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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

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

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

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

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

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

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

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

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

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

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

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

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

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

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

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

е платена пропишаната такса. 

 

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

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

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

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

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

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51) C 07D 295/12, A 61K 31/495, A 61P 25/00, 

C 07D 211/26, 211/60, 211/70, 213/74, 215/40, 

217/02, 239/42, 295/10, 295/14, 307/24  

(11) 4017   (13) А1 

(21)  2009/135   (22) 04/05/2009   

(45) 30/06/2016 

(30) 20060291027  22/06/2006  EP and 

20060815563P   22/06/2006  US 

(86) 21/06/2007 PCTIB07/001673 

(87) 27/12/2007 WO2007148208  

(73) BIOPROJET 

30, rue des Francs-Bourgeois / 75003 Paris, 

FR 

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72) CAPET, Marc; DANVY, Denis; LEVOIN, 

Nicolas; CALMELS, Thierry; SCHWARTZ, Jean-

Charles; LECOMTE, Jeanne-Marie; LIGNEAU, 

Xavier; BERREBI-BERTRAND, Isabelle and 

ROBERT, Philippe 

(54) НОВИ КАРБОНИЛИРАНИ 

(АЗА)ЦИКЛОХЕКСАНИ КАКО ЛИГАНДИ 

НА ДОПАМИН D3 РЕЦЕПТОРОТ 

(57) Пронајдокот се однесува на соединенија 

со општата формула (I): на постапката за 

добивање на истите, и за нивната употреба 

како терапевтско средство.
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ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61K31/495 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D211/60 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D239/42 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D215/40 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D217/02 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D295/12 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D211/70 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D295/14 8C07D295/12 4017 А1 

8A61P25/00 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D211/26 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D213/74 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D295/10 8C07D295/12 4017 А1 

8C07D307/24 8C07D295/12 4017 А1 

 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

BIOPROJET 
C 07D 295/12, A 61K 31/495, A 61P 25/00, C 07D 211/26, 
211/60, 211/70, 213/74, 215/40, 217/02, 239/42, 295/10, 
295/14, 307/24 

4017 А1 

 
 

ПРЕНОС 

 
(11) 960 

(73) Casale S.A. 

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH 

 

(11) 960 

(73) Casale S.A. 

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH 
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ПРОМЕНИ 
 

(11) 960 

(73) Casale S.A. 

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH 

 

(11) 960 

(73) Casale S.A. 

Via Pocobelli 6, 6900 Lugano, CH 

 

(11) 1589 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1896 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3001 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3423 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 5143 

(73) El Kettany Sleimen 

Beirut Fanar Road, Lebanese University 

Chedid center bldg. Floor 5, Beirut, LB 

 

 

 

СПОЈУВАЊА 

 
(11) 1589 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1589 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1896 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1896 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3001 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3001 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3423 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3423 

(73) Takeda GmbH  

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 
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(51)  C 07D 231/14, A 61K 31/415, 31/4155, 

31/422, 31/4439, 31/454, 31/5377, C 07D 

231/40, 401/04, 401/14, 403/04, 403/06, 403/12, 

403/14, 413/04, 413/14  

(11)  6040   (13) Т1 

(21)  2013/466   (22) 08/11/2013 

(45) 30/06/2016 

(96)  13/11/2008 EP08849725.0 

(97)  06/11/2013 EP2221298 

(73)  TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

24-1 Takeda 3-chome Toshima-ku, Tokyo 

170-8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHAKI, Shigeyuki; OHTA, Hiroshi; 

NAKAMURA, Toshio; TATSUZUKI, Makoto; 

NOZAWA, Dai; TAMITA, Tomoko; MASUDA, 

Seiji; KASHIWA, Shuhei; FUJINO, Aya and 

SHIMAZAKI, Toshiharu 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛПИРАЗОЛ 

(57)  1  Дериват на фенилпиразол претставен 

со формулата (1) или негова фармацевтски 

прифатлива сол: 

