

циклопропилметил и C1-C3 алкил; 

R
c
 и R

d
 се H, R

8
 е H; 

секој R
9
 е независно халоген, C1-C6-алкил, C3-C6-

циклоалкил, O-( C1-C6-алкил), CF3, OCF3, S(C1-

C6-алкил), CN, OCH2-фенил, CH2O-фенил, NH2, 

NH-( C1-C6-алкил), N-( C1-C6-алкил)2, 

пиперидин,пиролидин, CH2F, CHF2, OCH2F, 

OCHF2, OH, SO2(C1-C6-алкил), C(O)NH2, 

C(O)NH(C1-C6-алкил), и C(O)N(C1-C6-алкил)2; 

R
10

 е H. 

Има уште 16 патентни барања. 
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(51)  A 47D 1/00  

(11)  4112   (13) Т1 

(21)  2011/379   (22) 06/12/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  0919  24/02/2006  NO 

(96)  23/02/2007 EP07715954.9 

(97)  07/09/2011 EP1991091 

(73)  Peter Opsvik AS 

Pilestredet 27h / 0164 Oslo, NO 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(54)  СИГУРНОСЕН НАКЛОН ЗА ДЕТСКО 

СТОЛЧЕ 

(57)  1  Сигурносен наклон (40) за употреба во 

детско столче (1) што содржи даска за седење 

(2) со дупка, наслон за грб (3, 4) и по можност 

два странични делови (5), каде што наслонот за 

грб или страничните делови имаат барем еден 

отвор секој со дефинирана висина. 

сигурносниот наклон е трокрак конструктивен 

дел во едно делче, каде што двата први краја 

(43) содржат прв и втор поврзувачки член (44) и 

трет крај содржи трет поврзувачки член (46) за 

одделиво прицврстување на даската за седење 

(2), каде што двата први краја (43) содржат 

стопирачки членови (45) што спречуваат 

движење наназад на краевите (43) низ отворите 

во наслонот за грб или страничните делови, 

назначен со тоа, што 

- сигурносниот наклон содржи хоризонтално 

засводено напречно делче (41) со двата први 

краја (43) и поврзувачки членови (44), 

- првиот и вториот поврзувачки член (44) се 

кукести чевли приспособени за прикачување во 

отворите на наслонот за грб (3, 4) или 

страничните делови (5).  

Има уште 15 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/505, A 61P 43/00, C 07D 239/94

  

(11)  4110   (13) Т1 

(21)  2011/381   (22) 06/12/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  568872 P  06/05/2004  US 

(96)  25/04/2005 EP05732761.1 

(97)  16/11/2011 EP1746999 

(73)  WARNER-LAMBERT COMPANY   LLC  

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)  TECLE, Haile; FAKHOURY, Stephen, Alan; 

LEE, Helen, Tsenwhei; REED, Jessica, Elizabeth; 

SCHLOSSER, Kevin, Matthew; SEXTON, Karen, 

Elaine and WINTERS, Roy, Thomas 

(54)  4-ФЕНИЛАМИНО-КИНАЗОЛИН-6-ИЛ-

АМИДИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

 

назначено со тоа што: 

R3 e C1-C3 праволиниски или разгранет алкил, кој 

може да биде супституиран со еден или повеќе 

атоми на халоген; 

R5 и R6 се, независно еден од друг, одбрани од 

H, C1-C3 алкил, F, Br, I или Cl; 

X e O, S или NH; и испрекинатите линии 

означени со „a“ и „b“ означуваат, независно една 

од друга, можна двојна врска, под услов во едно 

соединение да постои само една двојна врска „a“ 

или „b“; или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 237/32, A 61K 31/502, A 61P 35/00

  

(11)  4125   (13) Т1 

(21)  2011/382   (22) 09/12/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  829694 P  17/10/2006  US 

(96)  15/10/2007 EP07824140.3 

(97)  12/10/2011 EP2064189 

(73)  Kudos Pharmaceuticals Limited 

2 Kingdom Street London W2 6BD, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PITTAM, John, David; MENEAR, Keith Allan; 

OTTRIDGE, Anthony Peter; LONDESBROUGH, 

Derek John; HALLETT, Michael, Raymond; 

MULLHOLAND, Keith, Raymond; LAFFAN, David, 

Dermot, Patrick; ASHWORTH, Ian, Woodward; 

JONES, Martin, Francis and CHERRYMAN, 

Janette, Helen 

(54)  ПОЛИМОРФИЧНА ФОРМА НА 4-[3-(4-

ЦИКЛОПРОПАНКАРБОНИЛ-ПИПЕРАЗИН-1-

КАРБОНИЛ)-4-ФЛУОРО-БЕНЗИЛ]-2Н-

ФТАЛАЗИН-1-ОН 

(57)  1  4-[3 -(4-циклопропанкарбонил-пиперизин-

1- карбонил) 4-флуоро-бензил]-2Н - фталазин - 

1- он  како кристална форма А, соединението 

имајќи ги следниве карактеристични врвови во 

правот XRD: 

 

Има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 487/04  

(11)  4126   (13) Т1 

(21)  2011/383   (22) 09/12/2011 

(45) 30/06/2012 

(30)  06290154.1  25/01/2006  EP 

(96)  25/01/2006 EP06290154.1 

(97)  05/10/2011 EP1813614 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Gauzy, Laurence; Bouchard, Herve; 

Commercon, Alain; Zhao, Robert; Deng, Yonghong; 

Li, Wei and Chari, Ravi V.J. 

(54)  ЦИТОТОКСИЧНИ СРЕДСТВА КОИ 

СОДРЖАТ НОВИ ДЕРИВАТИ НА 

ТОМАЈМИЦИН 

(57)  1  Соединенија со формулата (I): 

 

 

 

назначени со тоа што: 

 претставува можна единечна врска; 

 претставува единечна или двојна врска; 

под услов кога  претставува единечна врска, 

U и U', кои може да бидат исти или различни, 

независно еден од друг да претставуваат H, а W 

и W', кои може да бидат исти или различни, да 

бидат независно еден од друг одбрани од 

групата која се состои од OH, -OR, -OCOR, -

OCOOR, -OCONRR', цикличен карбамат каде 
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што N10 и C11 се дел од наведениот прстен, -

NRCONRR', -OCSNHR, цикличен тиокарбамат 

каде што N10 и C11 се дел од наведениот 

прстен, -SH, -SR, -SOR,  

-SOOR, -SO3, -OSO3, -NRSOOR, -NRR', 

евентуално цикличен амин каде што N10 и C11 

се дел од наведениот прстен, -NROR', -NRCOR, -

N3, цијано, хало, триалкил или 

триарилфосфониум; 

и кога  претставува двојна врска, U и U' да 

бидат отсутни, а W и W' да претставуваат H; 

R1, R2, R1', R2' може да бидат исти или различни 

и се, независно еден од друг, одбрани од халид 

или алкил кој може да биде супституиран со 

еден или повеќе Hal, CN, NRR', CF3, OR, арил, 

het, S(O)qR, или R1 и R2, како и R1' и R2', може за-

едно да формираат двојна врска која ја содржи 

групата =B и =B', засебно; 

B и B' може да бидат исти или различни и се, 

независно еден од друг, одбрани од алкил кој 

може да биде супституиран со еден или повеќе 

Hal, CN, NRR', CF3, OR, S(O)qR, арил, Het; 

- A и A' може да бидат исти или различни и се, 

независно еден од друг, одбрани од алкил или 

алкенил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', 

CF3, OR, S(O)qR, арил, het, алкил, алкенил; 

Y и Y' може да бидат исти или различни и се, 

независно еден од друг, одбрани од H, OR; 

- q e 0, 1 или 2; 

n, n' кои може да бидат исти или различни, се 0 

или 1; 

R и R' може да бидат исти или различни и се, 

независно еден од друг, одбрани од H, алкил, 

арил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со Hal, CN, NRR', CF3, OR, арил, 

het; 

- T e -NR- или 4- до 10-член арил или 

хетероарил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', 

CF3, OR, S(O)qR, алкил, како и супституиран со 

еден или повеќе супституенти кои содржат тиол, 

сулфид или дисулфид, претставени со 

формулата како што е наведено во продолже-

ние: 

 -(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -

(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)y(OCH2CH2)ySZ

'; 

 -(CR13R14)t(NT19CO)(CR15R18)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -(CR13R14)t(OCO)(R15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -(CR13R14)t(CO)(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -(CR13R14)t(CONR19)(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -(CR13R14)t-фенил-CO(CR15R16)uSZ'; -

(CR13R14)t-фурил-CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-оксазолил-CO(CR15R16)uSZ'; -

(CR13R14)t-тиазолил-CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-тиенил-CO(CR15R16)uSZ'; -

(CR13R14)t-имидазолил-CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-морфолино-CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-пиперазино-CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-N-метил-пиперазино-

CO(CR15R16)uSZ'; 

 -(CR13R14)t-фенил-QSZ'; -(CR13R14)t-фурил-

QSZ'; -(CR13R14)t-оксазолил-QSZ'; 

 -(CR13R14)t-тиазолил-QSZ'; -(CR13R14)t-тиенил-

QSZ'; -(CR13R14)t-имидазолил-QSZ'; 

 -(CR13R14)t-морфолино-QSZ'; -(CR13R14)t-

пиперазино-QSZ'; 

 -(CR13R14)t-N-метилпиперазино-QSZ'; 

 -O(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -O(CR13R14)t-

NR19CO)(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -

O(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)t(OCH2CH2)yS

Z'; 

 -O-фенил-QSZ'; -O-фурил-QSZ'; -O-

оксазолил-QSZ'; -O-тиазолил-QSZ'; 

-O-тиенил-QSZ'; 

 -O-имидазолил-QSZ'; -O-морфолино-QSZ'; 

 -O-пиперазино-QSZ'; -O-N-метилпиперазино-

QSZ'; 

 -OCO-

(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ

'; 

 -OCONR12(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -OCO-фенил-QSZ'; -OCO-фурил-QSZ'; -OCO-

оксазолил-QSZ'; 

-OCO-тиазолил-QSZ'; 

 -OCO-тиенил-QSZ'; -OCO-имидазолил-QSZ'; 

-OCO-морфолино-QSZ'; 

 -OCO-пиперазино-QSZ'; -OCO-N-

метилпиперазино-QSZ'; 
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 -CO(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -CO-

(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ

'; 

 CONR12(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -CO-фенил-QSZ'; -CO-фурил-QSZ'; -CO-

оксазолил-QSZ'; -CO-тиазолил-QSZ'; 

 -CO-тиенил-QSZ'; -CO-имидазолил-QSZ'; -

CO-мофолино-QSZ'; -CO-пиперазино-QSZ'; 

 -CO-пиперидино-QSZ'; -CO-N-

метилпиперазино-QSZ'; 

 -NR19(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -NR19CO(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -

NR19(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)t(OCH2CH

2)ySZ'; 

 -

NR19CO(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)t(OCH2

CH2)ySZ'; 

 -

NR19CONR12(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)yS

Z'; 

 -

NR19CONR12(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)t(

OCH2CH2)ySZ'; 

 -NR19CO-фенил-QSZ'; -NR19CO-фурил-QSZ'; -

NR19CO-оксазолил-QSZ'; 

 -NR19CO-тиазолил-QSZ'; -NR19CO-тианил-

QSZ'; -NR19CO-имидазолил-QSZ'; 

 -NR19CO-морфолино-QSZ'; -NR19CO-

пиперазино-QSZ'; 

 -NR19CO-пиперидино-QSZ'; -NR19CO-N-

метилпиперазино-QSZ'; 

 -NR19-фенил-QSZ'; -NR19-фурил-QSZ'; -NR19-

оксазолил-QSZ'; -NR19-тиазолил-QSZ'; 

 -NR19-тиенил-QSZ'; -NR19-имидазолил-QSZ'; -

NR19-морфолино-QSZ'; 

 -NR19-пиперазино-QSZ'; -NR19-пиперидино-

QSZ'; -NR19-N-метилпиперазино-QSZ'; 

 -NR19CO-NR12-фенил-QSZ'; -NR19CO-NR12-

оксазолил-QSZ'; 

 -NR19CO-NR12-тиазолил-QSZ'; -NR19CO-NR12-

тиенил-QSZ'; 

 -NR19CO-NR12-пиперидино-QSZ'; 

 -S(O)q(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -

S(O)q(CR13R14)t(CR17=CR18)(CR15R16)t(OCH2CH

2)ySZ'; 

 -SCONR12(CR13R14)t(CR15R16)u(OCH2CH2)ySZ'; 

 -SCO-морфолино-QSZ'; -SCO-пиперазино-

QSZ'; 

 -SCO-пиперидино-QSZ'; -SCO-N-

метилпиперазино-QSZ', 

каде што: 

 Z' е H, Ac, R19' или SR19'; 

 Q e директна врска или праволиниски или 

разгранет алкил кој содржи од 1 до 10 

јаглеродни атоми или разделник од 

полиетилен гликол кој содржи 2 до 20 

повторени единици на етилен окси; 

 R19' и R12 може да бидат исти или различни и 

може да бидат праволиниски, разгранет или 

цикличен алкил кој содржи од 1 до 10 

јаглеродни атоми, или едноставен или 

супституиран арил или хетероциклик, а R12 

може исто така да биде и H; 

 R13, R14, R15 и R16 може да бидат исти или 

различни и се H или праволиниски или 

разгранет алкил кој содржи од 1 до 4 

јаглеродни атоми; 

 R17, R18 и R19 се H или алкил; 

 u е цел број од 1 до 10, а може да биде и 0; 

 t е цел број од 1 до 10, а може да биде и 0; 

 y е цел број од 1 до 20, а може да биде и 0; 

или нивни фармацевтски прифатливи соли, 

хидрати, или хидратни соли, или полиморфни 

кристални структури на наведените соединенија 

или нивни оптички изомери, рацемати, 

диастереомери или енантиомери. 

Има уште 25 патентни барања.
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(51)  C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 

3/10  

(11)  4105   (13) Т1 

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

(45) 30/06/2012 

(30)  20070000124  04/01/2007  GB; 20070008740  

08/05/2007  GB and 20070019762  10/10/2007  GB 

(96)  04/01/2008 EP08700184.8 

(97)  02/11/2011 EP2114931 

(73)  PROSIDION LTD 

Windrush Court Watlington Road  Oxford, OX4 

6LT, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SWAIN, Simon, Andrew; FYFE, Matthew, 

Colin, Thor,; KEILY, John,; BERTRAM. Lisa, Sarah, 

and JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua, 

(54)  ПИПЕРИДИН GPCR АГОНИСТИ 

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

фармацевтски прифатлива сол 

 

  

каде што еден од X и Y e O и другиот е N; 

R
1
 e –CONHR

5
; 

R
2
 e водород, хало или метил; 

R
3
 e водород или метил; 

R
4
 e C2-5 алкил и 

R
5
 e водород, C1-3 алкил или C2-3 алкил 

супституиран со хидрокси. 

Има уште 30 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 451/08, A 61K 31/4375, A 61P 25/00, 

C 07D 451/14, 519/00  

(11)  4106   (13) Т1 

(21)  2012/26   (22) 20/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  802195 P  19/05/2006  US 

(96)  15/05/2007 EP07797473.1 

(97)  19/10/2011 EP2018380 

(73)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, 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)  JI, Jianguo ; LI, Tao Grayslake; LYNCH, 

ChristopherL. Trevor and GOPALAKRISHNAN, 

Murali 

(54)  ЦНС АКТИВНИ ФУЗИРАНИ 

БИЦИКЛОХЕТЕРОЦИКЛО ЗАМЕНЕТИ 

АЗАБИЦИКЛИЧНИ АЛКАН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение на формулата (I) 

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде 

што 

n е 1, 2 или 3; 

А е N или N +-О-; 

R е водород, алкил, циклоалкилалкил и 

арилалкил; 

L е избран од група составена од О S, и -N (Rа)-; 

Ar1 е 6-членски арил или 6 членски хетероарил 

прстен и 

Ar2 е сплотена девет членска бицикличен 

хетероарил и 

Rа е избран од група составена од водород, 

алкил и алкилкарбонил; под услов ако Ar1 е 

тогаш L е О или S.  

 

 

 

Има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 237/24, A 61K 31/501, A 61P 35/00, C 

07D 213/80, 213/82, 213/85  

(11)  4109   (13) Т1 

(21)  2012/27   (22) 20/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  USP 682335  18/05/2005  US 

(96)  17/05/2006 EP06836069.2 

(97)  28/12/2011 EP1922307 

(73)  AstraZeneca AB and Array Biopharma, Inc. 

151 85 Sodertalje, SE and 3200 Walnut Street 

Boulder, CO 80301, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  BOOTH, Rebecca, Jane; LYSSIKATOS, 

Joseph, P.; MARLOW, Allison, L.; PITTAM, John, 

David; WALLACE, Eli; SEO, Jeongbeob; YANG, 

Hong, Woon; BLAKE, Jim; LEONARD, John; 

STOREY, Richard, Anthony, and FIELDING, Mark, 

Richard, 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

МЕК И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение кое што ја има Формулата 

IV: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде 

што: 

R
1
 е Cl или F; 

R
3
 е H, Me, Et, OH, MeO-, EtO-, HOCH2CH2O-, 

HOCH2C(Me)2O-, (S)-MeCH(OH)CH2O-, (R)-

HOCH2CH(OH)CH2O-, циклопропил-CH2O-, 

HOCH2CH2-, 

 

 

 

 

 

Или 

 

 

R
7
 е метил или етил, каде што наведените 

метил и етил се опционално супституирани со 

еден или повеќе F; 

R
8
 e Br, I или SMe; и 

R
9
 е H, C1-C4 алкил, Cl или CN, каде што 

наведениот алкил е опционално супституиран со  

 

една или повеќе групи независно избрани од F 

или CN, под услов дека кога 

а) R
1
 e F, R

8
 e

 
Br, R

9
 e H, и R

7
 е или Me или Et, 

тогаш R
3
 не може да биде HOCH2CH2O; 

б) R
1
 e F, R

8
 e

 
I, R

9
 e H, и R

3
 е MeO, тогаш R

7
 не 

може да биде Me; 

в) R
1
 e F, R

8
 e

 
Me, R

9
 e H, и R

3
 е HOCH2CH2O, 

тогаш R
7
 не може да биде Me; и 

г) R
1
 e F, R

8
 e

 
Br, R

9
 e H, и R

3
 е циклопропил-

CH2O, тогаш R
7
 не може да биде Ме. 

Има уште 34 патентни барања. 
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(51)  B 29C 43/22, 55/06, 55/18, B 30B 11/00, 5/06

  

(11)  4115   (13) Т1 

(21)  2012/28   (22) 20/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  08158581  19/06/2008  EP 

(96)  18/06/2009 EP09765897.5 

(97)  09/11/2011 EP2307180 

(73)  Teijin Aramid B.V. 

Velperweg 76  6824 BM Arnhem, NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PETERS, Martinus Wilhelmus Maria Gemma 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОЛИОЛЕФИНСКИ ФИЛМОВИ 

(57)  1  Процес на производство на филм на 

ултра-висока молекуларна тежина полиолефин 

вклучувајќи ги чекорите на 

- подложување на почетна ултра-висока 

молекуларна тежина полиолефин со просечна 

молекуларна тежина од најмалку 500 000 

грам/мол во форма на пудра на чекор на 

набивање 

употребувајќи изобарски притисок 

- подложување на компактната пудра на 

чекор на виткање и најмалку еден чекор на 

растегнување под такви околности да на никаква 

точка за време на процесирањето на полимерот 

температурата е подигната на вредност над 

точката на топење.  

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 37/06, C 

07K 16/24, C 12N 5/20, G 01N 33/577, 33/68  

(11)  4116   (13) Т1 

(21)  2012/29   (22) 20/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  270775 P  22/02/2001  US and 44896  

09/01/2002  US 

(96)  29/01/2002 EP02742463.9 

(97)  23/11/2011 EP1362105 

(73)  Genentech, Inc. 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  CHUNTHARAPAI, Anan; KIM, Jin, K.; 

STEWART, Timothy and PRESTA, Leonard, G., 

(54)  АНТИ-ИНТЕРФЕРОН-АЛФА АНТИТЕЛА 

(57)  1. Анти-IFN-α антитело содржи 

(A) најмалку еден лесен синџир или негов 
фрагмент содржејќи ги следниве CDR: 
(a) L1 од формулата RASQSVSTSSYSYMH (SEQ 
ID NO:7); 
(б) L2 од формулата YASNLES (SEQ ID NO:8); и 
(в) L3 од формулата QHSWGIPRTF (SEQ ID 
NO:9); и 
(B) најмалку еден тежок синџир или негов 
фрагмент содржејќи ги следниве CDR: 
(a) HI од формулата GYTFTEYIIH (SEQ ID 
NO:10); 
(б) H2 од формулата SINPDYDITNYNQRFKG 
(SEQ ID NO: 11); и 
(в) H3 од формулата WISDFFDY (SEQ ID NO:12); 
koe антитело се врзува и неутрализира 
биолошка активност на најмалку IFN-α 
подтипови, IFN-α1, IFN-α2, IFN-α4, IFN-α5, IFN-
α8, IFN-α10, и IFN-α21. 
Има уште 34 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 7/02

  

(11)  4124   (13) Т1 

(21)  2012/30   (22) 23/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  08290112  05/02/2008  EP 

(96)  23/01/2009 EP09708289.5 

(97)  14/12/2011 EP2240487  

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  SCHOENAFINGER, Karl; WEHNER, Volkmar; 

STEINHAGEN, Henning; HEINELT, Uwe; 

HERRMANN, Matthias and SCHEIPER, Bodo 

(54)  ТРИАЗОЛОПИРИДАЗИНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА PAR1, НИВНО ДОБИВАЊЕ 

И УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 



 

106 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

 

 

и/или било која стереоизомерна или тавтомерна 

форма на наведеното соединение со формулата 

(I) и/или мешавини на овие форми во било кој 

однос и/или физиолошки компатибилна сол на 

соединението со формулата (I), каде што Q1 е 

атом на водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-

циклоалкил, -OH, -O-(C1-C6)-алкил или  

-O-(C3-C6)-циклоалкил, каде што наведениот 

алкил и циклоалкил се, независно еден од друг, 

несупституирани или се моно-, ди- или 

трисупституирани независно со -(C1-C4)-алкил, -

(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, каде што некои или сите 

атоми на водород во наведениот алкил или цик-

лоалкил може да се заменат со флуор, 

Q2 и Q3 може да бидат исти или различни и се, 

независно еден од друг, атом на водород, -(C1-

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

некои или сите атоми на водород во наведениот 

алкил или циклоалкил може да се заменат со 

флуор, 

R1, R2 и R3 може да бидат исти или различни и 

се, независно еден од друг, атом на водород, -

(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, -O-(C1-C8)-

алкил, -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-

C(O)-N(R11)-R12, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-O-R11, -

(C0-C4) -алкилен-C(O)-R11, -(C0-C4)-алкилен-

N(R11)-R12, -(C0-C4)-алкилен-N(R11)-C(O)-R12, 

халоген, OH, -CN, -NO2, -SO2CH3, -SO2CF3, -SF5, -

Si[-(C1-C4)-алкил]3,  

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

алкилен-O-(C1-C6)-алкил, -O-(C0-C4)-алкилен-(C6-

C14)-арил каде што наведениот арил може да 

биде несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран независно со -O-(C1-C6)-алкил, -

(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-циклоалкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, -O-(C1-C4)-алкилен-(C3-C6)-

циклоалкил, -(C4-C15)-Het, 

каде што Het може да биде несупституиран или 

моно-, ди- или трисупституиран независно со -

(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-

C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил или -O-(C1-

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

каде што наведениот алкил, алкилен и 

циклоалкил се, независно еден од друг, несупс-

титуирани или се моно-, ди- или 

трисупституирани независно со -(C1-C4)-алкил, -

(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил, -(C6-

C14)-арил каде што наведениот арил може да 

биде несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- 

или пентасупституиран независно со халоген, -

(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-

C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C4-C15)-

Het каде што Het може да биде несупституиран 

или моно-, ди-, три-, тетра- или 

пентасупституиран независно со халоген, -(C1-

C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-

алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, или -O-(C3-C6)-

циклоалкил; или 

каде што некои или сите атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор; или 

R1 и R2, или R2 и R3, заедно со атомите на 

прстенот за кои се прикачени, формираат 5- до 

8-член прстен, каде што прстенот се состои само 

од јаглеродни атоми или 1, 2 или 3 од овие 

атоми се заменуваат со атоми на азот, кислород 

или сулфур, при што прстенот може да биде 

несупституиран или моно- или дисупституиран 

независно со -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, 

OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

формираниот 5- до 8-член прстен, како и во 

наведениот алкил или циклоалкил, 

може да се заменат со флуор; 

R11 и R12 се, независно еден од друг, атом на 

водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, -

(C0-C4)-алкилен-(C6-C14)-арил каде што 

наведениот арил може да биде несупституиран 

или моно-, ди- или трисупституиран независно 

со -O-(C1-C6) -алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-
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циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил,  

-(C0-C4)-алкилен-(C4-C15)-Het каде што Het може 

да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, 

тетра- или пентасупституиран независно со 

халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, 

-O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -

SO2CH3 или -SO2CF3, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор; или 

R11 и R12 во изразите „N(R11)-R12“ и „N(R11)-

C(O)-R12“ претставуваат 5- до 8-член прстен 

којшто е формиран заедно со азотниот атом „N“ 

или групата „N-C(O)“, со што се формираат 

циклични амини, имиди или лактами кои содржат 

најмногу уште 2 додатни хетероатоми одбрани 

од групата која се состои од N, O и S, каде што 

наведениот прстен може да биде 

несупституиран или е моно- или дисупституиран 

независно со -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, 

OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

формираниот 5- до 8-член прстен, како и во 

наведениот алкил или циклоалкил, може да се 

заменат со флуор; 

R4, R5, R6, R7 и R8 може да бидат исти или 

различни и се, независно еден од друг, атом на 

водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, 

OH, -CN, -NO2, -O-(C1-C8)-алкил, -O-(C3-C6)-

циклоалкил, -(C0-C4)-алкилен-(CO)-N(R21)-R22, -

SO2CH3,  

-SO2CF3, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-O-R21, халоген, -

SF5, -(C0-C4)-алкилен-C(O)-R21,  

-(C0-C4)-алкилен-N(R21)-R22, -(C0-C4)-алкилен-

N(R21)-C(O)-R22, -(C1-C6)-алкилен-O-(C1-C6)-

алкил, -(C0-C6)-алкилен-O-(C1-C6)-алкилен-O-(C1-

C6)-алкил, -Si[-(C1-C4)-алкил]3, -(C0-C6)-алкилен-

O-(C1-C4)-алкилен-(C3-C6)-циклоалкил, -(C0-C6)-

алкилен-O-(C0-C6)-алкилен-(C6-C14)-арил каде 

што наведениот арил е несупституиран, или е 

моно-, ди- или трисупституиран независно со -O-

(C1-C6)-алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, или -(C4-

C15)-Het каде што Het е несупституиран или е 

моно-, ди- или трисупституиран независно со -O-

(C1-C6)-алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што наведениот алкил, алкилен и 

циклоалкил се, независно еден од друг, несупс-

титуирани или се моно-, ди- или 

трисупституирани независно со -(C1-C4)-алкил, -

(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил, -(C6-

C14)-арил каде што наведениот арил може да 

биде несупституиран или е моно-, ди-, три-, 

тетра- или пентасупституиран независно со 

халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, 

-O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -(C4-

C15)-Het каде што Het е несупституиран или е 

моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран 

независно со халоген,  

-(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-

C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, или -O-(C3-

C6)-циклоалкил, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор; или 

R4 и R5, R5 и R6, R6 и R7 или R7 и R8, заедно 

со атомите на прстенот за кои се прикачени, 

формираат 5- до 8-член прстен, каде што 

наведениот прстен се состои само од јаглеродни 

атоми или 1, 2 или 3 од овие атоми се 

заменуваат со атоми на азот, кислород или 

сулфур, каде што наведениот прстен може да 

биде несупституиран или е моно- или 

дисупституиран независно со -(C1-C4)-алкил, -

(C3-C6)-циклоалкил, OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-

(C3-C6)-циклоалкил, каде што некои или сите 

атоми на водород во формираниот 5- до 8-член 

прстен, како и во наведениот алкил или 

циклоалкил, може да се заменат со флуор; 

R21 и R22 се, независно еден од друг, атом на 

водород, -(C1-C6)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, -

(C0-C4)-алкилен-(C6-C14)-арил каде што 

наведениот арил може да биде несупституиран 

или е моно-, ди- или трисупституиран независно 

со -O-(C1-C6)-алкил, -(C1-C4)-алкил, OH, -(C3-C6)-

циклоалкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил,  

-(C0-C4)-алкилен-(C4-C15)-Het каде што Het може 

да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, 

тетра- или пентасупституиран независно со 
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халоген, -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, OH, 

-O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, -

SO2CH3 или -SO2CF3, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

наведениот алкил, алкилен или циклоалкил 

може да се заменат со флуор, или 

R21 и R22 во изразите „N(R21)-R22“ и „N(R21)-

C(O)-R22“ претставуваат 5- до 8-член прстен 

којшто е формиран заедно со азотниот атом „N“ 

или групата „N-C(O)“, со што се формираат 

циклични амини, имиди или лактами кои содржат 

најмногу уште 2 додатни хетероатоми одбрани 

од групата која се состои од N, O и S, каде што 

наведениот прстен може да биде 

несупституиран или е моно- или дисупституиран 

независно со -(C1-C4)-алкил, -(C3-C6)-циклоалкил, 

OH, -O-(C1-C6)-алкил или -O-(C3-C6)-циклоалкил, 

каде што некои или сите атоми на водород во 

формираниот 5- до 8-член прстен, како и во 

наведениот алкил или циклоалкил, може да се 

заменат со флуор. 

Има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 14/47, 16/18  

(11)  4118   (13) Т1 

(21)  2012/31   (22) 24/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  20070380227  02/08/2007  EP 

(96)  05/12/2007 EP07847829.4 

(97)  09/11/2011 EP2183599 

(73)  Araclon Biotech, S.L. 

Paseo de la Independencia, n 30, 2A  50004 

Zaragoza, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SARASA BARRIO, J Manuel 

(54)  ВИСОКО ОСЕТЛИВИ ИМУНОЛОШКИ 

АНАЛИЗИ И ОПРЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО 

НА ПЕПТИДИ И ПРОТЕИНИ ОД БИОЛОШКИ 

ИНТЕРЕС 

(57)  1  Опрема за откривањетo на целниот 

полипептид избран од групата од Аß42, Аß40 и 

нивна смеса којашто содржи  

(i) прво антитело или комбинација на антитела 

коишто го препознаваат споменатиот целен 

полипептид кадешто првото антитело е 

насочено против епитопот лоциран во 

аминокиселините 1 до 16 на Аß40 и Аß42, каде 

што првото антитело е прво врзан кон цврста 

подлога, 

(ii) второ антитело или комбинација на антитела 

коишто препознаваат регион на целниот 

полипептид различен од регионот препознаен од 

првото антитело или комбинација на антитела. 

(iii) реагенс којшто покажува афинитет за 

второто антитело каде што споменатиот реагенс 

е куплиран кон првиот член на сврзувачкиот пар 

и  

(iv) втор член на сврзувачки пар куплиран со 

флуоресцентен, луминисцентен или ензимски 

означувач. 

каде што сврзувачкиот пар е избран од групата 

составена од: 

        хаптен и антитело; 

   антиген и антитело; 

   биотин и авидин; 

   биотин и стрептавидин; 

       биотин аналог и авидин; 

       биотин аналог и стрептавидин; 

       шеќер и лектин;  

       ензим и кофактор; 

нуклеинска киселина и комплементарна     

нуклеинска киселина и               

никлеинско киселиски аналог и 

комплементарна нуклеинска    киселина. 

Има уште 22 патентни барања. 
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(51)  C 07D 209/58  

(11)  4120   (13) Т1 

(21)  2012/32   (22) 25/01/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  866484P  20/11/2006  US 

(96)  06/11/2007 EP07844898.2 

(97)  21/12/2011 EP2094658 

(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)  GAVARDINAS, Konstantinos; GREEN, 

Jonathan Edward; JADHAV, Prabhakar Kondaji and 

MATTHEWS, Donald Paul 

(54)  ТЕТРАХИДРОЦИКЛОПЕНТАН [B] ИНДОЛ 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

 

ФОРМУЛА (I) 

каде што  

"C*" јаглеродниот центар може да биде со R, S 

или R/S конфигурација; 

R
1 

претставува цијано, -CH=NOCH3, -OCHF2, или 

-OCF3; 

R
2
 претставува -COR

2a
 или -SO2R

2b
; 

R
2a

 претставува (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, 

циклопропил или-NR
a
R

b
; 

R
2b

 претставува (C1-C4)алкил, циклопропил или -

NR
a
R

b
; 

R
a
 и R

b
 секој независно претставува на секое 

појавување H или (C1-C4)алкил; и 

R
3
 претставува хетероарил група избрана од 

групата составена од пиридинил, пиримидинил, 

пиразинил, пиридазинил, тиазолил, 

изотиоазолил и тиадиазолил, секој е опционално 

супституиран со 1 или 2 супституенти независно 

избран од групата составена од метил, етил, 

бромо, хлоро, флуоро, -CHF2, -CF3, хидрокси, 

амино и -NHCH2CO2H; или негова фармацевтски 

прифатлива сол. 

Има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/32

  

(11)  4123   (13) Т1 

(21)  2012/48   (22) 06/02/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  08155092  24/04/2008  EP 

(96)  23/04/2009 EP09734161.4 

(97)  30/11/2011 EP2307420 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  GUILLAUME, Michel, Joseph, Maurice, Andre 

and GAEKENS, Tim 

(54)  НАЛМЕФЕН ДИ-ЕСТЕР ПРОЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

 

вклучително која било негова стереохемискa 

изомерна форма, назначено со тоа што 

R
1
 e C16-20алкилоксикарбонилC2-4алкил; 

или негова фармацевтски прифатлива 

киселинска адитивна сол, или негов солват. 

Има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/275, 47/26, 9/14, 9/16, 9/26  

(11)  4121   (13) Т1 

(21)  2012/49   (22) 06/02/2012 

(45) 30/06/2012 

(30)  MU02642008  06/02/2008  IN 

(96)  06/02/2009 EP09708991.6 

(97)  23/11/2011 EP2293791 

(73)  Wockhardt Limited 

D-4, MIDC Industrial Area Chikalthana  

Aurangabad 431210, IN 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  KAPOOR, Ritesh; MATE, Sanjay; TALWAR, 

Munish and JAIN, Girish Kumar 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА 

ЕНТАКАПОН КО-МИКРОНИЗИРАН СО 

ШЕЌЕРНИ АЛКОХОЛИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

ентакапон или негови соли заедно со еден или 

повеќе шеќерни алкохоли; во кој ентакапонот е 

комикронизиран со еден или повеќе шеќерни 

алкохоли.  

Има уште 11 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) - освен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51)освен (11) (13) 

8A01N43/56 8A01N43/56 4077 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4069 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4074 T1 

8A23L1/305 8A61K31/198 4050 T1 

8A47D1/00 8A47D1/00 4112 T1 

8A47J31/36 8A47J31/36 4092 T1 

8A61K31/135 8A61K9/20 4071 T1 

8A61K31/166 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/167 8A61K9/12 4048 T1 

8A61K31/18 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/192 8A61K31/192 4058 T1 

8A61K31/195 8A61K31/192 4058 T1 

8A61K31/196 8A61K31/192 4058 T1 

8A61K31/198 8A61K31/198 4050 T1 

8A61K31/275 8A61K31/275 4121 T1 

8A61K31/343 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/351 8C07D487/04 4100 T1 

8A61K31/366 8C07D487/04 4100 T1 

8A61K31/381 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/395 8C07D471/04 4061 T1 

8A61K31/40 8A61K31/40 4104 T1 

8A61K31/4015 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/4025 8A61K31/40 4104 T1 

8A61K31/4035 8A61K39/00 4038 T1 

8A61K31/404 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/404 8A61K31/192 4058 T1 

8A61K31/404 8C07D209/08 4059 T1 

8A61K31/405 8C07D209/30 4107 T1 

8A61K31/407 8C07D471/08 4111 T1 

8A61K31/407 8C07D487/04 4117 T1 

8A61K31/4164 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/4184 8C07K16/28 4060 T1 

8A61K31/42 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/421 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/427 8C07D231/56 4057 T1 

8A61K31/428 8A61K31/428 4094 T1 

8A61K31/428 8C07D231/56 4057 T1 

8A61K31/437 8C07D519/00 4101 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 4076 T1 

8A61K31/4375 8C07D451/08 4106 T1 

8A61K31/439 8A61K31/439 4043 T1 

8A61K31/44 8C07D405/06 4042 T1 

8A61K31/44 8C07D213/61 4096 T1 

8A61K31/44 8A61K9/20 4078 T1 

8A61K31/4412 8A61K31/4412 4084 T1 

8A61K31/4422 8A61K31/55 4031 T1 

8A61K31/4427 8C07D213/61 4096 T1 

8A61K31/445 8A61K31/445 4040 T1 

8A61K31/45 8C07C259/10 4029 T1 

8A61K31/452 8A61K31/192 4058 T1 

8A61K31/454 8C07D401/12 4052 T1 

8A61K31/454 8C07D413/04 4105 T1 

8A61K31/47 8C07D401/04 4098 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4745 4114 T1 

8A61K31/4748 8A61K31/4748 4039 T1 

8A61K31/485 8C07D489/08 4086 T1 

8A61K31/485 8C07D489/08 4123 T1 

8A61K31/495 8C07D241/04 4056 T1 

8A61K31/495 8C07D401/04 4072 T1 

8A61K31/496 8C07D231/56 4057 T1 

8A61K31/4965 8C07D241/20 4097 T1 

8A61K31/498 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/498 8C07D241/20 4097 T1 

8A61K31/501 8C07D237/20 4108 T1 

8A61K31/501 8C07D237/24 4109 T1 

8A61K31/502 8C07D237/32 4125 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 4124 T1 

8A61K31/505 8A61K9/16 4067 T1 

8A61K31/505 8A61K31/505 4110 T1 

8A61K31/506 8C07D231/56 4057 T1 

8A61K31/517 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/517 8C07D239/70 4113 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 4033 T1 

8A61K31/52 8C07D473/00 4055 T1 

8A61K31/54 8A61K9/08 4080 T1 
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8A61K31/55 8C07D223/16 4027 T1 

8A61K31/55 8A61K31/55 4031 T1 

8A61K31/55 8A61K31/55 4085 T1 

8A61K31/551 8C07D471/04 4062 T1 

8A61K31/553 8C07D498/04 4049 T1 

8A61K31/554 8C07D285/36 4082 T1 

8A61K31/58 8C07J53/00 4044 T1 

8A61K31/58 8A61K9/12 4048 T1 

8A61K31/64 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K31/704 8A61P31/04 4034 T1 

8A61K38/05 8A61K31/198 4050 T1 

8A61K38/06 8A61K31/198 4050 T1 

8A61K38/08 8C07K7/64 4093 T1 

8A61K38/12 8C07K7/64 4093 T1 

8A61K38/16 8A61K31/4745 4114 T1 

8A61K38/24 8A61K47/10 4032 T1 

8A61K38/24 8A61K47/10 4087 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 4038 T1 

8A61K39/015 8A61K39/015 4063 T1 

8A61K39/04 8A61K39/04 4122 T1 

8A61K39/29 8A61K39/00 4038 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 4046 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K39/395 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 4053 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 4060 T1 

8A61K39/395 8C12N15/13 4116 T1 

8A61K45/00 8A61K31/18 4047 T1 

8A61K47/04 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K47/10 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 4032 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 4087 T1 

8A61K47/12 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K47/18 8A61K47/10 4087 T1 

8A61K47/26 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K47/26 8A61K31/275 4121 T1 

8A61K47/34 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K49/00 8A61K31/55 4085 T1 

8A61K9/00 8A61K47/10 4087 T1 

8A61K9/00 8A61K9/08 4045 T1 

8A61K9/08 8A61K39/395 4030 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 4045 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 4080 T1 

8A61K9/12 8A61K9/12 4048 T1 

8A61K9/14 8A61K31/275 4121 T1 

8A61K9/16 8A61K9/20 4078 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 4067 T1 

8A61K9/16 8A61K31/275 4121 T1 

8A61K9/20 8A61P31/04 4034 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4078 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4071 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 4066 T1 

8A61K9/26 8A61K31/275 4121 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 4066 T1 

8A61K9/48 8A61K9/20 4078 T1 

8A61L15/22 8A61L15/22 4070 T1 

8A61L15/60 8A61L15/22 4070 T1 

8A61P1/00 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P1/04 8C07D401/04 4072 T1 

8A61P1/08 8A61K31/4748 4039 T1 

8A61P1/12 8C07D473/00 4055 T1 

8A61P11/00 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P11/00 8A61K31/4412 4084 T1 