  

 {назначен со тоа, што 

 R1 и R2, кои што може да се исти или 

различни, секое претставува C1-C6 алкил 

или C3-C8 циклоалкил, или 

 R1 и R2 се прикачени едно на друго 

заедно со нивен соседен атом на азот за да 

формираат 4- до 7-член заситен 

хетероцикличен прстен (каде што 

наведениот заситен хетероцикличен прстен 

може да е супституиран со халоген или C1-

C6 алкил), 

n претставува цел број од 0 до 2, 

T претставува атом на водород, халоген или 

C1-C6 алкил, и 

R претставува било кое од формулите (I) до 

(VIII): 

  

(каде што Z1 и Z2, кои што може да се исти 

или различни, секое претставува -CH2-, -O- 

или -NR11-, 

p претставува цел број од 0 до 3, 

q претставува цел број од 0 до 1, 

r и s, кои што може да се исти или различни, 

секое претставува цел број од 0 до 2, 

R3 претставува халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или оксо (под услов да 

кога Z1 е -CH2-, атомот(е) на водород може 

да биде(ат) заменет(и) од R3), 

R4 и R5, кои што може да се исти или 

различни, секое претставува атом на 

водород, C1-C6 алкил (каде што наведениот 

C1-C6 алкил може да е супституиран со 

халоген, C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкокси, 

хидрокси, хидрокси-C1-C6 алкокси, C2-C7 

алкоксикарбонил или карбокси), C3-C8 

циклоалкил (каде што наведениот C3-C8 

циклоалкил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси или 

хидрокси) или формулата -(CH2)m-Ar1 (каде 

што Ar1 претставува арил (каде што 

наведениот арил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, 

хидрокси или циано) или хетероарил (каде 

што наведениот хетероарил може да е 

супституиран со халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или циано), и m 

претставува цел број од 0 до 2), 

R6 претставува халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или оксо (под услов да 

кога Z2 е -CH2-, атомот(е) на водород може 

да биде заменет(и) од R6), 

R7 претставува атом на водород или C1-C6 

алкил, 

R8 претставува C1-C6 алкил (каде што 

наведениот C1-C6 алкил може да е 

супституиран со халоген, C3-C8 циклоалкил, 
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C1-C6 алкокси или хидрокси), C3-C8 

циклоалкил (каде што наведениот C3-C8 

циклоалкил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси или 

хидрокси), C1-C6 алкокси (каде што 

наведениот C1-C6 алкокси може да е 

супституиран со халоген, C3-C8 циклоалкил, 

C1-C6 алкокси или хидрокси) или формулата 

-(CH2)1-Ar2 (каде што Ar2 претставува арил 

(каде што наведениот арил може да е 

супституиран со халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или циано) или 

хетероарил (каде што наведениот 

хетероарил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, 

хидрокси или циано), и l претставува цел број 

од 0 до 2), 

G претставува -CO- или -SO2-, 

R9 претставува C1-C6 алкил, C3-C8 

циклоалкил, C1-C6 алкокси, арил (каде што 

наведениот арил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, 

хидрокси или циано) или хетероарил (каде 

што наведениот хетероарил може да е 

супституиран со халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или циано), 

R10 претставува C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, амино, C1-C6 алкиламино, C2-C12 

диалкиламино, 4- до 7- член заситен 

хетероцикличен прстен (каде што 

наведениот заситен хетероцикличен прстен 

може да е супституиран со халоген, C1-C6 

алкил, C1-C6 алкокси, хидрокси или циано), 

арил (каде што наведениот арил може да е 

супституиран со халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

алкокси, хидрокси или циано) или 

хетероарил (каде што наведениот 

хетероарил може да е супституиран со 

халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, 

хидрокси или циано), и 

R11 претставува водород или C1-C6 алкил)}. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 241/44, A 61K 31/495, A 61P 3/04, 