8A61P11/06 8A61K9/12 4048 T1 

8A61P11/06 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P11/06 8C07D209/30 4107 T1 

8A61P11/06 8C07D473/00 4055 T1 

8A61P13/02 8C07D401/04 4072 T1 

8A61P13/10 8A61K31/445 4040 T1 

8A61P15/06 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P15/08 8C07D471/04 4062 T1 

8A61P17/00 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 4061 T1 

8A61P17/06 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P19/02 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P25/00 8C07D401/12 4052 T1 

8A61P25/00 8C07D471/08 4111 T1 

8A61P25/00 8C07D213/61 4096 T1 

8A61P25/00 8C07D285/36 4082 T1 

8A61P25/00 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P25/00 8C07D451/08 4106 T1 

8A61P25/04 8A61K31/445 4040 T1 

8A61P25/14 8A61K31/445 4040 T1 

8A61P25/16 8C07D473/00 4055 T1 

8A61P25/16 8A61K9/20 4066 T1 

8A61P25/22 8A61K31/445 4040 T1 

8A61P25/28 8A61K31/445 4040 T1 

8A61P25/28 8C07D473/00 4055 T1 

8A61P25/30 8C07D489/08 4086 T1 

8A61P25/32 8C07D489/08 4123 T1 

8A61P29/00 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P29/00 8C07D213/61 4096 T1 
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8A61P29/00 8A61K31/192 4058 T1 

8A61P3/04 8C07D498/04 4049 T1 

8A61P3/04 8C07D413/04 4105 T1 

8A61P3/06 8A61K31/40 4104 T1 

8A61P3/06 8C07D237/20 4108 T1 

8A61P3/10 8C07D498/04 4049 T1 

8A61P3/10 8C07D413/04 4105 T1 

8A61P31/00 8C07D213/61 4096 T1 

8A61P31/04 8A61P31/04 4034 T1 

8A61P31/04 8C07D401/04 4098 T1 

8A61P31/12 8C07D471/04 4076 T1 

8A61P31/14 8C07D487/04 4100 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 4038 T1 

8A61P35/00 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P35/00 8A61K31/18 4047 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4745 4114 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 4117 T1 

8A61P35/00 8C07D213/61 4096 T1 

8A61P35/00 8C07D519/00 4101 T1 

8A61P35/00 8C07D241/20 4097 T1 

8A61P35/00 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P35/00 8C07D473/00 4055 T1 

8A61P35/00 8C07D231/56 4057 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 4061 T1 

8A61P35/00 8C07D239/70 4113 T1 

8A61P35/00 8C07D237/32 4125 T1 

8A61P35/00 8C07D237/24 4109 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 4060 T1 

8A61P37/00 8A61K39/00 4038 T1 

8A61P37/00 8A61K31/192 4058 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 4061 T1 

8A61P37/06 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P37/06 8C12N15/13 4116 T1 

8A61P37/08 8A61K31/198 4050 T1 

8A61P43/00 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P43/00 8A61K31/18 4047 T1 

8A61P43/00 8A61K31/505 4110 T1 

8A61P5/34 8C07J53/00 4044 T1 

8A61P5/42 8C07J53/00 4044 T1 

8A61P7/02 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P7/02 8C07D487/04 4124 T1 

8A61P9/00 8C07D223/16 4027 T1 

8A61P9/00 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P9/00 8C07D241/04 4056 T1 

8A61P9/04 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P9/06 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P9/10 8A61K31/55 4031 T1 

8A61P9/10 8C07D405/06 4042 T1 

8A61P9/12 8C07D405/06 4042 T1 

8B21D13/10 8B21D13/10 4037 T1 

8B29C43/22 8B29C43/22 4115 T1 

8B29C55/06 8B29C43/22 4115 T1 

8B29C55/18 8B29C43/22 4115 T1 

8B30B11/00 8B29C43/22 4115 T1 

8B30B5/06 8B29C43/22 4115 T1 

8B32B27/34 8H01L31/048 4127 T1 

8B60C1/00 8B60C1/00 4088 T1 

8B60T15/02 8B60T8/32 4103 T1 

8B60T8/32 8B60T8/32 4103 T1 

8B65D43/02 8B65D43/02 4119 T1 

8B65D75/32 8B65D83/04 4036 T1 

8B65D83/04 8B65D83/04 4036 T1 

8B65D85/42 8B65D83/04 4036 T1 

8C01B17/90 8C01B17/90 4051 T1 

8C01B17/92 8C01B17/90 4051 T1 

8C05F17/00 8C05F17/00 4065 T1 

8C07C11/24 8C07C259/10 4029 T1 

8C07C211/42 8A61K9/20 4071 T1 

8C07C231/24 8C07C231/24 4075 T1 

8C07C233/18 8C07C231/24 4075 T1 

8C07C241/02 8C07C241/02 4089 T1 

8C07C243/40 8C07C241/02 4089 T1 

8C07C259/10 8C07C259/10 4029 T1 

8C07C317/04 8C07C259/10 4029 T1 

8C07C323/12 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D207/27 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D207/325 8A61K31/40 4104 T1 

8C07D207/333 8A61K31/40 4104 T1 

8C07D209/08 8C07D209/08 4059 T1 

8C07D209/30 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D209/58 8C07D209/58 4120 T1 

8C07D211/76 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D213/00 8C07D401/04 4072 T1 

8C07D213/06 8C07D417/04 4041 T1 

8C07D213/61 8C07D213/61 4096 T1 

8C07D213/75 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D213/80 8C07D237/24 4109 T1 

8C07D213/82 8C07D237/24 4109 T1 

8C07D213/85 8C07D237/24 4109 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4027 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4079 T1 

8C07D223/16 8C07D223/16 4064 T1 
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8C07D231/40 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D231/56 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D233/64 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D237/20 8C07D237/20 4108 T1 

8C07D237/24 8C07D237/20 4108 T1 

8C07D237/24 8C07D237/24 4109 T1 

8C07D237/32 8C07D237/32 4125 T1 

8C07D239/10 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D239/42 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D239/46 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D239/70 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D239/94 8A61K31/505 4110 T1 

8C07D241/00 8C07D401/04 4072 T1 

8C07D241/04 8C07D241/04 4056 T1 

8C07D241/20 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D241/54 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D251/10 8C07D251/10 4054 T1 

8C07D251/22 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D253/06 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D257/06 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D261/04 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D263/24 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D265/02 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D265/32 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D273/01 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D277/48 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D285/36 8C07D285/36 4082 T1 

8C07D295/08 8C07C259/10 4029 T1 

8C07D309/32 8C07D487/04 4100 T1 

8C07D333/38 8C07D333/38 4026 T1 

8C07D401/04 8A61K31/40 4104 T1 

8C07D401/04 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4098 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 4072 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4052 T1 

8C07D401/12 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D401/12 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D401/12 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 4052 T1 

8C07D403/04 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D403/04 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D403/12 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D403/12 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D403/12 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D403/12 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D403/14 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D405/06 8C07D405/06 4042 T1 

8C07D405/06 8C07D487/04 4100 T1 

8C07D405/12 8C07D241/20 4097 T1 

8C07D405/14 8C07D401/12 4052 T1 

8C07D405/14 8C07D487/04 4100 T1 

8C07D407/04 8A61K31/40 4104 T1 

8C07D407/04 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D407/12 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D409/04 8A61K31/40 4104 T1 

8C07D409/04 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D409/12 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D409/12 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D409/14 8C07D401/12 4052 T1 

8C07D409/14 8C07D239/70 4113 T1 

8C07D413/04 8C07D209/30 4107 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 4105 T1 

8C07D413/12 8C07D213/61 4096 T1 

8C07D413/12 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 4041 T1 

8C07D417/12 8C07D213/61 4096 T1 

8C07D417/12 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D417/14 8C07D401/12 4052 T1 

8C07D417/14 8C07D231/56 4057 T1 

8C07D451/08 8C07D451/08 4106 T1 

8C07D451/14 8C07D451/08 4106 T1 

8C07D453/02 8A61K31/439 4043 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4033 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4062 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4061 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4076 T1 

8C07D471/08 8C07D471/08 4111 T1 

8C07D471/18 8C07D471/04 4062 T1 

8C07D473/00 8C07D473/00 4055 T1 

8C07D473/06 8C07D473/00 4055 T1 

8C07D473/08 8C07D473/00 4055 T1 

8C07D487/04 8C07D471/08 4111 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4117 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4100 T1 

8C07D487/04 8C07D519/00 4101 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 4061 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4126 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4124 T1 

8C07D487/14 8C07D487/04 4117 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 4086 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 4123 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 4049 T1 
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8C07D513/04 8C07D487/04 4100 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 4101 T1 

8C07D519/00 8C07D451/08 4106 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 4068 T1 

8C07J53/00 8C07J53/00 4044 T1 

8C07K1/22 8C07K1/22 4073 T1 

8C07K14/35 8A61K39/04 4122 T1 

8C07K14/47 8G01N33/68 4118 T1 

8C07K16/18 8G01N33/68 4118 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 4053 T1 

8C07K16/24 8C12N15/13 4116 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 4060 T1 

8C07K7/06 8C07K7/64 4093 T1 

8C07K7/64 8C07K7/64 4093 T1 

8C08G18/32 8B60C1/00 4088 T1 

8C08G18/42 8B60C1/00 4088 T1 

8C08L75/04 8B60C1/00 4088 T1 

8C08L75/06 8B60C1/00 4088 T1 

8C08L83/04 8A61L15/22 4070 T1 

8C12N15/02 8C07K16/28 4060 T1 

8C12N15/13 8C12N15/13 4116 T1 

8C12N5/20 8C12N15/13 4116 T1 

8C12P5/02 8C12P5/02 4083 T1 

8C12Q1/70 8C12Q1/70 4099 T1 

8E03F5/06 8E03F5/06 4090 T1 

8E04C2/32 8B21D13/10 4037 T1 

8E05B27/00 8E05B27/00 4102 T1 

8F16D65/097 8F16D65/097 4091 T1 

8G01N17/00 8G01N17/00 4081 T1 

8G01N17/04 8G01N17/00 4081 T1 

8G01N33/577 8C12N15/13 4116 T1 

8G01N33/68 8C12N15/13 4116 T1 

8G01N33/68 8G01N33/68 4118 T1 

8H01L31/048 8H01L31/048 4127 T1 

8H04L29/06 8H04L29/08 4095 T1 

8H04L29/08 8H04L29/08 4095 T1 

8H04W36/36 8H04W36/36 4035 T1 

 
 
 
 
 

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

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

Syngenta Participations AG 
A 01N 43/56 
A 01N 43/56 
A 01N 43/56 

4077 
4069 
4074 

T1 
T1 
T1 

Peter Opsvik AS A 47D 1/00 4112 T1 

Sara Lee/DE B.V. A 47J 31/36 4092 T1 

Eisai R&D Management Co., Ltd. 
A 61K 31/18, 31/343, 31/381, 31/404, 31/498, 
31/517, 31/64, 39/395, 45/00, A 61P 35/00, 43/00 

4047 T1 

Merck Serono SA 
A 61K 31/192, 31/195, 31/196, 31/404, 31/452, A 
61P 29/00, 37/00 

4058 T1 

Luger,Thomas; Brzoska,Dr., Thomas and Grabbe,  
Stephan 

A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/05, 38/06, A 
61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06, 29/00, 37/06, 37/08 

4050 T1 

Wockhardt Limited A 61K 31/275, 47/26, 9/14, 9/16, 9/26 4121 T1 

CADILA HEALTHCARE LIMITED 
A 61K 31/40, 31/4025, A 61P 3/06, C 07D 207/325, 
207/333, 401/04, 407/04, 409/04 

4104 T1 

AstraZeneca AB 
A 61K 31/428 
A 61K 31/439, C 07D 453/02 

4094 
4043 

T1 
T1 

Intermune, Inc. A 61K 31/4412, A 61P 11/00 4084 T1 

Pfizer Products Inc.  
A 61K 31/445, A 61P 13/10, 25/04, 25/14, 25/22, 
25/28 

4040 T1 

Aventis Pharma S.A. A 61K 31/4745, 38/16, A 61P 35/00 4114 T1 
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Helsinn Healthcare S.A. A 61K 31/4748, A 61P 1/08 4039 T1 

WARNER-LAMBERT COMPANY   LLC  A 61K 31/505, A 61P 43/00, C 07D 239/94 4110 T1 

 LES LABORATOIRES SERVIER A 61K 31/55, 31/4422, A 61P 9/10 4031 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/55, 49/00 4085 T1 

CELGENE CORPORATION A 61K 39/00, 31/4035, 39/29, A 61P 35/00, 37/00 4038 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Crucell Holland 
B.V; GlaxoSmithKline Biologicals SA and The 
Government of the United States, as represen-ted 
by the Secretary of the Army, on behalf of the 
Walter Reed Army Institut 

A 61K 39/015 4063 T1 

ISIS INNOVATION LIMITED A 61K 39/04, C 07K 14/35 4122 T1 

Menarini International Operations Luxembourg 
S.A. 

A 61K 39/39 4046 T1 

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
A 61K 39/395, 47/04, 47/10, 47/12, 47/26, 47/34, 
9/08 

4030 T1 

Medarex, Inc. and AMGEN INC. A 61K 39/395, C 07K 16/24 4053 T1 

ARES TRADING S.A. A 61K 47/10, 38/24 4032 T1 

BioGeneriX AG A 61K 47/10, 38/24, 47/18, 9/00 4087 T1 

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. A 61K 9/08, 31/54 4080 T1 

Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. A 61K 9/08, 9/00 4045 T1 

Schering Corporation A 61K 9/12, 31/167, 31/58, A 61P 11/06 4048 T1 

Tibotec Pharmaceuticals  A 61K 9/16, 31/505 4067 T1 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd A 61K 9/20, 31/135, C 07C 211/42 4071 T1 

Nycomed GmbH A 61K 9/20, 31/44, 9/16, 9/48 4078 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 9/20, 9/28, A 61P 25/16 4066 T1 

Meda AB A 61L 15/22, 15/60, C 08L 83/04 4070 T1 

Aventis Pharma S.A. A 61P 31/04, A 61K 31/704, 9/20 4034 T1 

Hadley Industries Overseas Holdings Limited B 21D 13/10, E 04C 2/32 4037 T1 

Teijin Aramid B.V. B 29C 43/22, 55/06, 55/18, B 30B 11/00, 5/06 4115 T1 

Chemtura Corporation B 60C 1/00, C 08G 18/32, 18/42, C 08L 75/04, 75/06 4088 T1 

KNORR-BREMSE Systeme fur Schienenfahrzeuge 
GmbH 

B 60T 8/32, 15/02 4103 T1 

SEDA S.p.A. B 65D 43/02 4119 T1 

Abbott Laboratories B 65D 83/04, 75/32, 85/42 4036 T1 

Techno Invent Ingeniursbureau vour 
Milieutechniek B.V. and Nederlandse Organisatie 
voor Toegepast - Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek TNO 

C 01B 17/90, 17/92 4051 T1 

KOMPOFERM GmbH C 05F 17/00 4065 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07C 231/24, 233/18 4075 T1 

Grindeks, a joint stock company C 07C 241/02, 243/40 4089 T1 

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/4015, 31/4164, 
31/42, 31/421, 31/45, C 07C 11/24, 317/04, 323/12, 
C 07D 207/27, 211/76, 233/64, 239/10, 261/04, 
263/24, 265/02, 265/32, 273/01, 295/08 

4029 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 209/08, A 61K 31/404 4059 T1 

AstraZeneca AB 
C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/06, C 07D 
401/04, 401/12, 403/04, 403/12, 407/04, 409/04, 
413/04 

4107 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 209/58 4120 T1 

LEO PHARMA A/S  
C 07D 213/61, A 61K 31/44, 31/4427, A 61P 25/00, 
29/00, 31/00, 35/00, C 07D 413/12, 417/12 

4096 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 223/16 4079 T1 
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Les Laboratoires Servier C 07D 223/16 4064 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00 4027 T1 

Schering Corporation 
C 07D 231/56, A 61K 31/427, 31/428, 31/496, 
31/506, A 61P 35/00, C 07D 403/12, 403/14, 409/12, 
413/12, 417/12, 417/14 

4057 T1 

Xenon Pharmaceuticals Inc. 
C 07D 237/20, A 61K 31/501, A 61P 3/06, C 07D 
237/24 

4108 T1 

AstraZeneca AB and Array Biopharma, Inc. 
C 07D 237/24, A 61K 31/501, A 61P 35/00, C 07D 
213/80, 213/82, 213/85 

4109 T1 

Kudos Pharmaceuticals Limited C 07D 237/32, A 61K 31/502, A 61P 35/00 4125 T1 

Genentech, Inc. and Array Biopharma, Inc. 
C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 07D 
401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14 

4113 T1 

Merck Serono SA 
C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 11/00, 15/06, 
19/02, 25/00, 35/00, 9/00 

4056 T1 

ICOS Corporation 

C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/498, A 61P 35/00, 
C 07D 213/75, 231/40, 239/42, 239/46, 241/54, 
251/22, 253/06, 257/06, 277/48, 401/12, 403/12, 
405/12 

4097 T1 

POXEL SAS C 07D 251/10 4054 T1 

Les Laboratoires Servier C 07D 285/36, A 61K 31/554, A 61P 25/00 4082 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07D 333/38 4026 T1 

Warner Chilcott Company, LLC C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 31/04 4098 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. 
C 07D 401/04, A 61K 31/495, A 61P 1/04, 13/02, C 
07D 213/00, 241/00 

4072 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 
C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 07D 
401/14, 405/14, 409/14, 417/14 

4052 T1 

Schering Corporation 
C 07D 405/06, A 61K 31/44, A 61P 35/00, 43/00, 
7/02, 9/00, 9/04, 9/06, 9/10, 9/12 

4042 T1 

PROSIDION LTD C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10 4105 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. C 07D 417/04, 213/06 4041 T1 

Abbott Laboratories 
C 07D 451/08, A 61K 31/4375, A 61P 25/00, C 07D 
451/14, 519/00 

4106 T1 

Incyte Corporation 
C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 35/00, 
37/00, C 07D 487/04 

4061 T1 

GILEAD SCIENCES, INC.; K.U.Leuven Research & 
Development and Purstinger, Gerhard 

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 31/12 4076 T1 

Sanofi - Aventis and Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation 

C 07D 471/04, A 61K 31/519 4033 T1 

N.V.Organon 
C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 15/08, C 07D 
471/18 

4062 T1 

Targacept, Inc. 
C 07D 471/08, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 07D 
487/04 

4111 T1 

Gilead Palo Alto, Inc 
C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 1/12, 11/06, 
25/16, 25/28, 35/00, C 07D 473/06, 473/08 

4055 T1 

SANOFI C 07D 487/04 4126 T1 

Pfizer Inc. 
C 07D 487/04, A 61K 31/351, 31/366, A 61P 31/14, C 
07D 309/32, 405/06, 405/14, 513/04 

4100 T1 

CEPHALON, INC. 
C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, C 07D 
487/14 

4117 T1 

SANOFI C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 7/02 4124 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30 4086 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/32 4123 T1 

Pfizer Products Inc.  C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/04, 3/10 4049 T1 

Pfizer Inc. 
C 07D 519/00, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 
487/04 

4101 T1 

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. C 07F 5/02 4068 T1 

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft C 07J 53/00, A 61K 31/58, A 61P 5/34, 5/42 4044 T1 
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ARES TRADING S.A. C 07K 1/22 4073 T1 

Emergent Product Development Seattle, LLC 
C 07K 16/28, A 61K 31/4184, 39/395, A 61P 35/02, C 
12N 15/02 

4060 T1 

CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y 
BIOTECNOLOGIA (CIGB) 

C 07K 7/64, A 61K 38/08, 38/12, C 07K 7/06 4093 T1 

Genentech, Inc. 
C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 37/06, C 07K 
16/24, C 12N 5/20, G 01N 33/577, 33/68 

4116 T1 

Novartis AG C 12P 5/02 4083 T1 

DEBIOPHARM S.A. and Katholieke Universiteit 
Leuven 

C 12Q 1/70 4099 T1 

Prevent TWB GmbH & Co. KG E 03F 5/06 4090 T1 

Winloc AG E 05B 27/00 4102 T1 

KNORR-BREMSE Systeme fur Nutzfahrzeuge 
GmbH 

F 16D 65/097 4091 T1 

Sercal Belgium G 01N 17/00, 17/04 4081 T1 

Araclon Biotech, S.L. G 01N 33/68, C 07K 14/47, 16/18 4118 T1 

ISOVOLTAIC AG H 01L 31/048, B 32B 27/34 4127 T1 

T-Mobile International AG 
H 04L 29/08, 29/06 
H 04W 36/36 

4095 
4035 

T1 
T1 
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ПРОМЕНИ 
 

(11) 1469 

(73) ISOVOLTAIC AG 

Isovoltastrabe 1, A-8403 Lebring, AT 

 

(11) 1575 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 2309 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 

2, Avenue Charles de Gaulle  L-1653 

Luxembourg, LU 

 

(11) 2765 

(73) BASF SE 

67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 2508 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 

2, Avenue Charles de Gaulle  L-1653 

Luxembourg, LU 

 

(11) 2639 

(73) RE. LE. VI. S.P.A. 