3/10, C 07D 471/04  

(11)  6107   (13) Т1 

(21)  2013/467   (22) 08/11/2013 

(45) 30/06/2016 

(30)  0290564  16/06/2008  EP 

(96)  19/05/2009 EP09765489.1 

(97)  09/10/2013 EP2285786 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CRAVO, Daniel; LEPIFRE, Franck and 

HALLAKOU-BOZEC, Sophie 

(54)  КИНОКСАЛИНДИОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение избрано од групата: 

 

оцетна киселина 2, 3- диоксо- 1, 2, 3, 4- 

тетрахидро- киноксалин- 5-ил естер, 

5- хидрокси- 4- метил- 1, 4- 

дихидрокиноксалинe- 2,3-дион, 

5- хидрокси- 1, 4- диметил- 1, 4-

дихидрокиноксалинe- 2, 3-дион, 

1, 4- диметил- 5-метокси- 1, 4-

дихидрокиноксалинe- 2, 3-дион, 

2, 2- диметил-пропанска киселина 2, 3-диоксо 

- 1, 2, 3, 4- тетрахидро- киноксалин- 5-ил 

естер, 

8- метокси- 1- метил- 1, 4- дихидро- 

киноксалинe- 2,3-дион, 

4, 6-дихидро- 1H- пиридо [3, 4- b] пиразин- 2, 

3, 5- трион, 

8- хидрокси- 1, 4-дихидро- пиридо [2, 3- b] 

пиразин- 2, 3-дион, 

5- метокси- 1- метил- 1, 4-

дихидрокиноксалинe- 2, 3-дион, 

5- хидрокси- 1- метил- 1, 4-

дихидрокиноксалинe- 2, 3-дион, 

5- (2- хидрокси- етокси)- 1, 4-дихидро - 

киноксалинe- 2, 3- дион, 
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и нивни фармацевтски употребливи соли и 

стереоизомери, вклучувајќи негови смеси во 

сите односи. 

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4985, 9/20, 9/48, A 61P 15/10  

(11)  6108   (13) Т1 

(21)  2013/468   (22) 11/11/2013 

(45) 30/06/2016 

(30)  0146924  03/08/1999  US 

(96)  26/04/2000 EP00926368.2 

(97)  11/09/2013 EP1200090 

(73)  ICOS Corporation 

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)  OREN, Peter, L.; ANDERSON, Neil, R. 

and KRAL, Martha, A. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ БЕТА-КАРБОЛИН И 

НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтско соединение, кое што 

опфаќа активна супстанца со следнава 

структурна формула (I): 

  

во која споменатото соединение е во форма 

на честички од слободно соединение каде 

90% од честичките имаат големина од 

помалку од 10 микрони, разредувач 

растворлив во вода; лубрикант; хидрофилно 

врзивно средство избрано од група која се 

состои од целулозен дериват, повидон, и 

негова мешавина; и разградувач избран од 

група која се состои од кроскармелозен 

натриум, кросповидон, и мешавина од него, 

каде што слободното соединение се 

однесува на цврсти честички кои не се 

цврсто вградени во полимерен копреципитат; 

каде што формулацијаата не е таблета која 

обезбедува 10 mg од соединението (I): 

 

Состојка Количина (mg) 

Гранулација  

Соединение (I)   (Лот 1, д. 90 од 4) 10,00 

лактоза монохидрат 153,80 

лактоза монохидрат (сушена со спреј)

 25,00 

хидроксипропилцелулоза (екстра фина)

 4,00 

кроскармелозен натриум 9,00 

хидроксипропилцелулоза (екстра фина)

 1,75 

натриум лаурил сулфат 0,70 

Надворешни прашоци  

микрокристална целулоза (грануларна-102)

 37,50 

кроскармелозен натриум 7,00 

магнезиум стереат (растителен) 1,25 

Вкупно 250 mg 

 

и каде што формулацијаата не е таблета која 

обезбедува 5 mg од соединението (I):  

 

Состојка Количина (mg) 