Via Postumia, 1  46040 RODIGO (MN), IT 

 

(11) 2639 

(73) RE. LE. VI. S.P.A. 

Via Postumia, 1  46040 RODIGO (MN), IT 

 

(11) 2639 

(73) RE. LE. VI. S.P.A. 

Via Postumia, 1  46040 RODIGO (MN), IT 

 

(11) 2992 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3004 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3010 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 

07065, US 

 

(11) 3719 

(73) sanofi-aventis OTC S.p.A. 

Viale Luigi Bodio 37/b  20158 Milano, IT 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1235 

(73) Aventisub II Inc. 

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 

Delaware 19807, US 

 

(11) 3644 

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 

 

(11) 3644 

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 
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СПОЈУВАЊЕ 
 

 

(11) 3719 

(73) sanofi-aventis OTC S.p.A. 

Viale Luigi Bodio 37/b   

20158 Milano, IT 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 1375 

(73) JUPITER OXYGEN CORP.  

4825 N. Scott Street, Suite 200,  

Schiller Park, IL 60176, US 
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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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(21)  2012/1   (45) 30/06/2012 
(22) 02/03/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Дејан Зотовиќ 

(73) Дејан Зотовиќ 

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK 

(51) 23-02 

(54) ПОДНА РЕШЕТКА  
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(21) 2012/6    (45) 30/06/2012 

(22) 19/03/2012    

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални  

(72) Никола Јовановски 

(73) ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО 

Моцартова 37- Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) ГАРНИТУРА  
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(21) 2012/7    (45) 30/06/2012 

(22) 21/03/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален   

(72) Јорданов Славе 

(73) "ТИНГ" ДООЕЛ 

ул."566" бр.17,  2300 Кочани, MK 

(51) 09-02 

(54) САД СО ДВОЈНА ОБВИВКА  
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(21) 2012/9   (45) 30/06/2012 

(22) 29/03/2012  

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален   

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ  
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(21) 2012/10  (45) 30/06/2012 

(22) 29/03/2012  

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ  
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(21) 2012/11  (45) 30/06/2012 

(22) 29/03/2012  

  

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ  
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(21) 2012/12  (45) 30/06/2012 

(22) 29/03/2012  

  

(28) 2 (два) дизајн, тродимензионален  

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU 

 

(73) Erich Krause Finland Oy 

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI 

 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 19-06 

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ  

 

. 
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(21) 2012/13  (45) 30/06/2012 

(22) 05/04/2012    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален   

(72) Александар Патриклиски, MK 

(73) Друштво за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО 

ул.Брегалничка бр. б.б  2000 Штип, MK 

(74) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(51) 20-03 

(54) БИЛБОРД  
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ПРЕГЛЕДИ 

 
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 
(51)         (21) 

23-02 MK/I/ 2012/1 

06-01 MK/I/ 2012/6 

09-02 MK/I/ 2012/7 

19-06 MK/I/ 2012/9 

19-06 MK/I/ 2012/10 

19-06 MK/I/ 2012/11 

19-06 MK/I/ 2012/12 

20-03 MK/I/ 2012/13 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) 

"ТИНГ" ДООЕЛ MK/I/ 2012/7 

Erich Krause Finland Oy 

MK/I/ 2012/9 
MK/I/ 2012/10 
MK/I/ 2012/11 
MK/I/ 2012/12 

Дејан Зотовиќ MK/I/ 2012/1 

Друштво за производство, трговија и 
услуги ЕАМ ДОО 

MK/I/ 2012/13 

ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО MK/I/ 2012/6 
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 
објавува податоците за индустрискиот дизајн. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард 
ST.80) 
 

(11)  Регистарски број на документот 

(18)  Датум на важење на индустриски дизајн 

(21)  Број на пријавата 

(22)  Дата на поднесување 

(18)  Дата на изложбено, или саемско првенство 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни 

(30)  Право на првенство: датум, држава, број 

(45)  Дата на објавување 

(51)  Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54)  Назив на телото, односно сликата или цртежот 

(55)  Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или 

цртежот 

(57)  Назначување на боите или комбинации на бои 

(60)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на 

првенство, исправа / решение) 

(72)  Автор 

(73)  Носител на правото 

(74)  Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(11) 682   (45) 30/06/2012 

(21) ID  2011/6   (22) 25/02/2011    

(18) 25/02/2016 

(28) 1 (еден) дизјан, тродимензионален  

(30) 29/370,728  26/08/2010  US 

(72) SCHAEFFER, George W., (14144 Ventura Boulevard, No.110, Sherman Oaks, California 91423) 

(73) ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION 

14144 Ventura Boulevard, No.110, Sherman Oaks, California 91423, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 685   (45) 30/06/2012 

(21) ID  2011/7   (22) 28/02/2011    

(18) 25/02/2016 

(28) 18 (осумнаесет) дизјани, тродимензионални  

(30) 20100502465  27/08/2010, RU 

(72) Ivan Alekseevic Nekrasov (Novomytyschinsky Ave 49, kor.1, kv.94 Mytishchi, Moskow Region, Rusija); 

Marina Aleksandrova Medvedeva (St.Novorossiysk, 3, kv.53 Moskva, Rusija); Victor Ivanovic Ovsyannikov 

(ul Ulyany Thunder, 43, Sergijev Posad, Moskow Region, Rusija) and Svetlana Vjaceslavova Astapova (St. 

Sovetskaya, 6 Peresvet, Moskow Region, Rusija) 

(73) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL" 

Sretensky Boulevard 11 RU-101000 MOSKVA, RU 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 02-02 

(54) ОБЛЕКА 
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  
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Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  
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(11) 683   (45) 30/06/2012    
(21) ID  2011/28  (22) 25/05/2011    

(18) 25/05/2016 

(28) 6 (шест) дизјани, дводимензионални  

(72) Georgi Jordanov Georgiev (Veliko Tarnovo, 2, Sava Motkurov str.,) and Anton Ivanov Tenev (Veliko 

Tarnovo, 8, Rositsa str.,) 

(73) PRESTIJ-96 OOD 98 

Nikola Gabrovski str.5000 Veliko Tarnovo, BG 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-03 

(54) НАЛЕПНИЦИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Индустриски Дизајн  143 | С т р а н а  
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(11) 684   (45) 30/06/2012 

(21) ID  2011/35  (22) 14/06/2011    

(18) 14/06/2016 

(28) 1 (еден) дизјан, тродимензионален  

(72) Бојан Илиевски (бул.Јане Сандански 46/3-4 Скопје) 

(73) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  

Бул. Александар Македонски 12 , 1000 Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) ТЕГЛА ЗА КРЕМ 
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(11) 686   (45) 30/06/2012 

(21) ID  2011/44  (22) 24/08/2011    

(18) 24/08/2016 

(28) 1 (еден) дизјан, дводимензионален  

(72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово) 

(73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  

ул."Ѓорче Петров" бр.4, 1300 Куманово, MK 

(51) 09-03 

(54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА  
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(11) 687   (45) 30/06/2012 

(21) ID  2011/49  (22) 02/09/2011    

(18) 02/09/2016 

(28) 1 (еден) дизјан, дводимензионален  

(72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово) 

(73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  

ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK 

(51) 09-03 

(54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 

(51)         (11) 

09-01 MK/I/ 2011/6 

02-02 MK/I/ 2011/7 

09-03 MK/I/ 2011/28 

09-01 MK/I/ 2011/35 

09-03 MK/I/ 2011/44 

09-03 MK/I/ 2011/49 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

(73)  (11) (21) 

ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION 682 MK/I/ 2011/6 

OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "NEFTYANAYA 
KOMPANIYA "LUKOIL" 

685 MK/I/ 2011/7 

PRESTIJ-96 OOD 98 683 MK/I/ 2011/28 

ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  
686 
687 

MK/I/ 2011/44 
MK/I/ 2011/49 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД  684 MK/I/ 2011/35 
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ПРОМЕНИ 

 
 

(11) 511 

(73) Пелистерка АД 

Бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK 

 

(11) 545 

(73) "СЛОВИН БИЛЈАНА" ДООЕЛ 

ул."Железничка" бб, 6000 Охрид, MK 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

 

 

   (111)            (186) 
 321       09/10/2016 

 322       09/10/2016 

 511       27/06/2016 

 528        06/02/2017 

 524       20/03/2017 

 522       20/03/2017 

 541       04/04/2017 

 542        04/04/2017 

 545        27/04/2017 

 543       13/06/2017 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(210)  Број на пријавата 

(220)  Датум на поднесување 

(230)  Датум на изложбено или саемско првенство 

(442)  Датум на на објавување на пријавата 

(300)  Право на првенство: датум, држава, број 

(731)  Подносител: име и адреса 

(740)  Застапник 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551)  Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

 (531)  Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска 

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2008/1049  (220) 13/08/2008 

(442) 30/06/2012 

(731) Приватна здравствена установа - 

Поликлиника со ординација по општа 

стоматологија, ординација по општа 

медицина и биохемиска лабараторија АЛТЕА 

Прилеп П.О. 

ул.Крушевска бр. 11а, 7500 Прилеп, MK 

(540)  

 

 
 

(591) sina, жолта и бела 

(531) 03.11.03;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  поликлиника со ординација по општа 

стоматологија, ординација по општа медицина и 

биохемиска лабараторија  

 

(210) TM  2009/875  (220) 24/08/2009 

(442) 30/06/2012 

(731) ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола 

Лавчански пат бб Битола, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, sina и црна 

(531) 01.17.03;18.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

(210) TM  2010/61  (220) 28/01/2010 

(442) 30/06/2012 

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

БРЗО ДЕЈСТВУВАЊЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински тоалетни препарати, 

препарати за нега на 

забите, препарати за испирање на устата и 

освежувачи на здивот; препарати за орална 

нега, гелови за заби, препарати за белење, 

препарати за полирање на забите, препарати и 

акцелератори за белење на забите, препарати 

за отстранување козметички дамки  

кл. 5  медицински производи за орална нега, 

медицински препарати за полирање на забите, 

медицински препарати за белење на забите, 

медицински средства за испирање на устата, 

медицински средства за белење, медицински 

гуми за џвакање и таблетки за лижење за 

дентална хигиена  

 

(210) TM  2010/1097  (220) 01/10/2010 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БЛУ СИТИ ДОО експорт-импорт 

ул. "Дижонска" бр. 103, Скопје, MK 

(740) Д.П.Т.У. "Блу Сити" ДОО  

ул. "Индустриска" бб, Неготино 

(540)  

 

 
 

 

(591) сина, жолта и црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија на големо и мало со санитарии, 

туш кабини, опрема за купатила, железарија, бои 

и лакови, одвод и канализација, бела техника  

 

(210) TM  2010/1221  (220) 05/11/2010 

(442) 30/06/2012 

(731) БУЛБИО НЦИДП 

ул. Јанко Саказов бр. 26, Софија, BG 
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(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

УРОСТИМ 

(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  2011/230  (220) 10/03/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Олимпија ВМ д.о. 

ул.Народен фронт 19а локал 13, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сребрена и црна 

(531) 05.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  бижутерија, невестински украси  

кл. 35  трговија на големо и мало со бижутерија и 

невестински украси  

 

(210) TM  2011/392  (220) 27/04/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) EINAR GROUP KFT 

2094 Nagykovacsi, HU 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

PRIUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила, синџирчиња за очила, кутии за 

очила, рамки за очила, врвки за очила, очила за 

сонце, очила за заштита од отсјај  

 

(210) TM  2011/502  (220) 18/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги КАРМА КАША ДОО Скопје 

ул.Црвена Вода бр.7/9, Скопје, MK 

(740) Марта Поповска  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

 
 

(531) 24.15.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

продажба на производи на мало и големо  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

скалдирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; музички фестивал; интернет медиум 

(web site); телевизиски медиум, продукција на 

шоу програми, продукција на радио и 

телевизиски програми, објавување на книги, он-

лајн публикување на електронски книги и 

часописи, радио и ТВ програми  

 

 

 

(210) TM  2011/503  (220) 18/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги КАРМА КАША ДОО Скопје 

ул.Црвена Вода бр.7/9, Скопје, MK 

(740) Марта Поповска  

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  
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(531) 05.05.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив што 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. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, 

китови коски, школки, килибар, седеф, морска 

пена и замена на сите тие матерјали, или од 

пластика  

кл. 24  текстил и текстилни производи што не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

продажба на мало и големо со производи; 

рекламирање (огласување); агенции за 

рекламирање; рекламен матерјал (ажурирање 

на рекламниот матерјал); рекламни огласи 

(ширење на рекламните огласи); рекламен 

простор (изнајмување на рекламен простор); 

маркетинг истражување; компјутерско 

рекламирање преку интернет; аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси); рекламни текстови 

(пишување на рекламни текстови); нарачки за 

купување (административна обработка на 

нарачките за купување); рекламирање преку 

радио; радио реклами, трговија на големо и 

мало со производи  

кл. 40  обработка на матерјали  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности; музички 

фестивали; интернет медиум (web site); 

телевизиски медиум, продукција на шоу 

програми,продукција на радио и телевизиски 

програми, објавување на книги, он-лајн 

публикување на електронски книги и часописи, 

радио и ТВ програми  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци; 

привремено сместување, кафе барови, 

ресторани, винарии  

 

(210) TM  2011/514  (220) 19/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(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 сина, црвена, бела, зелена, 

жолта, кафена и портокалова 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко со потекло од битолскиот регион  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и увоз-

извоз на големо и мало на млеко со потекло од 

битолскиот регион  

 

 

 

 

 

(210) TM  2011/555  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 



 

152 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(731) PRESTIJ-96 OOD 

98, Nikola Gabrovski str. 5000 Veliko Tarnovo, 

BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MUSLI KING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки; брашно и 

производи од жито, кафе, чај, како, шеќер, 

замена за кафе, сладолед, мед, вафли, 

бисквити, слатки, пецива, марципан, алва, торти, 

чоколада, пијалаци што се на основа на 

чоколада, пијалаци што се на основа на какао  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со рааботата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2011/569  (220) 27/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство промет и 

услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела, сина и црвена 

(531) 09.09.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со чевли, влечки, колани, 

ракавици, спортски обувки и услуги при увоз и 

извоз со кондури, влечки, колани ракавици и 

спортски обувки  

 

(210) TM  2011/571  (220) 27/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство промет и 

услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, црвена 

(531) 03.13.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, паричници  

кл. 25  чевли, влечки, колани, ракавици, капи и 

спортски обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со: чанти, паричници, чевли, 

влечки, колани, ракавици, капи и спортски 

обувки и услуги при увоз и извоз со: чанти, 

паричници, чевли, влечки, колани ракавици, капи 

и спортски обувки  

 

(210) TM  2011/573  (220) 27/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство промет и 

услуги „ РИЧЧИ" Калем Адил ДООЕЛ Охрид 

ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

 

(540)  
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(591) бела, темно и светло зелена 

(531) 26.04.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, услуги при продажба на 

големо и мало со чевли, влечки, колани, 

ракавици и спортски обувки и услуги при увоз и 

извоз со чевли, влечки, колани, ракавици и 

спортски обувки  

 

(210) TM  2011/582  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно и светло плава, бела и  црвена 

(531) 13.03.25;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен штирак  

 

(210) TM  2011/583  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 

 

(591) зелена, црвена, жолта, бела и портокалова 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(210) TM  2011/584  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, бела, црна, портокалова и 

зелена 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(210) TM  2011/585  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, бела, црна, портокалова и 

зелена 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

 

(210) TM  2011/586  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 

 

(591) црна, темно и светло зелена, жолта, 

црвена и бела 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(210) TM  2011/587  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, темно и светло портокалова, бела, 

црна и зелена 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  
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(210) TM  2011/588  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, темно и светло зелена, жолта, 

црвена и бела 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(210) TM  2011/589  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, бела, црна, зелена и жолта 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

(210) TM  2011/591  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло и темно кафена, црвена, зелена и 

бела 

(531) 25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за рачно и машинско 

перење текстилни подови и мебел ткаенини  

 

(210) TM  2011/592  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, жолта, црвена, бела, црна и 

кафена 

(531) 25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  абразив  

 

 

(210) TM  2011/593  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, зелена, црвена, жолта, бела, 

сива и црна 

(531) 12.03.03;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за отстранување бигор  

 

 

 

(210) TM  2011/594  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) виолетова, црвена, зелена, жолта и бела 

(531) 25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  универзално средство за чистење  

 

(210) TM  2011/595  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, портокалова, плава, темно и светло 

зелена, бела  и црвена 
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(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за миење стакло  

 

(210) TM  2011/596  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, окер, зелена, бела и  црна 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови 

 

 

(210) TM  2011/597  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 

 

(591) зелена, црвена, жолта, бела и црна 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  

 

 

(210) TM  2011/598  (220) 25/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, окер, зелена, бела и црна 

(531) 11.03.02;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средство за миење садови  
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(210) TM  2011/601  (220) 31/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје 

ул.Теодосиј Гологанов бр.60-б, влез 1, стан 6, 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, црвена и бела 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за ваганје, 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 гаснење пожар  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, што не се вклучени во другите класи; 

накит; часовници; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи; 

кожа од животни; куфери и патни торби; чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки  

 

(210) TM  2011/604  (220) 01/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Lyxor Ltd. 

Zollstrasse 16, FL-9494 Schaan, LI 

 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сина, нијанси на зелена  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски, монетарни 

работи, работи врзани за недвижен имот  

 

(210) TM  2011/617  (220) 30/05/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, темно и светло сина, црвена и жолта 

(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон за деца  

 

(210) TM  2011/623  (220) 06/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО 

увоз-извоз 

с.Камењане, Боговиње 1221, с. Камењане, MK 

 

(540)  
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(591) зелена, жолта, сина, црна, бела и црвена 

(531) 06.03.13;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  полошко сирење од пастеризирано кравјо 

млеко со потекло од Полошкиот регион  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

монетарни работи; работи со недвижен имот  

 

(210) TM  2011/624  (220) 06/06/2011 

(442) 30/06/2012 

 

(731) Трговско друштво за производство, 

трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО 

увоз-извоз 

с.Камењане, Боговиње 1221, с. Камењане, MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена 

(531) 08.03.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сувогорско сирење од пастеризирано 

кравјо млеко со потекло од полошкиот регион  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

монетарни работи; работи со недвижен имот  

 

(210) TM  2011/627  (220) 07/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за трговија и декоративни 

услуги ФЛОВЕР АТЕЉЕ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Народен фронт бр.19а локал 14 ниско 

приземје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) розова, темно сина, црна и виолетова 

(531) 05.03.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  градинарски производи, природно цвеќе, 

семиња, венци од природно цвеќе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

цвеќе  

 

(210) TM  2011/639  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

ЗДРУЖЕНИЕ НА 

СЛОБОДНИТЕ И ПРИЗНАТИ 

ЅИДАРИ ГОЛЕМА ЛОЖА НА 

МАКЕДОНИЈА 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  
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кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци  

 

(210) TM  2011/640  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) виолетово сина, бела, жолта, окер и црна 

(531) 01.03.17;26.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци  

 

(210) TM  2011/641  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

GRAND LODGE OF 

MACEDONIA  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(210) TM  2011/642  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Здружение на слободните и признати 

ѕидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, 

Скопје 

ул.„Прашка" бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) виолетова, сина, бела, жолта, окер и црна 

(531) 01.03.17;26.03.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги 

обезбедуваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци  

 

(210) TM  2011/643  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 

600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, 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)  

GROUPON 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации што вклучуваат 

купони, попусти, информации за споредување  

цени, прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации што вклучуваат купони, 

попусти, информации за споредување  цени и 

информации за попуст  

кл. 35  промовирање производи и услуги на 

други лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за споредување цени, прегледи на 

производи, линкови до малопродажните 

интернет страници на други лица, и информации 

за попуст што ќе бидат достапни на интернет 

страница  

 

(210) TM  2011/644  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 

600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 26.04.07;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски публикации што вклучуваат 

купони, попусти, информации за споредување 

цени, прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други и 

информации за попуст  

кл. 16  публикации што вклучуваат купони, 

попусти, информации за споредување  цени и 

информации за попуст  

кл. 35  промовирање  производи и услуги на 

други лица преку обезбедување  купони, 

попусти, информации за споредување  цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажните интернет страници на други 

лица и информации за попуст што ќе бидат 

достапни на интернет страница  

 

(210) TM  2011/646  (220) 09/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(300) 40-2011-002343  29/04/2011  KR 

(731) LG Electronics Inc. 

20, Yеouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 

150-721, KR 

 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 20.01.03;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефонски уреди; безжични телефонски 

уреди; преносни комуникациски апарати, имено, 

слушалки, токи- воки, сателитски телефони и 

персонални дигитални асистенти (ПДА); 

мобилни телефони; МПЕГ аудио плеер-3 (МРЗ) 

плеери; телевизиски приемници; телевизиски 

далечински управувачи; кодирани електронски 

чип картички за подобрување на квалитетот на 

телевизиската слика; универзални сериски "бус" 
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(USB) дискови; дигитални медиуми за 

радиодифузија (DMB) плеери; слушалки за 

мобилни телефони; преносни полначи за 

батерии за мобилни телефони и дигитални 

фотоапарати; електронски фото албуми; 

дигитални рамки за слики за прикажување на 

дигитални слики, видео клипови и музика; 

монитори за компјутер; лап-топ компјутери; 

компјутери; дигитални разновидни диск (DVD) 

плеери; преносливи хард дискови; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слики што се употребуваат во 

телекомуникациите; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слики; електрични 

аудио и визуелни апарати и инструменти; стерео 

системи; софтвер за мобилни телефони, имено 

оперативни системи за мобилни телефони, 

праќање и примање информации, за 

обезбедување веб-базиран пристап до 

апликации, производи и услуги; компјутерски 

софтверски апликации за телевизија; 

компјутерски софтверски апликации за монитори 

за персонални компјутери; дигитални 

разновидни диск (DVD) плеери за домашни кина; 

звучници за домашни кина; аудио-видео (AV) 

приемници за домашни кина; проектори за 

домашни кина; интегрални кола; аудио 

приемници; он-борд единици на возила и смарт 

картички за електронско плаќање патарина зе 

лесно поминување на автопат; транспондери, 

имено, електронски приклучоци како опрема во 

возила за електронски комерцијални трансакции; 

телевизиски камери со затворени кола (CCTV); 

мрежни monitoring камери за надзор; дигитални 

знаци; термички печатачи; дигитални печатачи 

во боја; ласерски печатачи; инк-џет принтери; 

принтери во боја; принтери за користење со 

компјутери; соларни батерии; Снимени 

компјутерски програми (програми); компјутерски 

програми за превземање (софтвер); камери за 

персонални компјутери (PC); дигитални 

рекордери на глас; рекордери за видео касети; 

мрежни монитори; компјутерски софтвер за 

едукација; електронски тефтери (е-белешки); 

таблет компјутери; интерактивни електронски 

бели табли; сет-топ кутии; датотеки со слики за 

превземање достапни преку интернет; 

електронски публикации за превземање; 

системи за видео конференција; монитори за 

видео-конференција;  камери за видео 

конференција; звучници за видео-конференција  

 

(210) TM  2011/649  (220) 13/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(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)  

SATURN  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за џвакање, бонбони  

 

(210) TM  2011/654  (220) 15/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

 

(210) TM  2011/657  (220) 15/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

SMART 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2011/665  (220) 17/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ARTREBIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/666  (220) 17/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

COXIPLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/667  (220) 17/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DESARCOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/668  (220) 17/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

XALEC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/674  (220) 20/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

DIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински кломпи, обични и 

медицински влечки  

 

(210) TM  2011/683  (220) 20/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as NISSAN MOTOR  CO., LTD)  

No2, Takara-cho, 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)  
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(531) 27.05.24; 16.15.25 

(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 

влечење (трактори), и составни делови и 

фитинзи за истите; моторни возила на две 

тркала, велосипеди и делови и фитинзи за 

истите; приколки; машини за растовар на коли, 

машини за туркање коли, машини за влечење   

коли, трактори (мотори со тракција); мотори и 

машини за копнени возила; оски за возила, 

пренесувачи на сила и менувачи за машини, 

амортизери, кочници, мотори со наизменична 

струја/мотори со еднонасочна струја, за копнени 

возила; аларми против кражба за возила, 

лепливи гумени парчиња за поправање  цевки 

или гуми  

 

(210) TM  2011/686  (220) 21/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.Визбегово бб, Скопје, MK 

(540)  

        OLYMPIA MOTORS 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со:  

возила; резервни делови за возила и 

дополнителна опрема за возила; рекламирање; 

водење на работењето; управување со 

работата; канцелариски работи  

кл. 37  сервисирање на моторни возила  

кл. 39  складирање  стока (моторни возила)  

 

(210) TM  2011/688  (220) 21/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co. KG 

Dieselstrassе 12, 72555 Metzingen, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BOSS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (не се опфатени со другите класи) од 

дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, 

рогови, коски, слонова коска, китови коски, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замена 

на сите тие материјали или од пластика  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од одвошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2011/690  (220) 22/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Abbott Healthcare Products B.V. 

C.J. van Houtenlaan 36  1381  CP Weesp, NL 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

ДАБРОСТОН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 
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дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фугициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/697  (220) 24/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) ДОО Комфи Ангел, Прилеп 

ул.Александар Македонски бб, 7500 Прилеп, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) виолетова 

(531) 01.01.02; 15.11.12; 27.05.11 

(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  

 

(210) TM  2011/704  (220) 27/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Florim Gashi  and N.T.P. SESAHR 

COLLECTION 

Rr. Adem Jashari Nr.1 20. 000 Prizren, Kosova , 

ZB and Rr. Adem Jashari Nr.1 20. 000 Prizren, 

Kosova, ZB 

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) златна и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи, 

бадемово млеко за козметичка употреба, 

бадемово масло, бадемов сапун, соли за капење 

што не се за медицинска употреба, козметички 

производи за капење, маски за разубавување, 

козметички прибор, козметички креми, 

дезодорантни сапуни, дезодоранси, колонска 

вода, екстракти од цвеќе (парфеми), козметички 

производи за веѓи, моливчиња за веѓи, трепки, 

перики, вештачки нокти, цветни мириси, бои за 

коса, лосион за коса, спрејови за коса, 

производи за виткање коса, кармини, шминка, 

пудра за шминкање, маскара, медицински сапун, 

нане за парфимерија, мошус (парфимерија), лак 

за нокти, масло од јасмин, масла за парфеми и 

мириси, парфеми, шампони, козметички 

производи за нега на кожата  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи изработени од нив или обложени со 

нив што не се вклучени во другите класи, накит, 

скапоцени камења, амајлии, бразлетни, 

брошеви, синџирчиња, часовници, дијаманти, 

обетки, златни нишки, злато сурово или ковано, 

украси за шапки од скапоцени метали, слонова 

коска (накит), кутии за накит, накит од жолт 

килибар, приврзоци, петлици, медалјони, 

ѓердани, оливин, украсни игли, украси, осмиум, 

паладиум, бисери, платина, прстени, рутениум, 

полускапоцени камења, украси од сребро, 

сребрени нишки, сребро сурово или ковано, 

статуи од благородни метали, вештачки 

скапоцени камења, уметнички дела од 

благородни метали  

кл. 25  облека, обувки, капи, женски 

окулувратници од пердуви или од крзно, корсети 

(женска долна облека), чизми, градници, палта, 

јаки, комбинезони, корселети, фустани, 

ракавици, крзно (облека), производи што се 

носат на глава (капи, шапки, украси за коса), 

потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од 

имитација на кожа), долна облека, ракавици без 

прсти, вратовски, конфекциска облека, сандали, 

шамии, шалови, кошули, чевли, здолништа, 

чорапи, велови  

 

(210) TM  2011/707  (220) 27/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 
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300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

DURAMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  дизел мотори за земни моторни возила  

 

 

(210) TM  2011/709  (220) 27/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ Скопје 

ул.Сава Михајлов 10, бр.6 Скопје, Гази Баба, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна и црвена 

(531) 27.05.23; 16.11.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки, капи, чорапи, хулахопки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со: 

облека, обувки, капи, чорапи, хулакопки  

 

(210) TM  2011/710  (220) 28/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје 

Бул.АСНОМ бр.14/2-17, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

ФЕНИКС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2011/716  (220) 29/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) 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 (е-

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; 
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изнајмување рекламен простор; односи со 

јавност; информациони агенции; маректиншки 

истражувања, маркетиншки студии, објавување 

на 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  

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 пијалaци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2011/717  (220) 29/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Весна Миладинова and Сашко 

Миладинов 

ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, MK 

and ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(531) 03.07.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување.водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

облека, обувки, капи и услуги при увоз и извоз со 

облека, обувки и капи  

кл. 40  обработка на материјали, доработка на 

текстил, составување материјали (составување 

материјапи по нарачка) за трети лица, набирање 

платно, крзно (изработка на производи од крзно 

по нарачка), сечење платно, бојосување платно, 

порабување платно, обработка на платно, 

преправање на облека, информации 

(информации за обработка на материјали), 

обработка на платно, преправање на облека, 

обработка на платно против туткање, 

составување материјали по нарачка за трети 

лица, изработка на производи од крзно по 

нарачка, сечење (сечење платно), шиење, 

бојосување (бојосување платно), бојосување 

(брјосување крзно), бојосување (бојосување 

текстил, порабување (порабување платно), 

везење, избелување на текстил, трајно 

пресување на текстил, ватирање [полнење], 

печатење на свила, кројачки услуги, обработка 
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на текстил, текстил (доработка на текстилот), 

обработка на волна  

 

(210) TM  2011/721  (220) 30/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз 

Куманово 

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK 

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, пурпурна, темно кафена и 

бела 

(531) 19.07.01 

(554) тродимензионална 

(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; 

трговија 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; 

трговија на големо и мало со: 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  2011/722  (220) 30/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Тренд Плус доо 

ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелено-црно и црвено  

(531) 24.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  производство на храна, продажба на 

алкохолни и безалкохолни пијалaци  

 



 

Трговски Марки  169 | С т р а н а  
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

(210) TM  2011/727  (220) 29/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) А. М. ДООЕЛ 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид , MK 

(540)  

 

 
 

(591) зелена и црвена 

(531) 26.11.12; 27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

храна, овошје, зеленчук, јајца, млеко и млечни 

производи, брашно и производи од жита, леб, 

кафе, пијалaци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз, 

сол и масло  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалaци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2011/728  (220) 29/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) ТАМАРО 

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

прехрана, овошје, зеленчук, јајца, млеко и 

млечни производи, брашно и производи од жита, 

леб, кафе, пијалaци од овошје и овошни сокови, 

алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз, 

сол и масло  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2011/734  (220) 01/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Coors Brewing Company 

1225 17th Street, Suite 3200, Denver Colorado 

80202, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и покривки за глава  

кл. 32  пива, јако црно пиво (stout), зрело пиво 

(lager), црно пиво и јако пиво (porter and ale), 

минерални и газирани води и други без-

алкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за правење 

пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(210) TM  2011/735  (220) 01/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., a Polish 

limited company 

ul. Grandhiego 3,  Warszawa, 02-645, PL 

 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MAXIMUS  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни напивки, вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(210) TM  2011/736  (220) 01/07/2011 

(442) 30/06/2012 
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(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 05.03.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, козметички 

производи, есенцијални масла, лосиони за коса, 

шампони, креми (козметички креми), препарати 

за нега на забите, паста за заби, лосиони за 

козметичка употреба, масти за козметичка 

употреба, памукчиња за козметичка употреба, 

памукчиња (тоалетни производи), лак за нокти, 

производи за отстранување лак, шминка, 

производи за шминкање, производи за 

отстранување шминка, пудра за шминкање, 

пудра за тело, балсам за нега на усни, 

производи за депилација, шамичиња натопени 

со козметички лосиони, гел за дезинфекција, 

раствори за дезинфекција, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, тоалетна вода, лосиони за 

после бричење, тоалетни производи, хидроген 

за козметичка употреба  

кл. 5  хигиенски производи за медицинска 

употреба, влошки на гаќи (хигиенски производи), 

тампони за менструација, масла за масажи, 

масла за медицинска употреба, дезинфекциони 

средства за хигиенска употреба, балзами за 

медицинска употреба  

кл. 16  шамичиња од хартија за отстранување 

шминка, шамичиња од хартија и целулоза 

(бебешки) за еднократка употреба, хартија 

(тоалетна хартија)  

 

 

 

 

(210) TM  2011/738  (220) 05/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Здружение за кардиоваскуларна 

хирургија на Република Македонија, Скопје 

Бул.Илинден б.б., 1000 Скопје, MK 

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) светло и темно сина, сина, црвена и бела 

(531) 02.09.01;26.04.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, санитарни 

препарати што се користат во медицината, 

анестетици, аналгетици, антибиотици, 

антисептици, завои, бањи, крв за медицинска 

употреба, хемиски препарати за медицинска 

употреба, компреси, диететски пијалаци за 

медицинска употреба, електрокардиографски 

електроди, лековити билки, билни чаеви, 

медицински инфузии, производи за 

стерилизација  

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, хируршки материјали за шиење, 

апарати за анестезија, маски за анестезија, 

апарати за мерење крвен притисок, кревети за 

медицинска употреба, хируршки конци, хируршки 

штипки, специјална облека за операциони сали, 

ласери за медицинска употреба, апарати за 

масажа, операциони маси, апарати за 

физиотерапија, ножеви за хируршка употреба, 

скалпели, стетоскопи  

кл. 44  медицински услуги, услуги на банки за 

крв, клиники, здравствена заштита, болници, 

масажа, медицинска помош, хирургија, 

физикална терапија  
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(210) TM  2011/741  (220) 06/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA 

33-8 Shiba, 5-chome, Minato-Ku, Tokyo, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MIEV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни делови и опрема; 

моторцикли и нивни делови и опрема; 

велосипеди и нивни делови и опрема; мотори 

(не електрични) за копнени возила; пловни 

објекти и нивни делови и опрема; воздухопловни 

објекти и нивни делови и опрема; пренесувачи 

на моќта и менувачи за копнени возила; шок 

апсорбери за копнени возила; пружини за 

копнени возила  

 

(210) TM  2011/743  (220) 30/06/2011 

(442) 30/06/2012 

(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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и за 

санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (не се вклучени во другите класи) од 

дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замена 

на сите овие материјали или од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); 

материјали за правење четки; производи што се 

користат за чистење; челична волна; сурово и 

полуобработено стакло (освен стакло што се 

користи во градежништвото); стакларија, 

порцелан и грнчарија што не се опфатени со 

другите класи  

 

(210) TM  2011/744  (220) 06/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) TDR d.o.o.  

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

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

(540)  

 

 
 

(591) светло и темно зелена, сина, сребрена и 

бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за 

рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари, 

пури, цигарилоси; супстанца за пушење што се 

продаваат заедно или одделно од тутун а не се 

за медицински намени и не се наменети за 

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци 

за цигари и крибрити  

кл. 35  огласување и рекламирање; водење на 

работење и водење на комерцијална дејност; 

управување со работење; комерцијална 
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администрација; комерцијални работи; 

уредувачка дејност; канцелариски работи  

 

(210) TM  2011/751  (220) 08/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem(NL) 

Zweigniederlassung Waedenswil, 

Moosacherstrasse 2, Au, CH 

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

ФАБАН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење растенија; 

препарати за регулирање на растењето на 

растенија; хемиски препарати за нега на 

семиња, сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или агенти за 

забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување бактерии; 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(210) TM  2011/752  (220) 08/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(230) (300)  

(731) Societe des Produits NESTLE S.A.  

1800 Vevey, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, сцетло сина, светло и темно жолта, 

портокалова 

(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(210) TM  2011/753  (220) 08/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за внатрешен и надворешен 

промет, производство и услуги АНТИПЛАМ 

Тони и други ДОО Скопје 

ул.„Истарска" бр.33-2/6, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, портокалова, црвена, сива и црна 

(531) 26.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  смеси за гаснење пожар, препарати за 

заштита од оган; хемиски композиции во форма 

на гас, прав и течности за гасење на пожарите  

кл. 9  опрема и апарати за гаснење пожар, 

противпожарни уреди, системи за превенција од 

пожари, противпожарна опрема за 

професионални пожарникари, противпожарни 

инсталации, облека и обувки за заштита од 

несреќни случаи, радијација и оган; облека за 

заштита од оган; облека од азбест за заштита од 

пожар, уреди за гаснење оган; детектори, имено 

гас детектори и детектори за пламен  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, бизнис 

администрација; канцелариски функции; агенции 

за увоз-извоз; продажба на противпожарна 

опрема, апарати за гаснење пожар, уреди за 

гаснење пожар, детектори (имено гас детектори 

и детектори за пламен), подготовки и хемиски 

композиции во форма на гас, прав и течности за 

гасење на пожарите  

 

(210) TM  2011/759  (220) 11/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GILLETTE PRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за миење на телото; анти-

перспиранти и дезодоранси за лична употреба;  

препарати за бричење, имено креми за бричење, 

гелови за бричење, лосиони за бричење и пени 

за бричење;  распрскувачи, лосиони, балзами и 

гелови за после бричење; производи за миење и 

триење на лицето за пред бричење; препарати 

за нега на кожата, имено навлажувачи за кожа и 

тоалетни води  

 

(210) TM  2011/760  (220) 11/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за трговија и услуги АИРКОН 

ДОО увоз-извоз Скопје 

бул. Партизански Одреди 70-2, 1000 Скопје, 

МК, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MEPRING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење, апарати за ладење на 

воздухот, апарати и уреди за ладење, апарати 

за дезодорирање на воздух, климатизација, 

апарати за климатизација, вентилатори 

(климатизација), греење (клими со електрично 

греење), инсталации за климатизација, капаци за 

вентилација, уреди и апарати за вентилација 

(климатизација), филтри за воздух  

кл. 37  изградба (леари, лимари), монтирање и 

поправање апарати за греење и ладење, 

монтирање и поправање клима уреди, надзор 

над градежни работи, поправки (апарати, 

електрика, алатки)  

кл. 42  инженерство, истражувања и развој за 

други  

 

 

 

(210) TM  2011/761  (220) 12/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони фондови; 

услуги за управување со инвестиции на основа 

на слободно одлучување (според лично 

убедување); советодавни услуги за инвестиции; 

заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; 

пензии и услуги поврзани со тоа; посредување 

за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со тоа; 

старателство (поверенство) и услуги поврзани со 

тоа; услуги за управување со портфолија, 

заеднички фондови, пензии и старателство 

(поверенство); финансиско управување и 

планирање; финансиски совети; услуги за 

кредити; услуги во областа на инвестиционо 

банкарство, корпоративни финансии и 

вложување со ризик (venture capital); услуги за 

личен акционерски капитал (private equity); 

услуги во областа на недвижниот имот; услуги за 

инвестиции во областа на недвижниот имот; 

осигурување на хартии од вредност (securities 

underwriting); услуги за деривативи (derivative) и 

менувачки услуги (размена на валути); 

обезбедување информации, давање совети и 
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консултации што се однесуваат на хартии од 

вредност, финансии и инвестиции; 

информативни услуги на интерактивни датотеки 

што се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; услуги за кредитни и 

дебитни картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување на обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за гаранција 

(surety); собирање на добротворни фондови; 

давање заем врз основа на обезбедување 

(security); заеми за рати (instalment loans); 

хипотекарно банкарство (mortgage banking); 

услуги за ликвидација на фирми; берзанско 

котирање (понудување); наплата на закупнина; 

обезбедување на информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на 

горенаведеното  

 

(210) TM  2011/762  (220) 12/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) FIL Limited 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги; услуги за 

осигурување; услуги за инвестирање; 

меѓународни и домашни инвестициони фондови; 

услуги за управување со инвестиции на основа 

на слободно одлучување (според лично 

убедување); советодавни услуги за инвестиции; 

заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; 

пензии и услуги поврзани со тоа; посредување 

за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; 

банкарско работење и услуги поврзани со тоа; 

старателство (поверенство) и услуги поврзани со 

тоа; услуги за управување со портфолија, 

заеднички фондови, пензии и старателство 

(поверенство); финансиско управување и 

планирање; финансиски совети; услуги за 

кредити; услуги во областа на инвестиционо 

банкарство, корпоративни финансии и 

вложување со ризик (venture capital); услуги за 

личен акционерски капитал (private equity); 

услуги во областа на недвижниот имот; услуги за 

инвестиции во областа на недвижниот имот; 

осигурување на хартии од вредност (securities 

underwriting); услуги за деривативи (derivative) и 

менувачки услуги (размена на валути); 

обезбедување информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на хартии од 

вредност, финансии и инвестиции; 