Гранулација  

Соединение (I)   (Лот 1, д. 90 од 4) 5,00 

лактоза монохидрат 109,66 

лактоза монохидрат (сушена со спреј)

 17,50 

хидроксипропилцелулоза 2,80 
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кроскармелозен натриум 6,30 

хидроксипропилцелулоза (екстра фина)

 1,22 

натриум лаурил сулфат 0,49 

Надворешни прашоци  

микрокристална целулоза (грануларна-102)

 26,25 

кроскармелозен натриум 4,90 

магнезиум стереат (растителен) 0,88 

Вкупно 175 mg 

има уште 28 патентни барања. 

 

 

(51)    

(11)  6109   (13) Т1 

(21)  2013/469   (22) 11/11/2013 

(45) 30/06/2016 

(96)  02/10/2001 EP10177857.9 

(97)  04/09/2013 EP2270171 

(73)  ID Biomedical Corporation of Quebec 

525 Cartier Boulevard West Laval, QC H7V 

3S8, CA 

(72)  Hamel, Josee; Couture, France; Brodeur, 

Bernard R; Martin, Denis; Ouellet, Catherine; 

Tremblay, Mireille; Charbonneau, Annie and 

Vayssier, Catherine 

(54)  HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

АНТИГЕНИ И СООДВЕТНИ DNA 

ФРАГМЕНТИ 

(57)  1  Изолиран полипептид избран од: 

(a) полипептид којшто има повеќе од 99% 

идентичност со аминокиселинската секвенца 

утврдена во SEQ ID NO:10; 

(b) полипептид којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца утврдена во 

SEQ ID NO: 10; 

(c) полипептидот од (a) или (b), кадешто N-

завршетокот Met остаток е избришан; и 

(d) полипептидот од (a) или (b), кадешто 

секреторната аминокиселинска секвенца е 

избришана; 

кадешто изолираниот полипептид може да 

извлече имунолошки одговор на Haemophilus 

influenzae. 

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12M 1/00, A 01G 33/00  

(11)  6110   (13) Т1 

(21)  2013/472   (22) 13/11/2013 

(45) 30/06/2016 

(96)  19/01/2009 EP09702866.6 

(97)  21/08/2013 EP2242834 

(73)  Aveston Grifford Ltd. 

Craigmuir Chambers P.O. Box 71 Road 

Town, Tortola, VG 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MEISER, Andreas and VERHEIN, Miguel 

(54)  ФОТОБИОРЕАКТОР 

(57)  1  Постапка за ракување со затворен 

фотобиореактор за одгледување на 
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фототрофични микроорганизми, 

фотобиореакторот содржи течност со 

култура и фотобиореакторот е делумно или 

комплетно опкружен со вода и воднa маса, 

кадешто разликата во густината помеѓу 

течноста со културата и водата од 

опкружувањето е обезбедена такашто 

позицијата на фотобиореакторот во водената 

маса е контролирана.   

има уште 21 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 

19/00, 35/00, 37/00  

(11)  6041   (13) Т1 

(21)  2014/232   (22) 02/06/2014 

(45) 30/06/2016 

(96)  17/02/2011 EP11709484.7 

(97)  16/04/2014 EP2536722 

(73)  Debiopharm International SA 

Forum "apres-demain", Chemin Messidor 5-

7, CP 5911 1002 Lausanne, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MC ALLISTER, Andres; MURONE, 

Maximilien; SENGUPTA, Saumitra and 

SHETTY, Shankar Jayaram 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИА И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ДВОКРАТНИ C-

SRC/ЈАК ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) кое има 

структура 

  