информативни услуги на интерактивни датотеки 

што се однесуваат на хартии од вредност, 

финансии и инвестиции; услуги за кредитни и 

дебитни картички; услуги за плаќање со парични 

средства; овозможување обезбедени и 

необезбедени заеми; размена на парични 

средства; проценка на вредноста на 

антиквитети; посредување; услуги за гаранција 

(surety); собирање добротворни фондови; 

давање заем врз основа на обезбедување 

(security); заеми за рати (instalment loans); 

хипотекарно банкарство (mortgage banking); 

услуги за ликвидација на фирми; берзанско 

котирање (понудување); наплата на закупнина; 

обезбедување информации, давање совети и 

консултации што се однесуваат на 

горенаведеното  

 

 

(210) TM  2011/763  (220) 12/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH a corporation organized and 

existing under the laws of the Federal Republic 

of Germany 

Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

 

(540)  
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(531) 24.15.17;26.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за производство на батерии, 

особено батерии за моторни возила во класата 7  

кл. 9  апарат за пренесување (проведување), 

дистрибуција, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола (управување) на 

електричната енергија (electricity); акумулатори, 

батерии и полначи за батерии, вклучително и 

автомобилски стартер батерии и полначи за 

истите; уреди за мониторинг на батериите во 

класата 9  

 

(210) TM  2011/765  (220) 14/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) SOCIETY OF CABLE 

TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, INC. a 

New Jersey Corporation 

140 PHILIPS ROAD, EXTON, PENNSYLVANIA 

19341, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на здружување, имено, 

промовирање на интересите на инженерите за 

кабелски телекомуникаци; услуги за 

акредитација, имено, развој и администрирање 

на стандарди и процедури за сертифицирање на 

професионалци во областа на 

телекомуникациите; услуги за истражување во 

областа на информатичката и 

телекомуникациската технологија; тестирање, 

анализа и евалуација на услугите на други 

со цел за сертификација; образовни услуги во 

областа на телекомуникациите  

 

(210) TM  2011/772  (220) 15/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(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)  

SOLIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и сувомесни производи  

 

(210) TM  2011/776  (220) 18/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Друштво за производство, промет и 

услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Парапунов бр.3/56, Скопје - 

Карпош, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 
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(540)  

 

 
 

(591) бела, темно и светло зелена 

(531) 06.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за 

украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), организирање дејности и 

советување за организирање дејности, 

компјутеризирана работа со датотеки, 

организирање изложби во комерцијални и 

рекламни цели, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; односи со јавност; информациони 

агенции; маректиншки истражувања, 

маркетиншки студии, објавување на текстови, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за 

украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници; услуги при увоз и извоз со: 

главички од цвеќе, цвеќе, сушени, за 

украсување, цвеќе, (природн), цвеќе (венци од 

природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), 

дрва, растителни семиња, растенија, растенија, 

сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна 

[семе], садници  

кл. 44  хортикултура; воздушно и површинско 

распрскување ѓубрива и други земјоделски 

хемикалии; работење во расадници; дизајн 

(пејсажен дизајн); уништување (уништување 

штетници) за земјоделство, хортикултура и 

шумарство; хирургија на дрва; изнајмување 

опрема за земјоделство; ѓубрива и други 

земјоделски хемикалии (воздушно и површинско 

распрскување ѓубрива и други земјоделски 

хемикалии); аранжирање цвеќе; градинарство 

(пејсажно градинарство); уништување плевел; 

изработување венци; одржување тревници  

 

(210) TM  2011/783  (220) 18/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(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)  

 

 
 

(531) 27.05.01 

(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 
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/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои создаваат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиуми; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web-страници, 

услуги на дизајнирање на web-страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web-страници, web-центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  
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(210) TM  2011/787  (220) 19/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Bаоding, Hebei 

071000, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  моторни возила, одржување и поправка; 

бензиски станици за возила [полнење гориво и 

одржување]; поправање, вулканизирање  гуми 

[гуми]; чистење возила; подмачкување возила 

[замастување]; заштитување од 'рѓосување на 

возилата; полирање возила; поправање возила; 

миење возила  

 

(210) TM  2011/788  (220) 19/07/2011 

(442) 30/06/2012 

(731) Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ 

АД 

ул.Алексо Демниевски бр.18, 1400 Велес, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, црвена и црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; месо риба, живина и дивеч; 

рафинирано сончогледово масло, ладно цедено 

сончогледово масло, деликатесно масло од 

сусам, пченкарно масло, маргарин, мармалад, 

слатко, како, кокос  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз; соја, таан алва, локум, желе 

бонбони, шеќер  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад, 

сусам  

 

(210) TM  2011/1133  (220) 28/10/2011 

(442) 30/06/2005 

(230) (300)  

(731) Друштво за градежништво и трговија 

МОДИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт, Тетово 

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK 

(540)  

 

 
 

 

(591) бела, црна, сива и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37   градба (информации за градба);  градба 

(надгледување /водење/ на градежни работи); 

консултации  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА 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)                                        (510)       (210)          (510)                  (210) 

Кл.1 TM 2011/0674 

 TM 2011/0751 

 TM 2011/0753 

Кл.3 TM 2010/0061 

 TM 2011/0582 

 TM 2011/0583 

 TM 2011/0584 

 TM 2011/0585 

 TM 2011/0586 

 TM 2011/0587 

 TM 2011/0588 

 TM 2011/0589 

 TM 2011/0591 

 TM 2011/0592 

 TM 2011/0593 

 TM 2011/0594 

 TM 2011/0595 

 TM 2011/0596 

 TM 2011/0597 

 TM 2011/0598 

 TM 2011/0617 

 TM 2011/0704 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0736 

 TM 2011/0759 

Кл.5 TM 2010/0061 

 TM 2010/1221 

 TM 2011/0654 

 TM 2011/0657 

 TM 2011/0665 

 TM 2011/0666 

 TM 2011/0667 

 TM 2011/0668 

 TM 2011/0690 

 TM 2011/0736 

 TM 2011/0738 

 TM 2011/0751 

Кл.7 TM 2011/0763 

Кл.9 TM 2011/0392 

 TM 2011/0601 

 TM 2011/0643 

 TM 2011/0644 

 TM 2011/0646 

 TM 2011/0753 

 TM 2011/0763 

Кл.10 TM 2011/0674 

 TM 2011/0738 

Кл.11 TM 2011/0743 

 TM 2011/0760 

Кл.12 TM 2011/0683 

 TM 2011/0707 

 TM 2011/0741 

Кл.14 TM 2011/0230 

 TM 2011/0601 

 TM 2011/0704 

Кл.16 TM 2011/0643 

 TM 2011/0644 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0736 

Кл.18 TM 2011/0503 

 TM 2011/0571 

 TM 2011/0601 

Кл.20 TM 2011/0503 

 TM 2011/0688 

 TM 2011/0743 

Кл.21 TM 2011/0743 

Кл.24 TM 2011/0503 

 TM 2011/0697 

 TM 2011/0709 

Кл.25 TM 2011/0503 

 TM 2011/0569 

 TM 2011/0571 

 TM 2011/0573 

 TM 2011/0674 

 TM 2011/0704 

 TM 2011/0709 

 TM 2011/0717 

 TM 2011/0734 

Кл.29 TM 2011/0514 

 TM 2011/0623 

 TM 2011/0624 

 TM 2011/0772 

 TM 2011/0788 

Кл.30 TM 2011/0555 

 TM 2011/0649 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0721 

 TM 2011/0752 

 TM 2011/0788 

Кл.31 TM 2011/0627 

 TM 2011/0776 

 TM 2011/0788 

Кл.32 TM 2011/0688 

 TM 2011/0721 

 TM 2011/0734 

Кл.33 TM 2011/0688 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0734 

 TM 2011/0735 

Кл.34 TM 2011/0716 

 TM 2011/0744 

Кл.35 TM 2010/1097 

 TM 2011/0230 

 TM 2011/0502 

 TM 2011/0503 
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 TM 2011/0514 

 TM 2011/0555 

 TM 2011/0569 

 TM 2011/0571 

 TM 2011/0573 

 TM 2011/0623 

 TM 2011/0624 

 TM 2011/0627 

 TM 2011/0639 

 TM 2011/0640 

 TM 2011/0641 

 TM 2011/0642 

 TM 2011/0643 

 TM 2011/0644 

 TM 2011/0686 

 TM 2011/0697 

 TM 2011/0709 

 TM 2011/0710 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0717 

 TM 2011/0721 

 TM 2011/0727 

 TM 2011/0728 

 TM 2011/0744 

 TM 2011/0753 

 TM 2011/0765 

 TM 2011/0776 

 TM 2011/0783 

Кл.36 TM 2011/0604 

 TM 2011/0761 

 TM 2011/0762 

Кл.37 TM 2011/0686 

 TM 2011/0760 

 TM 2011/0787 

Кл.38 TM 2011/0716 

 TM 2011/0783 

Кл.39 TM 2009/0875 

Кл.39 TM 2011/0502 

 TM 2011/0686 

Кл.40 TM 2011/0502 

 TM 2011/0503 

 TM 2011/0717 

Кл.41 TM 2011/0502 

 TM 2011/0503 

 TM 2011/0639 

 TM 2011/0640 

 TM 2011/0641 

 TM 2011/0642 

 TM 2011/0710 

 TM 2011/0716 

Кл.42 TM 2011/0760 

 TM 2011/0783 

Кл.43 TM 2011/0503 

 TM 2011/0716 

 TM 2011/0722 

 TM 2011/0727 

 TM 2011/0728 

Кл.44 TM 2008/1049 

 TM 2011/0738 

 TM 2011/0776 

Кл.45 TM 2011/0639 

 TM 2011/0640 

 TM 2011/0641 

 TM 2011/0642 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

(731) босител на правото на трговски марка 
(210)  број на трговската марка 
 

(731) (210) 

Abbott Healthcare Products B.V. MK/T/ 2011/690 

BASF Agro B.V. Arnhem(NL) MK/T/ 2011/751 

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d MK/T/ 2011/654 

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., a Polish limited company MK/T/ 2011/735 

Coors Brewing Company MK/T/ 2011/734 

EINAR GROUP KFT MK/T/ 2011/392 

FIL Limited 
MK/T/ 2011/761 
MK/T/ 2011/762 

Florim Gashi  and N.T.P. SESAHR COLLECTION MK/T/ 2011/704 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/707 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/ 2011/787 
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Groupon, Inc. (a Delaware corporation) 
MK/T/ 2011/643 
MK/T/ 2011/644 

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG MK/T/ 2011/688 

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Federal Republic of Germany 

MK/T/ 2011/763 

LG Electronics Inc. MK/T/ 2011/646 

Lyxor Ltd. MK/T/ 2011/604 

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA MK/T/ 2011/741 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN 
MOTOR  CO., LTD) 

MK/T/ 2011/683 

Novartis AG 

MK/T/ 2011/665 
MK/T/ 2011/666 
MK/T/ 2011/667 
MK/T/ 2011/668 

PRESTIJ-96 OOD MK/T/ 2011/555 

Societe des Produits NESTLE S.A. MK/T/ 2011/752 

SOCIETY OF CABLE TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, 
INC. a New Jersey Corporation 

MK/T/ 2011/765 

Stafford-Miller (Ireland) Limited MK/T/ 2010/61 

TDR d.o.o. MK/T/ 2011/744 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/759 

ZADA Pharmaceuticals d.o.o MK/T/ 2011/657 

А. М. ДООЕЛ MK/T/ 2011/727 

БУЛБИО НЦИДП MK/T/ 2010/1221 

Весна Миладинова and Сашко Миладинов MK/T/ 2011/717 

ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/709 

ДОО Комфи Ангел, Прилеп MK/T/ 2011/697 

Друштво за внатрешен и надворешен промет, производство 
и услуги АНТИПЛАМ Тони и други ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/753 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2011/783 

Друштво за производство промет и услуги „ РИЧЧИ" Калем 
Адил ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2011/569 
MK/T/ 2011/571 
MK/T/ 2011/573 

Друштво за производство трговија и услуги КАРМА КАША 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/502 
MK/T/ 2011/503 

Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/776 

Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ ДОО 
експорт-импорт 

MK/T/ 2010/1097 

Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ 
ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/736 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и 
други ДОО увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2011/721 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕМО ДИЗАЈН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/716 
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Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА 
МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/686 

Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје MK/T/ 2011/601 

Друштво за трговија и декоративни услуги ФЛОВЕР АТЕЉЕ 
ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/627 

Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2011/760 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО 
MK/T/ 2011/649 
MK/T/ 2011/772 

Здружение за кардиоваскуларна хирургија на Република 
Македонија, Скопје 

MK/T/ 2011/738 

Здружение на слободните и признати ѕидари ГОЛЕМА 
ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје 

MK/T/ 2011/639 
MK/T/ 2011/640 
MK/T/ 2011/641 
MK/T/ 2011/642 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД 
МЛЕКАРА БИТОЛА, 

MK/T/ 2011/514 

Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје MK/T/ 2011/710 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/674 

Олимпија ВМ д.о. MK/T/ 2011/230 

Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД MK/T/ 2011/788 

Приватна здравствена установа - Поликлиника со 
ординација по општа стоматологија, ординација по општа 
медицина и биохемиска лабараторија АЛТЕА Прилеп П.О. 

MK/T/ 2008/1049 

ТАМАРО MK/T/ 2011/728 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2011/743 

Трговско друштво за производство, трговија, угостителство 
и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз 

MK/T/ 2011/623 

Трговско друштво за производство, трговија, угостителство 
и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз 

MK/T/ 2011/624 

Тренд Плус доо MK/T/ 2011/722 

ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола MK/T/ 2009/875 

 
 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' 
АД - Скопје 

MK/T/ 2011/582 
MK/T/ 2011/583 
MK/T/ 2011/584 
MK/T/ 2011/585 
MK/T/ 2011/586 
MK/T/ 2011/587 
MK/T/ 2011/588 
MK/T/ 2011/589 
MK/T/ 2011/591 
MK/T/ 2011/592 
MK/T/ 2011/593 
MK/T/ 2011/594 
MK/T/ 2011/595 
MK/T/ 2011/596 
MK/T/ 2011/597 
MK/T/ 2011/598 
MK/T/ 2011/617 

 



 

Трговски Марки  183 | С т р а н а  
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

 

 

 

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 
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________________ 

 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
(111)  19350   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2009/962  (220)  30/09/2009 

(181)  30/09/2019 

(450)  30/06/2012 

(732)  АНГОР ДООЕЛ 

"15 Корпус" 22, Струга, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  хемиски производи за фотографија, 

рамножување, копирање и печатење; 

развивачи, тонери, фиксери, супстанции за 

фиксирање, печатарcки бои: пигменти за 

печатење, тонери за употреба во касети, касета 

со тонер за употреба во фотокопир машини, 

факсови, печатарски машини и печатачи; бои за 

употреба во касети, бои за употреба во касети 

со валци  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии; 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и домашна употреба; материјали 

што ги користат уметниците, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други 

потрошни материјали за фотокопир машини, 

факсови, печатарски машини и ласерски и инк-

џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за 

запис на податоци; материјали за рециклирање 

на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, 

потрошни материјали за фотокопирање, хартија 

за печатачи  

 

(111)  19349   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2009/963  (220)  30/09/2009 

(181)  30/09/2019 

(450)  30/06/2012 

(732)  АНГОР ДООЕЛ 

"15 Корпус" 22, Струга, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црна, црвена, светло сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  хемиски производи за фотографија, 

рамножување, копирање и печатење; 

развивачи, тонери, фиксери, супстанции за 

фиксирање, печатарcки бои: пигменти за 

печатење, тонери за употреба во касети, касета 

со тонер за употреба во фотокопир машини, 

факсови, печатарски машини и печатачи; бои за 

употреба во касети, бои за употреба во касети 

со валци  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјали, фотографии; 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и домашна употреба; материјали 

што ги користат уметниците, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други 

потрошни материјали за фотокопир машини, 

факсови, печатарски машини и ласерски и инк-

џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за 
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запис на податоци; материјали за рециклирање 

на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, 

потрошни материјали за фотокопирање, хартија 

за печатачи  

 

 

(111)  19351   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2009/978  (220)  05/10/2009 

(181)  05/10/2019 

(450)  30/06/2012 

(732)  Фудбалска федерација на Македонија  

ул.8-ма Ударна Бригада 31-а, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црвена, темно сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, фотографии, канцелариски материјал, 

материјали за обука и настава  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  19354   (151)  04/05/2012 

(210)  TM  2009/1026  (220)  26/10/2009 

(181)  26/10/2019 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за угостителство, трговија и 

услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, 

Скопје, МК 

ул. Георги Димитров бр. 48/2-5, Скопје-

Кисела Вода, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  19347   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/700  (220)  11/06/2010 

(181)  11/06/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  Агенција за привремено вработување 

ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ 

СКОПЈЕ 

ул.29-ти Ноември бр.62/1-1, Скопје, MK 

(740)  Јован Најденовски 

ул. Димитрие Чуповски бр. 21-мезанин 

(540)  

 

 
 

(591)  црна, црвена и бела 

 (551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  19359   (151)  18/05/2012 

(210)  TM  2010/820  (220)  14/07/2010 

(181)  14/07/2020 
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(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје 

ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, MK 

 

(540)  

 

 
 

(591)  црвена, сина, жолта, бела, виолетова, 

кафена, зелена,црна, розева и беж 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  19360   (151)  04/05/2012 

(210)  TM  2010/860  (220)  26/07/2010 

(181)  26/07/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

АЛСАТ-М ДОО Скопје 

бул. Крсте Мисирков бр. 7, ДТЦ Мавровка 

Ламела Ц, 7-ти кат Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации, телевизиски 

активности  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  19355   (151)  04/05/2012 

(210)  TM  2010/1037  (220)  15/09/2010 

(181)  15/09/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ" 

ул.Железничка бр.32/1-1, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  зелена, црвена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 42  услуги за индустриска анализа и 

истражување  

кл. 44  медицински услуги  

 

(111)  19362   (151)  18/05/2012 

(210)  TM  2010/1078  (220)  24/09/2010 

(181)  24/09/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  Заштитно друштво за производство, 

трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА 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 

(540)  

 

 
 

(591)  зелена, бела, црна, кафена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  јаткасто овошје (бразилски ореви)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

урпавување со работи; услуги при трговија на 

големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје 

(бразилски ореви)  

 

(111)  19352   (151)  04/04/2012 

(210)  TM  2010/1271  (220)  18/11/2010 

(181)  18/11/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  Cheminova A/S 

Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

FORTIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, вклучително инсектициди, 

хербициди и фунгициди  

 

(111)  19322   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1335  (220)  26/11/2010 

(181)  26/11/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  ИВАНА КНЕЖИЌ 

ул.Бихаќка бр.10-42, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО 

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, 

часовници и хронометарски инструменти  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  19336   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1340  (220)  29/11/2010 

(181)  29/11/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  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)  бела, кафена, светло кафена и жолта 

(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 пијалоци, пијалоци од овошје и 
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овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

 

(111)  19335   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1341  (220)  29/11/2010 

(181)  29/11/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  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)  зелена, темно зелена, бела, кафена, 

светло кафена, жолта и светло жолта 

(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 пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

 

 

 

 

(111)  19358   (151)  04/05/2012 

(210)  TM  2010/1430  (220)  16/12/2010 

(181)  16/12/2020 

(450)  30/06/2012 

 (732)  Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул. Скупи бб, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црна, црвена и бела 

(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, 

наградни 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, 
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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 рекламната документација), 

рекламна хроника, рекламни огласи (ширење 

на рекламните огласи), ширење на рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци/  

 

(111)  19342   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1444  (220)  22/12/2010 

(181)  22/12/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  Македонски Телеком А.Д.-Скопје 

Орце Николов б.б.-Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

 

(591)  циклама, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  19327   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1464  (220)  23/12/2010 

(181)  23/12/2020 

(450)  30/06/2012 

 (732)  Amgen Inc. (State of Delaware) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

PROLIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19329   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2010/1481  (220)  31/12/2010 

(181)  31/12/2020 

(450)  30/06/2012 

(732)  SANOFI- AVENTIS 

174, avenue de France, 75013 Paris, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MIGRAPRIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19353   (151)  10/04/2012 

(210)  TM  2011/153  (220)  24/02/2011 

(181)  24/02/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за производство и трговија и 

услуги ДЕЦЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Ул.Максим Горки бр.16 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  зелена, црвена, жолта и темно розова  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки  
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кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: колички за деца, додатоци за колички, 

седишта за кола, релаксатори и носилки, 

креветчиња, столица за хранење, оградиии, 

кадички, шишиња, цуцли, лажалки, глодалки, 

додатоци за лажалки, прибор за јадење, 

производи за хигиена, пумпиии и влошки за 

гради, стерилизатори, термоси  

 

(111)  19346   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/171  (220)  01/03/2011 

(181)  01/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за производство и трговија 

ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK 

(740)  Александра Трајчовска, адвокат 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

BUCURUK 

(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 рабти, канцелариски 

работи  

 

(111)  19345   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/172  (220)  01/03/2011 

(181)  01/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за производство и трговија 

ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK 

(740)  Александра Трајчовска, адвокат 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

PANCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со други класи, покривки за кревети и 

маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување, рекламирање, водење на 

работење, управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(111)  19348   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/174  (220)  01/03/2011 

(181)  01/03/2021 

(450)  30/06/2012 

 

(732)  Друштво за промети 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)  

 

 
 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етрични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  19326   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/176  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за маркетинг ИСИС ДТ 

ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје 

Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром, 

1000 Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика  

кл. 20  мебел и делови од мебел од дрво, 

пластика и стакло  

кл. 35  огласување, маркетинг услуги, маркетинг 

истражувања и студии  

кл. 41  снимање  филмови, видео продукција, 

3Д анимација и графички дизајн  

 

(111)  19331   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/179  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

БИЛЈАНА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  19332   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/180  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  жолта, зелена, темно-зелена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  19333   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/181  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  жолта, сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  
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(111)  19334   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/182  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црвена, жолта, сина и црна   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(111)  19328   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/183  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. 

Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 
 

(591)  жолта, кафена, окер и бела  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

направени од жита, леб, тестенини и слатки, 

чоколади, чоколадни производи и чоколатца, 

бисквити, филувани и прелиени бисквити, 

колачиња, торти, вафли, бонбони, мед, 

шеќерен сируп; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; 

сладоледи, мраз  

 

(111)  19323   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/184  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Twofathers Limited 

12 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, UK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

BOUX AVENUE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика, прибор за лична хигиена, 

препарати за косата; парфеми и други 

парфимирани производи; пенлива купка, гел за 

туширање, сапуни за лична употреба, креми за 

тело, масла за тело; производи за лична нега, 

имено гелови и лосиони за после бричење, 

антиперспирант, вештачки нокти, стипса за 

лице, стипса за кожа, масло за бањање, масло 

за тело, боја за тело, зрнца за бањање, соли за 

бањање, руменило, сјај за тело, спреј за тело, 

за чистење тело, за миење тело, за триење 
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тело, гел за тело, пенеста крема за тело, за 

полирање тело. за пилинг на тело, бронзер за 

тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска 

вода, стапчиња обложени со памук, креми за 

тело, крема за кутикули, крема за очи. крема за 

лице, крема за раце, крема за стапала, 

деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за очи, 

моливи за шминкање очи, сенка за очи, туш за 

очи, спреј за лице. за пилинг на лице, тонер за 

лице, основа, миризлив распрскувач за тело, 

"миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, 

бои за коса, сјај за коса, за плакнење на коса, 

шампон за коса, креми за отстранување влакна, 

спреј за коса, гел за стилизирање коса, пенеста 

крема за стилизирање коса, лосион за тело, 

лосион за раце, лосион за лице, лосион за 

стапала, балзам за усни, сјај за усни. моливи за 

шминкање усни, кармин, течна сенка, моливче 

за усни, молив за усни, шминка за тело, шминка 

за лице, отстранувач на шминка, маскара, 

крема за масажа, масла за масажа, пенкала за 

корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на 

лак за нокти, не-медицински коректор во стик, 

не-медицински чистач за лице, не-медицински 

спреј, не-медицинска маст за масажа, 

хартивчиња за впивање масти од кожата, 

парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице, 

пудра за стапала, пезма, руж, крема за 

бричење, соли за кожа за триење , гел и крема 

за туширање, крема за бронзирање на кожата, 

сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, 

заштита од сонце за тело и лице, лосион за 

тело за потемнување , лосион за лице за 

потемнување , лосион за тело за 

самопотемнување , лосион за лице за 

самопотемнување , лосион  за тело за пред 

сончање, лосион за лице за пред сончање , 

лосион за лице за после сончање , лосион за 

тело за после сончање. пудра; стапчиња за 

кутикули  

кл. 4  свеќи, миризливи и ароматични свеќи; 

илуминанти, восочни свеќи. ноќни светилки, 

фитиљи и масло за ламба  

кл. 25  облека; обувки; капи; артикли од облека 

за жени и девојки; долна облека, долна облека 

(lingerie), ноќна облека, секојдневна облека, 

кошули за спиење, панталони за спиење, горна 

облека за спиење, пижами, комплети пижами, 

беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, 

кимона, наметки, тоги и покривки; маици, 

блузони со качулка, џакети, горна облека, 

панталони, капри панталони, саронги; 

поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки; 

обувки, влечки, ниски женски обувки, чорапи; 

капи, шешири; маски за лице; облека, имено 

градници, спортски градници, кратки корсети, 

корсети, костуми за тело, аксесоари за 

градници, имено прерамки за градници, 

проширувачи на градници, перничиња за 

градници, самолепливи ленти за подршка за 

облека, покривки за брадавици; комбинизони, 

женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски 

боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), 

боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи 

чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели 

хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна 

облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници, 

бањарки, елечиња, ноќници со кратки 

ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони 

за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети 

боксерки, кимона, маици, горна облека што се 

врзува околу BpaT(halter tops), горна облека без 

ракави(tank tops), кратка горна облека без 

ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, 

џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, 

блузи, џакети, палта, панталони, костуми, 

фармерки, елеци, долни тренерки, горни 

тренерки, кратки долни тренерки, комплети 

тренерки, тренерки за џогирање, гаќи, 

поткошули, долна облека, облека за капење, 

наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, 

шалови, шапки, капи, вратоврски и колани; 

женски обувки, имено чевли, влечки, сандали, 

ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли 

за трчање  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

маркетинг; маркетинг услуги; услуги за 

малопродажба преку продавници или онлајн 

поврзани со сапуни, парфеми, етерични масла, 

козметика, лосиони за коса, производи за лична 

нега, свеќи, очила за сонце и очила, рамки и 

футроли за очила за сонце и очила, маски за 

одмарање на очите, накит, брошеви, бразлетни, 
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часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) 

за ревер, копчиња за манжетни, стеги за 

вратоврски, игли за вратоврски, штипки за 

вратоврски, шноли за вратоврски, копчиња за 

крагни и кошули, прстени за марами, прстени за 

клучеви, печатени материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска употреба, печатени публикации, 

журнали, брошури, календари, каталози, 

дневници, етикети и налепници, тетратки, книги, 

корици за книги, маркери за книги, гравури, 

пенкала, моливи, футроли за пенкала или 

моливи, торби, багаж, патни торби, секојдневни 

торби, спортски торби, големи патни торби, 

куфери, ранци, рачни торби, тоалетни и 

козметички торби, футроли за машни, акт 

чанти, ремени, паричници, држачи за картички, 

држачи за чековни книшки, чанти, стапови за 

одење, чадори и чадори за сонце, мебел, 

мебел за домаќинството, огледала и рамки за 

слики, кошници за веш, кутии за складирање, 

перничиња, стакларија, садови, чаши, чинии, 

сервиси за јадење, керамика, порцелан, земјени 

садови и емајлирани садови, садови за 

готвење, прибори и контејнери за 

домаќинството, супени чинии и супени 

диспензери, држачи за шамичиња, четки, чешли 

и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и 

држачи за свеќи, прекривачи за кревети и маси, 

платно за домаќинството, платнени облеки, 

постелнини, платнени покривки за маси, 

перници, прекривки за перници, навлаки за 

перници, чаршафи, перјани прекривачи, перјани 

јоргани, навлаки за перјани јоргани и перјани 

прекривачи, јоргани, шамивчиња од текстил за 

отстранување шминка, облека, обувки, капи, 

долна облека, долна облека (lingerie), ноќна 

облека, секојдневна облека, кошули за спиење, 

панталони за спиење, горна облека за спиење, 

пижами, комплети пиџами, беби-дол ноќни 

фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги 

и покривки, маици, блузони со качулка, џакети, 

горна облека, панталони, капри панталони, 

саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, 

боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, 

чорапи, капи, шешири, маски за лице, градници, 

спортски градници, кратки корсети, корсети, 

костуми за тело, прерамки за градници, 

проширувачи на градници, перничиња за 

градници, самолепливи ленти за подршка за 

облека, покривки за брадавици, комбинизони, 

женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски 

боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), 

боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи 

чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели 

хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна 

облека(lingerie), неглижеа, пиџами, ноќници, 

бањарки, елечиња, ноќници со кратки 

ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони 

за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети 

боксерки, кимона, маици, горна облека што се 

врзува околу врат(halter tops), горна облека без 

ракави(tаnk tops), кратка горна облека без 

ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, 

џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, 

блузи, жакети, палто, панталони, костуми, 

фармерки, елеци, долни тренерки, горни 

тренерки, кратки долни тренерки, тренерки, 

тренерки за џогирање, гаќи, поткошули, долна 

облека, облека за капење, наметки за плажа, 

ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, 

вратоврски и каиши, чевли, влечки, сандали, 

ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли 

за трчање, играчки, игри и работи за играње, 

карти за играње; заедничко изложување за 

придобивка на другите, на разновидни 

козметики, прибор за лична хигиена, препарати 

за косата, парфеми и други парфимирани 

производи, пенлива купка, гел за туширање, 

сапуни, креми за тело, масла за тело, 

производи за лична нега, имено гелови и 

лосиони за после бричење, антиперспирант, 

вештачки нокти, стипса за лице, стипса за кожа, 

масло за бањање, масло за тело, боја за тело, 

зрнца за бањање, соли за бањање, руменило, 

сјај за тело, спреј за тело, за чистење тело, за 

миење тело, за триење тело, гел за тело, 

пенеста крема за тело, за полирање тело, за 

пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, 

за чистење лице, колонска вода, стапчиња 

обложени со памук, креми за тело, крема за 

кутикули, крема за очи, крема за лице, крема за 

раце, крема за стапала, деодоранс, пилинзи за 

кожа, гелови за очи, моливи за шминкање очи, 
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сенка за очи, туш за очи, спреј за лице, за 

пилинг на лице, тонер за лице, основа, 

миризлив распрскувач за тело, миризлив спреј 

за тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај 

за коса. за плакнење коса, шампон за коса, 

креми за отстранување влакна, спреј за коса, 

гел за стилизирање коса, пенеста крема за 

стилизирање коса, лосион за тело, лосион за 

раце, лосион за лице, лосион за стапала, 

балзам за усни, сјај за усни, моливи за 

шминкање усни, кармин, течна сенка. моливче 

за усни, молив за усни, шминка за тело, шмимка 

за лице, отстранувач на шминка, маскара, 

крема за масажа, масла за масажа, пенкала за 

корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на 

лак за нокти, не-медицински коректор во стик, 

не-медицински чистач за лице, не-медицински 

спреј, не-медицинска маст за масажа, 

хартивчиња за впивање масти од кожата, 

парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице, 

пудра за стапала, пезма, руж, крема за 

бричење, соли за триење на кожа, гел и крема 

за туширање, крема за бронзирање на кожата, 

сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, 

заштита од сонце за тело и лице, лосион за 

потемнување за тело, лосион за лице за 

потемнување, лосион за тело за 

самопотемнување, лосион за лице за 

самопотемнување, лосион за тело за пред 

сончање , лосион за пред сончање за лице, 

лосион за после сончање за лице, лосион за 

лице за после сончање, пудра, стапчиња за 

кутикули, свеќи, миризливи и ароматични свеќи, 

илуминанти, восочни свеќи, ноќни светилки, 

фитиљи и масло за ламба, наочари за сонце и 

очила, рамки и футроли за наочари за сонце и 

очила, маски за одмарање на очите, накит и 

имитација на накит, брошеви, бразлетни, 

производи изработени од благородни метали 

или преслечени со нив, кутии за накит од 

благородни метали, часовници и рачни 

часовници, штоперици, ремчиња и бразлетни за 

часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) 

за ревер, копчиња за манжетни, стеги за 

вратоврски, игли за вратоврски, штипки за 

вратоврски и шноли за вратоврски, копчиња за 

крагни и кошули, прстени за марами, прстени за 

клучеви, хартија, картон и производите од нив, 

печатени материјали, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска употреба, пластични материјали 

за пакување, коверти, печатени публикации, 

журнали, периодичници, брошури, календари, 

каталози, дневници, етикети и налепници, 

фотографски албуми, поштенски картички, 

честитки, материјали за обвиткување и 

пакување, тетратки, книги, корици за книги, 

маркери за книги, гравури, пенкала, моливи, 

футроли за пенкала или моливи, производи 

направени од кожа и имитација на кожа, патни 

кофчези и патувачки торби, багаж, патни торби, 

секојдневни торби, спортски торби, големи 

патни торби, куфери, ранци, рачни торби, 

тоалетни и козметички торби, футроли за 

машни, акт чанти, ремени, паричници, држачи 

за картички, држачи за чековни книшки, чанти, 

стапови за одење, чадори и чадори за сонце, 

мебел, мебел за домаќинството, огледала и 

рамки за слики, кошници за веш, кутии за 

складирање, перничиња, стакларија, садови, 

чаши, чинии, сервиси за јадење, керамика, 

порцелан, земјени садови и емајлирани садови. 

декоративни производи, садови за готвење, 

прибори и контејнери за домаќинството, супени 

чинии и супени диспензери, држачи за 

шамифчиња, четки, чешли и сунѓери, чинии, 

вазни и саксии, свеќници и држачи за свеќи, 

текстил и текстилни производи, прекривачи за 

кревети и маси платно за домаќинството, 

платнени облеки, постелнини, платнени 

покривки за маси, перници, завеси и черги, 

ќилими, черги за патување, прекривки за 

перници, навлаки за перници, чаршафи, 

пешкири, перјани прекривачи, перјани јоргани, 

навлаки за перјани јоргани и перјани 

прекривачи, јоргани, простирки за купатила, 

салфети, салфетки, пешкири за лице, фланели, 

шамичиња од текстил (за отстранување 

шминка), облека, обувки, капи, артикли од 

облека за жени и девојки, долна облека, долна 

облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна 

облека. кошули за спиење, панталони за 

спиење, горна облека за спиење, пиџами, 

комплети пиџами, беби-дол ноќни фустани, 
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ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и 

покривки, маици, блузони со качулка, џакети, 

горна облека, панталони, капри панталони, 

саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, 

боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, 

чорапи, капи, маски за лице; облека, имено 

градници, спортски градници, кратки корсети, 

корсети, костуми за тело, аксесоари за 

градници, имено прерамки за градници, 

проширувачи на градници, перничиња за 

градници, самолепливи ленти за подршка за 

облека, покривки за брадавици, комбинизони, 

женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски 

боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), 

боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи 

чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели 

хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна 

облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници, 

бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици 

(teddies), кошули за спиење, панталони за 

спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети 

боксерки, кимона, маици, горна облека што се 

врзува околу врат(halter tops), горна облека без 

ракави(tank tops), кратка горна облека без 

ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, 

џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, 

блузи, џакети, палта, панталони, костуми, 

фармерки, елеци, долни тренерки, горни 

тренерки, кратки долни тренерки, комплети 

тренерки, тренерки за џогирање, гаќи, 

поткошули, долна облека, облека за капење, 

наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, 

шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, 

чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, 

чевли за вежбање и чевли за трчање, играчки, 

игри и работи за играње, забавни новитети во 

вид на сувенири, карти за играње, делови, 

рпрема и додатоци за сите наведени 

производи, овозможувајќи им на потрошувачите 

соодветно да ги видат и купат производите од 

малопродажни продавници, од интернет 

страна, од каталог за порачување по пошта или 

преку телекомуникациски средства  

 

 

 

 

(111)  19344   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/187  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740)  ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 

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

(540)  

GASTRAZOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19343   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/188  (220)  03/03/2011 

(181)  03/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  MN PHARMACEUTICALS 

Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740)  ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ 

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

(540)  

FLUMEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19325   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/191  (220)  04/03/2011 

(181)  04/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје 

ул.Индустриска бр.6, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  зелена и црна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо  

 

(111)  19324   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/193  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  EXPRESS, LLC. a Delaware limited 

liability company 

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

 
 

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила за сонце  

 

(111)  19330   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/194  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

DAILIES AIR140 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички апарати и инструменти; контактни 

леќи  

 

 

 

(111)  19337   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/195  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  -  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  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  

 

(111)  19338   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/196  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

MOM&BABY 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на заби  

 

(111)  19339   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/197  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

AMBIEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(111)  19340   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/198  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

LANE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите 

 

 

 

 

(111)  19341   (151)  27/04/2012 

(210)  TM  2011/200  (220)  07/03/2011 

(181)  07/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

ORHIDEA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

 

(111)  19361   (151)  08/05/2012 

(210)  TM  2011/220  (220)  09/03/2011 

(181)  09/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  МОНМАР ДОО 

ул.Народен фронт 19А лок.5, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  црна и бала 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  19363   (151)  18/05/2012 

(210)  TM  2011/238  (220)  14/03/2011 

(181)  14/03/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за проиаводство услуги и 

трговија МБС Македонски бизнис сервис 

дооел Скопје 

бул.Јане Сандански 32-2-18, Скопје, MK 
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(540)  

 

 
 

(591)  црвена, сина, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  соларни уреди и системи  

 

(111)  19357   (151)  17/04/2012 

(210)  TM  2011/310  (220)  04/04/2011 

(181)  04/04/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Друштво за услуги, угостителство и 

трговија ОРАНГЕ ИНН ДОО СКОПЈЕ 

ул.Тодор Паница бр.2, Скопје, Кисела Вода, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591)  портокалова, зелена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(111)  19356   (151)  17/04/2012 

(210)  TM  2011/315  (220)  05/04/2011 

(181)  05/04/2021 

(450)  30/06/2012 

(732)  Д.П.П.У. Димима 

улица 31, број 23 Волково, MK 

(540)  

 

 
 

(591)  виолетова, зелена, сина, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  патни торби и куфери  

кл. 20  рамки за слики, производи од дрво, 

плута, трска  

кл. 22  мрежи, шатори, вреќи и торби  

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  ѕидни тапети  

кл. 28  игри и играчки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со: игри, играчки, текстил, облека, обувки, 

рамки за слики, бижутерија, чадори за дожд и 

сонце, куфери и патни торби  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510)  код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111)  регистарски број 
 

       (510)     (111)    (510)           (111)     (510)              (111) 
Кл.2 19349 

 19350 

Кл.3 19323 

 19337 

 19338 

 19339 

 19340 

 19341 

 19348 

 19353 

Кл.4 19323 

Кл.5 19327 

 19329 

 19337 

 19343 

 19344 

 19352 

Кл.9 19324 

 19326 

 19330 

Кл.11 19363 

Кл.14 19322 

Кл.16 19349 

 19350 

 19351 

 19358 

Кл.18 19356 

Кл.20 19326 

 19356 

Кл.22 19356 

Кл.24 19322 

 19345 

 19346 

 19356 

Кл.25 19322 

 19323 

 19345 

 19346 

 19351 

 19353 

 19356 

Кл.27 19356 

Кл.28 19353 

 19356 

 19358 

Кл.29 19335 

 19336 

 19362 

Кл.30 19328 

 19335 

 19336 

Кл.32 19331 

 19332 

 19333 

 19334 

 19335 

 19336 

Кл.33 19359 

Кл.35 19323 

 19325 

 19326 

 19331 

 19332 

 19333 

 19334 

 19337 

 19345 

 19346 

 19347 

 19349 

 19350 

 19351 

 19353 

 19355 

 19356 

 19358 

 19362 

Кл.38 19342 

 19360 

Кл.39 19361 

Кл.41 19326 

 19351 

 19360 

Кл.42 19355 

Кл.43 19331 

 19332 

 19333 

 19334 

 19354 

 19357 

Кл.44 19355 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

 

(732) (210) (111) 

Amgen Inc. (State of Delaware) MK/T/ 2010/1464 19327 

Cheminova A/S MK/T/ 2010/1271 19352 

EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability company MK/T/ 2011/193 19324 

MN PHARMACEUTICALS 
MK/T/ 2011/187 
MK/T/ 2011/188 

19344 
19343 

NOVARTIS AG MK/T/ 2011/194 19330 

SANOFI- AVENTIS MK/T/ 2010/1481 19329 

Twofathers Limited MK/T/ 2011/184 19323 

YILDIZ HOLDING A.S. MK/T/ 2011/183 19328 

Агенција за привремено вработување ТРЕНКВАЛДЕР 
ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ СКОПЈЕ 

MK/T/ 2010/700 19347 

АНГОР ДООЕЛ 
MK/T/ 2009/962 
MK/T/ 2009/963 

19350 
19349 

Д.П.П.У. Димима MK/T/ 2011/315 19356 

Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/176 19326 

Друштво за проиаводство услуги и трговија МБС 
Македонски бизнис сервис дооел Скопје 

MK/T/ 2011/238 19363 

Друштво за производство и трговија и услуги ДЕЦЦО 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/153 19353 

Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/171 
MK/T/ 2011/172 

19346 
19345 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и 
слаткарски производи, промет на големо и мало и 
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

MK/T/ 2010/1340 
MK/T/ 2010/1341 

19336 
19335 

Друштво за производство, трговија и услуги ММ 
ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје 

MK/T/ 2010/820 19359 
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Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО 

MK/T/ 2011/195 
MK/T/ 2011/196 
MK/T/ 2011/197 
MK/T/ 2011/198 
MK/T/ 2011/200 
MK/T/ 2011/174 

19337 
19338 
19339 
19340 
19341 
19348 

Друштво за угостителство, трговија и услуги СФ 
експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК 

MK/T/ 2009/1026 19354 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2010/1430 19358 

Друштво за услуги, угостителство и трговија ОРАНГЕ 
ИНН ДОО СКОПЈЕ 

MK/T/ 2011/310 19357 

ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/191 19325 

Заштитно друштво за производство, трговија и услуги 
ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид 

MK/T/ 2010/1078 19362 

ИВАНА КНЕЖИЌ MK/T/ 2010/1335 19322 

Македонски Телеком А.Д.-Скопје MK/T/ 2010/1444 19342 

МОНМАР ДОО MK/T/ 2011/220 19361 

ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ" MK/T/ 2010/1037 19355 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица 
за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид 
ДООЕЛ 

MK/T/ 2011/179 
MK/T/ 2011/180 
MK/T/ 2011/181 
MK/T/ 2011/182 

19331 
19332 
19333 
19334 

Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2010/860 19360 

Фудбалска федерација на Македонија  MK/T/ 2009/978 19351 
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ПРОМЕНИ 
 

(111) 3704 

(732) Hornby Hobbies Limited 

Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB 

 

(111) 1183 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d. 

Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI 

 

(111) 4382 

(732) Sanofi - Aventis 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(111) 1743 

(732) John Dewar & Sons Limited 

1700 London Road, Glasgow, Scotland, G32 

8XR, GB 

 

(111) 4471 

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED 

Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West 

Sussex, RH12 1ST,, GB 

 

(111) 6447 

(732) Sanofi - Aventis 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(111) 6448 

(732) Sanofi - Aventis 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(111) 6661 

(732) SANOFI-AVENTIS 

174, Aventis de France, 75013 Paris, FR 

 

(111) 6784 

(732) Друштво за електроника, дизајнирање 

и производство „МИКРОСАМ" увоз-извоз 

Прилеп АД 

ул. Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 4651 

(732) VKR Holding A/S 

Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK 

 

(111) 4652 

(732) VKR Holding A/S 

Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK 

 

(111) 7448 

(732) Ryder System, Inc. (Florida corporation) 

11690 NW 105th Street, Miami, Florida 33178, 

US 

 

(111) 8203 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 9358 

(732) BELVEDERE 

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR 

 

(111) 9358 

(732) BELVEDERE 

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR 

 

(111) 9451 

(732) Друштво за производство, 

посредување, промет и услуги НИК НОВА 

ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Атинска бр.12, Карпош, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 8131 

(732) Друштво за Уметничка дејност 

РУСТИКО Запре Запров ДООЕЛ Скопје 

бул.Јане Сандански бр.86/4-15, Скопје, MK 

 

(111) 10169 

(732) Ticketmaster Corporation 

8800 Sunset Bouleward, Suite 600, West 

Hollywood, California 90069, US 

 

(111) 10321 

(732) Grant Thornton International Limited 

Regents Place, 7th Floor, 338 Euston Road, 

London, NW1 3BG, GB 
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(111) 10865 

(732) Друштво за трговија на големо и мало 

МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази 

Баба, MK 

 

(111) 10867 

(732) Друштво за трговија на големо и мало 

МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази 

Баба, MK 

 

(111) 10868 

(732) Друштво за трговија на големо и мало 

МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази 

Баба, MK 

 

(111) 12524 

(732) Bacardi & Company Limited 

Aeulestrasse 5, FL-9490,  Vaduz, LI 

 

(111) 13061 

(732) Praktiker Deutschland GmbH 

Am Tannenwald 2, 66459, Kirkel, DE 

 

(111) 13902 

(732) TRANE INTERNATIONAL INC. 

One Centennial Avenue, Piscataway, New 

Jersey 08855, US 

 

(111) 15539 

(732) Кајгана Медиа ДОО Скопје 

Бул. ЈНА бр.63-13, 1000 Скопје, MK 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 551 

(732) MEDA AB 

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE 

 

(111) 552 

(732) MEDA AB 

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE 

 

(111) 3581 

(732) SRI Sports Limited  

6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo, JP 

 

(111) 663 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY 

10017, US 

 

(111) 663 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY 

10017, US 

 

(111) 663 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY 

10017, US 

 

(111) 6307 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

800 Koomey Road,  Brookshire, Texas 774323, 

US, US 

 

(111) 6307 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

800 Koomey Road,  Brookshire, Texas 774323, 

US, US 

 

(111) 3615 

(732) Diageo Chateau & Estate Wines 

Company 

240 Gateway Road West Napa, California 

94558, US 

 

(111) 3704 

(732) Hornby Hobbies Limited 
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Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB 

 

(111) 4097 

(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 3256 

(732) MEDA AB 

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE 

 

(111) 1319 

(732) MEDA AB 

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE 

 

(111) 1855 

(732) Bayer HealthCare LLC 

100 Bayer Road Pittsburgh, Pennsylvania 

15205, US 

 

(111) 4471 

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED 

Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West 

Sussex, RH12 1ST,, GB 

 

(111) 8203 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE 

 

(111) 8204 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny, Carrigaline, county Cork, IE 

 

(111) 8212 

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited 

Currabinny 

Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE 

 

(111) 9358 

(732) BELVEDERE 

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR 

 

(111) 9358 

(732) BELVEDERE 

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR 

 

(111) 9018 

(732) Друштво за производство, трговија, и 

услуги МОНТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 9819 

(732) Union Carbide Corporation  

2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, 

US 

 

(111) 10321 

(732) Grant Thornton International Limited 

Regents Place, 7th Floor, 338 Euston Road, 

London, NW1 3BG, GB 

 

(111) 11313 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 11313 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 11698 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 11698 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 15654 

(732) Carlson Hospitality Group, Inc. 

Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 

Minneapolis, Minnesota 55459-8249, US 

 

(111) 15539 

(732) Кајгана Медиа ДОО Скопје 

Бул. ЈНА бр.63-13, 1000 Скопје, MK 
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(111) 18731 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 18995 

(732) Друштво за трговија и услуги за 

медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, MK 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

      (111)               (186)   

    3155       05/09/2018 

    3361       22/11/2018 

    6326       15/04/2018 

    2948       15/04/2018 

    1535       27/05/2021 

    1564       21/03/2019 

    1183       05/01/2019 

    4164       16/01/2019 

    4165       21/03/2019 

    4166       16/10/2019 

    1633       15/03/2020 

    1743       15/06/2019 

    1855       26/01/2017 

    1376       29/11/2018 

    4651       21/03/2019 

    2365       21/12/2017 

    2367       05/09/2018 

    4717       01/11/2018 

    4824       20/03/2018 

    3307       25/12/2018 

    7448       14/11/2016 

    7439       04/03/2017 

    8203       09/03/2018 

    8204       09/03/2018 

    8212       11/03/2018 

    8570       05/06/2018 

    8126       19/06/2018 

    9161       07/07/2018 

    8603       27/07/2018 
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    8643       12/08/2018 

    8417       28/08/2018 

    9263       04/09/2018 

    9266       09/09/2018 

    10136       25/09/2018 

    8326       13/10/2018 

    8325       13/10/2018 

    8595       24/11/2018 

    8594       24/11/2018 

    8610       24/11/2018 

    8609       24/11/2008 

    9474       09/12/2018 

    8688       11/12/2018 

    9586       16/12/2018 

    9446       30/12/2018 

    9451       15/03/2019 

    9018       18/11/2019 

    9016       18/11/2019 

    8131       14/06/2020 

    10169       18/10/2020 

    10210       25/10/2020 

    10321       15/02/2021 

    10351       30/03/2021 

    10543       14/05/2021 

    10865       29/10/2021 

    10867       29/10/2021 

    10868       29/10/2021 
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СПОЈУВАЊЕ 
 

(111) 663 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY 

10017, US 

 

(111) 6307 

(732) Sulzer US Holding Inc. 

800 Koomey Road,  Brookshire, Texas 774323, 

US, US 

 

(111) 11151 

(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d. 

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

 

(111) 120 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/02/2003 

 

(111) 3887 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/10/1999 

 

(111) 3586 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/01/2004 

 

(111) 2643 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/12/2007 

 

(111) 2546 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/02/2009 

 

(111) 2137 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2006 

 

(111) 1822 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2010 

 

(111) 3215 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/06/2008 

 

(111) 6521 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/09/2005 

 

(111) 6839 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2005 

 

(111) 6660 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/09/2015 

 

(111) 2685 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/1998 

 

(111) 7295 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/09/2006 

 

(111) 7859 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/06/2007 

 

(111) 7790 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/10/2007 

 

(111) 9582 



 

Трговски Марки  209 | С т р а н а  
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/02/2008 

 

(111) 8137 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2008 

 

(111) 9445 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/10/2008 

 

(111) 9320 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/10/2008 

 

(111) 9174 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/11/2008 

 

(111) 8965 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/03/2009 

 

(111) 8703 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/03/2009 

 

(111) 8702 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/03/2009 

 

(111) 8841 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2009 

 

(111) 8713 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2009 

 

(111) 9097 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2009 

 

(111) 9066 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/03/2009 

 

(111) 9089 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/03/2009 

 

(111) 9088 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/03/2009 

 

(111) 9067 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/03/2009 

 

(111) 9086 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2009 

 

(111) 9590 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2009 

 

(111) 9591 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2009 

 

(111) 9064 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2009 

 

(111) 8359 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/04/2009 

 

(111) 8364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/04/2009 

 

(111) 8365 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/04/2009 

 

(111) 8259 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/04/2009 

 

(111) 8744 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2009 
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(111) 8749 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 8864 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 8863 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 8862 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 8861 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 9014 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 9013 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 9012 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 9011 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/04/2009 

 

(111) 8746 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/05/2009 

 

(111) 8743 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/05/2009 

 

(111) 8155 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/05/2009 

 

(111) 8156 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2009 

 

(111) 8236 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2009 

 

(111) 8237 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2009 

 

(111) 8897 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/06/2009 

 

(111) 8949 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/06/2009 

 

(111) 8894 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2009 

 

(111) 9592 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2009 

 

(111) 8919 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2009 

 

(111) 8917 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2009 

 

(111) 8910 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/06/2009 

 

(111) 8991 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2009 
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(111) 8349 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/06/2009 

 

(111) 8343 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/06/2009 

 

(111) 8347 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2009 

 

(111) 8348 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/07/2009 

 

(111) 8398 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/07/2009 

 

(111) 8399 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/07/2009 

 

(111) 8406 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2009 

 

(111) 8405 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2009 

 

(111) 8271 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/07/2009 

 

(111) 8391 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/07/2009 

 

(111) 9046 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/07/2009 

 

(111) 9047 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/07/2009 

 

(111) 8516 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2009 

 

(111) 9050 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/07/2009 

 

(111) 8521 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/07/2009 

 

(111) 7007 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/07/2009 

 

(111) 8150 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/07/2009 

 

(111) 8334 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2009 

 

(111) 9481 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2009 

 

(111) 8700 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2009 

 

(111) 8544 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/09/2009 

 

(111) 9376 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/09/2009 

 

(111) 7341 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/10/2009 

 

(111) 7102 



 

212 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/10/2009 

 

(111) 9432 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/10/2009 

 

(111) 8336 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/10/2009 

 

(111) 8847 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/10/2009 

 

(111) 8845 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/10/2009 

 

(111) 8843 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/10/2009 

 

(111) 9434 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2009 

 

(111) 8948 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2009 

 

(111) 8937 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2009 

 

(111) 8886 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2009 

 

(111) 8986 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/10/2009 

 

(111) 8939 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/10/2009 

 

(111) 8921 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/10/2009 

 

(111) 8995 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/10/2009 

 

(111) 9002 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/10/2009 

 

(111) 7120 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 8885 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 7117 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 8882 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 8883 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 8884 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2009 

 

(111) 8439 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/10/2009 

 

(111) 8780 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/10/2009 

 

(111) 8132 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/11/2009 
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(111) 9033 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/11/2009 

 

(111) 8985 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/11/2009 

 

(111) 8938 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/11/2009 

 

(111) 10097 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/11/2009 

 

(111) 10098 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/11/2009 

 

(111) 9527 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2009 

 

(111) 9469 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2009 

 

(111) 8514 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/11/2009 

 

(111) 8369 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/11/2009 

 

(111) 9017 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 9015 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8797 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8796 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8795 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8793 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8794 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8798 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/11/2009 

 

(111) 8742 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 7190 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 7180 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 7192 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 8799 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 8800 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 
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(111) 8801 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 8802 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 7193 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/11/2009 

 

(111) 8779 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/11/2009 

 

(111) 8778 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/11/2009 

 

(111) 8777 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/11/2009 

 

(111) 8775 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/11/2009 

 

(111) 8108 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2009 

 

(111) 8500 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2009 

 

(111) 8716 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/12/2009 

 

(111) 9571 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/12/2009 

 

(111) 9421 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/12/2009 

 

(111) 8306 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/12/2009 

 

(111) 8694 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2009 

 

(111) 8695 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2009 

 

(111) 9482 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2009 

 

(111) 8856 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2009 

 

(111) 8969 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/12/2009 

 

(111) 8245 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2009 

 

(111) 8246 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2009 

 

(111) 9187 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2009 

 

(111) 8900 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8879 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8519 



 

Трговски Марки  215 | С т р а н а  
 

Гласник 19/3, јуни 2012, Скопје  

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8525 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8524 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8523 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/12/2009 

 

(111) 8522 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/12/2009 

 

(111) 7581 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/12/2009 

 

(111) 8160 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2009 

 

(111) 8233 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2009 

 

(111) 8650 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2009 

 

(111) 8651 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2009 

 

(111) 9051 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9034 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9035 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9036 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9037 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9038 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9039 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9040 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9400 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9401 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9402 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9403 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2009 

 

(111) 9503 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/02/2010 

 

(111) 9504 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/02/2010 
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(111) 9509 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2010 

 

(111) 10128 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/03/2010 

 

(111) 9728 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2010 

 

(111) 9729 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2010 

 

(111) 9610 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2010 

 

(111) 9535 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/03/2010 

 

(111) 9546 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/03/2010 

 

(111) 9614 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/03/2010 

 

(111) 9499 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/03/2010 

 

(111) 9512 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2010 

 

(111) 9548 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2010 

 

(111) 9550 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2010 

 

(111) 9730 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2010 

 

(111) 9645 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2010 

 

(111) 9793 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2010 

 

(111) 9780 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/08/2010 

 

(111) 9963 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/08/2010 

 

 

 

  

 

ИСПРАВКА 
 
Во Гласник бр 6 од 2011 год. по грешка е објавено решение за огласување 
ништавност на решението за трговската марка ТМ 355/2009 (со регистарски бр. 
16953) 
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ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ 
 

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ 

 
 
 
Рег. 
бр. 
172. Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО 
Куманово 
Србо Томовиќ 36/1-7,  
1300 Куманово 
Република Македонија 
Тел.  +389 72 259 599 
e-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl  
 
 
 
 

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ 

 
111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат 
 ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 16/28  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: . 389 075 423-877 
факс: 389 02 3061-925 
 
 
113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат 
 ул. “Лермонтова” бр.3  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс: . 389 02 3129-072 
моб: 389 070 244-828 
 
149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат 
Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20 
 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс 389 2 2460771 
e-mail: nastova@yahoo.com 
150. Анастазија Христовска, адвокат 

mailto:Elena.bliznakovsa@msa-ipl
mailto:nastova@yahoo.com
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Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Моб. 00 389 75 347 312 
Факс 00 389 3122 083 
e-mail: anastazijah@gmail.com 
 
167. Лазо Ѓорѓиевски, адвокат 
Ул. Даме Груев 3-А 
1000 Скопје 
Република Мадеконија 
Моб. 389 75 278 299 
Факс 389 2 609 0356 
e-mail: lazo.gjorgjievski@gmail.com 
 
172. Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО 
Куманово 
Србо Томовиќ 36/1-7,  
1300 Куманово 
Република Македонија 
Тел.  +389 72 259 599 
e-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl  
 
 
 

 

mailto:anastazijah@gmail.com
mailto:lazo.gjorgjievski@gmail.com
mailto:Elena.bliznakovsa@msa-ipl
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II ИЗВЕСТУВАЊА 
I 

На 13 март 2012 година, Владата на Република Тунисија 

депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот 

Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски 

дизајни, донесен во Женева на 02 јули 1999 (“Женевски Акт“). 

 

 Женевскиот Акт за територијата на Република Тунисија, ќе стапи во 

сила на 13 јуни 2012 година. 

II 
 
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 

сопственост-WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за 

надворешни работи и ја има честа да објави за приемот на писмената 

нотификација доставена од страна на Владата на Обединетото кралство на 

велика Британија и Северна Ирска, на 21 март 2012  година, што се 

однесува на инструментот за ратификација на Сингапурскиот договор за 

трговски марки, прифатен од Сингапур на 27 март 2006 година.  

III 
 

Меѓународното биро  на Светската организација за интелектуална 

сопственост ги упати своите комплименти и честа што ја има за обраќањето 

на “Дваесеттата седница на Меѓувладината комисија  за интелектуална 

сопственост и генетски ресурси, традиционално знаење и Фолклор” што се 

одржа во перидот од 14 - 22 март 20102 година.  

За потсетување е дека Комисијата се согласи со првичниот нацрт 

извештај, а сите дополнителни промени во текстот, одлуки и писмени 

интервенции кои ќе бидат направени од страна на членовите на Комисијата 

понатаму ќе бидат проследени до Меѓународното биро  на Светската 

организација за интелектуална сопственост и ќе бидат внесени во нацрт 

извештајот.  

Финалната верзија  на нацрт-извештајот ќе биде донесена на Дваесет 

и втората седница на комисијата која треба да се оржи во периодот од 9 -13 

јули 2012 година. 
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IV 
 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 

сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го 

извести за приемот со датум 25 јануари 2012 на комуникацијата од страна 

на владата на Република Чиле  која се однесува на стекнување на статусот 

меѓународна институција за депонирање на Colección Chilena de Recursos 

Genéticos Microbianos (CChRGM), koja содржи информација дека 

наведената институција е лоцирана на територија на Република Чиле и 

вклучува декларација на гаранции на ефектот дека институцијата е во 

согласност и ќе продолжи да биде усогласена со барањата кои се 

однесуваат на статусот  на меѓународна институција за депонирање 

специфицирани во член 6(2) од Будимпештански договор за меѓународно 

признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна 

постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 

година. 

Врз основа на член 7 (2) (б), Colección Chilena de Recursos Genéticos 

Microbianos (CChRGM) ќе се здобие со статусот на Меѓународна депозитна 

институција според Будимпештанскиот договор од 26 март 2012. 

Неговата мисија се состои во придонес за зголемување на 

производството во националното земјоделство и рибарството, преку 

создавање, адаптација и трансфер на технологија, промоција и поддршка 

на развојот на индустриски процеси на конверзија и вклучување на 

додадена вредност кај земјоделските производи преку спроведување на 

истражување, студии или услуги и на тој начин се настојува во целина да се 

подобри квалитетот на животот на целокупната национална популација 

преку развој на акции насочени кон подобра употреба на природни и 

производствени ресурси во земјоделскиот сектор. 

           Преку централната програма на Управата за јавни биолошки ресурси 

(CRBP) и нејзината деловна единица, CChRGM, INIA управува со 

зачувување и користење на микробни генетските ресурси. Во моментот во 

CChRGM депонирани се повеќе од 2.150 депозити на микроорганизми кои 

одговараат на одделни збирки.  

Тоа е прашање на огромно значење за Чиле да биде држава, во 

рамките на регионот, со високи стандарди на заштита и унапредување на 

правата на интелектуална сопственост како прв меѓународен депозитарен 

орган во Јужна Америка. 

 
 