(I) 
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каде 

R1 е H, арил, супституиран арил, алкил, 

супституиран алкил, хетероарил, 

супституиран хетероарил, хетероциклил, 

супституиран хетероциклил, 

хетероциклилалкил или супституиран 

хетероциклилалкил, 

X е CH2 или C=O 

R2 е H, (C1-C6)алкил, халоген, CF3, или -O-( 

C1-C6)алкил 

Y е -NHCO-, -CONH-, -NHSO2 -, -NH-, -NCH3-

CO-, -NHCH2-, O, -NHCONH- или -NHCOCH2- 

R3 е алкил, супституиран алкил, арил, или 

супституиран арил, хетероарил, 

супституиран хетероарил, циклоалкил, 

супституиран циклоалкил или 

хетероциклоалкил; 

каде 

терминот  "алкил" се однесува на заситени 

алифатични групи, вклучувајќи прав ланец на 

алкил групи, разгранет ланец на алкил групи, 

циклоалкални (алициклични) групи, алкил 

супституирани циклоалкилни групи и 

циклоалкилни супституирани алкил групи; 

терминот "циклоалкил" се однесува на 

заситени или делумно заситени, 

моноциклични или фузионирани или спиро 

полициклични, јаглероден прстен; 

терминот "хетероциклоалкил" или 

"хетероциклил" се однесува на не- 

ароматични делумно незаситени или 

потполно заситени 3 до 10 членски систем на 

прстени, кој вклучува поединечни прстени од 

3 до 8 атоми во големина и би -или три-

циклични системи на прстени кои можат да 

вклучуваат ароматични шестчлени арил или 

хетероарил прстени фузионирани со не-

ароматичен прстен; 

терминот "супституиран" се однесува на 

супституција со еден, или повеќе, или било 

која комбинација од следниве супституенти: 

хидрокси, халоген, карбокси, цијано, нитро, 

оксо (=O), тио (=S), супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран халоалкил, супституиран или 

несупституиран алкокси, супституиран или 

несупституиран халоалкокси, супституиран 

или несупституиран алкенил, супституиран 

или несупституиран алкинил, супституиран 

или несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран арилалкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран 

или несупституиран циклоалкенилалкил, 

супституиран или несупституиран 

циклоалкенил, супституиран или 

несупституиран амино, супституиран или 

несупституиран арил, супституиран или 

несупституиран хетероарил, супституиран 

или несупституиран хетероциклилалкил 

прстен, супституиран или несупституиран 

хетероарилалкил, супституиран или 

несупституиран хетероцикличен прстен, 

супституиран или несупституиран гуанидин; 

или фармацевтски прифатлива нивна сол. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  A 01N 37/18  

(11)  6022   (13) Т1 

(21)  2015/17   (22) 13/01/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  US20080136106P  12/08/2008  US 

(96)  07/08/2009 EP09806944.6 

(97)  22/10/2014 EP2326172 

(73)  Scynexis, Inc. 

3501 C Tricenter Boulevard Durham, NC 

27713, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GREENLEE, Mark, L.; WILKENING, 

Robert; APGAR, James; WILDONGER, 

Kenneth, James; MENG, Dongfang and 

PARKER, Dann, L, Jr. 

(54)  АНТИФУНГАЛНИ АГЕНСИ 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто:    

  X e H, H; или O;   

  Re е C(O)NRfRg или 6-член 

прстен хетероарил група којашто содржи 1 

или 

2 азотини атоми кадешто хетероарилната 

група е опционално моно-супституирана на 

јаглеродот од прстенот со флуоро или хлоро 

или на азотот од прстенот со кислород;  

  Rf Rg, R6 и R7 се секој 

независно водород или C1-C3 алкил;   

  R8 е C1-C4 алкил, C3-C4 

циклоалкил или C4-C5 циклоалкил-алкил;   

  R9 е метил или етил; и   

  R8 и R9 се опционално 

земени заедно за да формираат 6-член 

заситен прстен којшто содржи 1 кислороден 

атом.  

има уште 22 патентни барања. 
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(51)  C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 

19/08, 25/00, 9/00  

(11)  6023   (13) Т1 

(21)  2015/47   (22) 27/01/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  EP20120167732  11/05/2012  -- and 

US201261625890P  18/04/2012  US 

(96)  17/04/2013 EP13164051.8 

(97)  29/10/2014 EP2653466 

(73)  Les Laboratoires Servier and Armgo 

Pharma, Inc. 

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR 

and 777 Old Saw Mill River Rd Tarrytown, NY 

10591 , US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Peglion, Jean-Louis; Villeneuve, Nicole; 

Yan, Jiaming; Belvedere, Sandro; Webb, Yael; 

Bertrand, Marc and Marks , Andrew R.  

(54)  АГЕНТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЗАБОЛУВАЊА КОИ ВКЛУЧУВААТ 

МОДУЛАЦИЈА НА РИАНОДИН РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Соединение претставено преку 

структура на формула (I): 

 

кадешто R е COOH;  

и фармацевтски прифатливи соли според. 

има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  H 01H 13/28, 13/56, 23/20, 23/24  

(11)  6031   (13) Т1 

(21)  2015/153   (22) 20/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  MI20120992  07/06/2012  IT 

(96)  30/05/2013 EP13169939.9 

(97)  07/01/2015 EP2672498 

(73)  Vimar SpA 

36063 Marostica (VI), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Volpato, Alberto and Cavalli, Antonio 

(54)  ЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД СО АКСИЈАЛНА 

КОНТРОЛА 

(57)  1  Електричен уред со аксијална 

контрола, како што е обичен прекинувач, 

прекину¬вач со два пола, рачен прекинувач, 

инвертор или слично, кој што се состои од 

куќиште слично на кутија (20) направена од 

изолациски материјал, во кое што се 

сместени: 
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најмалку два терминали за поврзување (31, 

32), 

најмалку еден фиксен електричен контакт 

(35) поврзан со еден (31) од терминалите за 

поврзување, 

најмалку една клацкалка (36) на која е 

поставен најмалку еден мобилен електричен 

контакт (37) и е електрично поврзан со 

другиот (32) од терминалите за поврзување, 

аксијален активатор (70) кинематички 

поврзан со помош на прв осцилирач¬ки 

потпи¬рач (50) со споменатата клацкалка 

(36), така да резултира во негово 

осцилирање по¬меѓу две однапред одредени 

стабилни позиции,  

со што на споменатиот прв осцилирачки 

потпирач (50) дејствува втор осцилирачки 

потпирач (60) кој што е направен така да 

осцилира во еден или во друг правец при 

секое активирање на споменатиот аксијален 

активатор (70), што се карактеризира со 

споменатиот втор осцилирачки потпирач (60) 

кој што се поместува кон спомена-ти¬от прв 

осцилирачки потпирач (50) и се одвојува од 

споменатиот аксијален актива-тор (70) кога 

овој е во мирување. 

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/00, C 08L 67/04  

(11)  6030   (13) Т1 

(21)  2015/154   (22) 20/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080058458P  03/06/2008  US 

(96)  03/06/2009 EP09758745.5 

(97)  28/01/2015 EP2291174 

(73)  Tolmar Therapeutics, Inc. 

701 Centre AvenueFort Collins, CO 80526, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Norton, Richard, L. 

(54)  ТЕЧЕН СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ 

БИОКОМПАТИБИЛЕН ОЛИГОМЕР-

ПОЛИМЕРЕН СОСТАВ 

(57)  1  Течен состав којшто содржи: 

биоразградлив термопластичен полиестерен 

полимер којшто е најмалку суштински 

нерастворлив во течно тело; 

биокомпатибилна end-capped олигомерна 

течност; и 

биоактивен агенс, метаболит, или негов 

пролек, 

кадешто биокомпатибилната end-capped 

олигомерна течност е од формулата I, II, III, 

IV, или V: 

 

 

 

 

 

кадешто: 

 

секој R1 е независно (C1-C12)алкил, или (C1-

C12) алкиленкарбоксиличен (C1-

C12)алкилестер;   

секој R2 е независно (C1-C12)алкил, 

карбонил(C1-C12)алкил, или 

карбоксиличен(C1-C12)алкилестер;   

секој R3 е независно (C1-C12)aлкилен; 

R4 е (C1-C12)алкилен, карбонил(C1-

C12)алкилкарбонил, или (C3-

C12)циклоалкадиил;   

R5 е (C1-C12)алкатриил или (C3-

C12)цклоалкатриил;   

R6 е (C1-C12)алкилен, (C1-C12)алкин, (C3-

C12)циклоалкадиил, (C1-C12)алкатриил, или 

(C3-C12)циклолкатриил;   

R7 е (C1-C12)алкилен или (C1-
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C12)алкатриил,   

X е отсутен или кислород;   

W е отсутен, карбонил, или карбонилокси;  

и било кој алкил или алкилен oд R1, R2, R3, 

R4, R5, R6 и R7 може опционално да биде 

супституиран на јаглерод со еден или повеќе 

оксо, халоген, нитро, цијано, (C1-C12)алкил, 

(C1-C6)алкокси, трифлуорометил, и 

опционално прекинат на јаглерод со еден 

или повеќе окси, имино, или тио, и е 

опционално делумно незаситен ; и   

секој a, b, c, d, e, f, g, h, и i е независно 0, 1, 2, 

3, 4, или 5.  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 8/73, 8/34, 8/37, 8/70, 8/891, A 61Q 

1/04  

(11)  6029   (13) Т1 

(21)  2015/155   (22) 23/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  1057526  20/09/2010  FR; 1057528  

20/09/2010  FR; 1060600  16/12/2010  FR; 

1060650  16/12/2010  FR; 1060652  16/12/2010  

FR; 201061425263P  21/12/2010  US; 

201061425272P  21/12/2010  US; 

201061425273P  21/12/2010  US; 385695P  

23/09/2010  US and 385713P  23/09/2010  US 

(96)  19/09/2011 EP11768156.9 

(97)  14/01/2015 EP2618811 

(73)  L'Oréal 

14, rue Royale 75008 Paris, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CAVAZUTTI, Roberto; GEFFROY-

HYLAND, Nathalie and NGUYEN-HENIN, Emilie 

(54)  ВОДЕН КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВ ШТО 

СОДРЖИ АЛКИЛЦЕЛУЛОЗА 

(57)  1  Козметички состав што содржи, во 

физиолошки прифатлива средина: 

- најмалку 5% од тежината вода; 

- најмалку алкилцелулоза, алкил 

остатокот од истата содржи помеѓу 1 и 6 

јаглеродни атоми и по можност помеѓу 1 и 3 

јаглеродни атоми, по можност етилцелулоза, 

наведената алкилцелулоза е присутна во 

содржина помеѓу 1% и 60% од тежината во 

однос на вкупната тежина на составот; 

- најмалку прво неиспарливо масло 

одбрано од силиконски масла и/или флуоро 

масла; и 

- најмалку второ јаглеводород-

базирано неиспарливо масло течно на собна 

температура, т.е. 25°C и атмосферски 

притисок, т.е. 760 mm Hg, одбрано од: 

- C10-C26 алкохоли, по можност 

моноалкохоли; 

- опционално хидроксилирани 

моноестери, диестери или триестери на C2-

C8 монокарбоксилна или поликарбоксилна 

киселина и на C2-C8 алкохол; 

- естери на C2-C8 полиол и на една 

или повеќе C2-C8 карбоксилни киселини, 

наведениот состав е во форма на масло-во-

вода емулзија. 

има уште 18 патентни барања.

 

 

 

(51)  G 01N 33/558, B 01L 3/00, G 01N 33/53, 

33/569  

(11)  6028   (13) Т1 

(21)  2015/156   (22) 23/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20090533721  31/07/2009  US 

(96)  30/07/2010 EP10805106.1 

(97)  04/03/2015 EP2460009 

(73)  Invisible Sentinel, Inc. 

Suite 800, 8th Floor, 3711 Market Street 

Philadelphia, PA 19104, US 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SICILIANO, Nicholas, A. and BOULIANE, 

Martin, Joseph 

(54)  УРЕД ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА АНТИГЕНИ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41, 

31/4188, 31/7052, A 61P 31/12, C 07H 19/23  

(11)  6027   (13) Т1 

(21)  2015/157   (22) 23/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  139449P  19/12/2008  US and 47263P  

23/04/2008  US 

(96)  22/04/2009 EP09734175.4 

(97)  25/02/2015 EP2268642 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KIM, Choung, U.; ZHANG, Lijun; CHO, 

Aesop; PARRISH, Jay; BUTLER, Thomas and 

SAUNDERS, Oliver, L. 

(54)  1'-ЗАМЕНЕТИ КАРБА-НУКЛЕОЗИД 

АНАЛОЗИ ЗА АНТИВИРУСНО ТРЕТИРАЊЕ 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

или фармацевтски прифатлива сол, од тоа; 

при што: 

 

секој R1, R2, R3, R4, или R5 е независно H, 

ORa, N(Ra)2, N3, CN, NO2, S(O)nRa, халоген, 

(C1-C8) ал¬кил, (C4-C8)карбоциклилалкил, 

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

C8)за¬ме¬нет ал¬ке¬нил, (C2-C8)алкинил, 

(C2-C8)заменет алкинил, или арил(C1-

C8)алкил; 

 или кои било два R1, R2, R3, R4, или 

R5 на соседни јаглеродни атоми кога се 

земени за¬ед-но се -O(CO)O- или кога се 

земени заедно со прстенестите јаглеродни 

атоми за кои што тие се закачени формираат 

двојна врска; 

R6 е ORa, N(Ra)2, N3, CN, NO2, S(O)nRa, -

C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12,-

C(=O)SR11, -S(O) R11,-S(O)2R11, -

S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), -SO2NR11R12, 

халоген, (C1-C8)алкил, (C4-

C8)карбоцик¬лил¬алкил, (C1-C8)заменет 

алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)заменет 

алкенил, (C2-C8)алкинил, (C2-C8)заменет 

алкинил,или арил(C1-C8)алкил или R6 и или 

R1 или R2 кога се земени заед¬но се -

O(CO)O-; 

секој    n е независно 0, 1, или 2; 

секој Ra е независно H, (C1-C8)алкил, (C2-

C8)алкенил, (C2-C8)алкинил, арил(C1-

C8)алкил, (C4-C8)карбоциклилалкил,-

C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12, -

C(=O)SR11,-S(O)R11, -S(O)2R11, -

S(O)(OR11), -S(O)2(OR11),или -SO2NR11R12; 

R7 е H, -C(=O)R11, -C(=O)OR11, -

C(=O)NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, -

S(O)2R11,-S(O)(OR11),-S(O)2(OR11), -

SO2NR11R12, или 

секој Y или Y1 е, независно, O, S, NR, 

+N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), или N-NR2; 

W1 и W2, кога се земени заедно, се -

Y3(C(Ry)2)3Y3-; или еден од W1 или W2 

заедно со R3 или R4 е -Y3- a другиот од W1 

или W2 е Формула Ia; или W1 и W2 се секој, 
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независно, група од Формулата Ia: 

при што: 

 

секој Y2 е независно врска, O, CR2, NR, 

+N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), N-NR2, S, S-S, 

S(O), или S(O)2; 

секој Y3 е независно O, S, или NR; 

M2 е 0, 1 или 2; 

секој Rx е независно Ry или формулата: 

при што: 

 

секој M1a, M1c, и M1d е независно 0 или 1; 

M12c е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12; 

секој Ry е независно H, F, Cl, Br, I, OH, R, -

C(=Y1)R, -C(=Y1)OR,-C(=Y1)N(R)2, -N(R)2, -

+N(R)3,-SR, -S(O)R, -S(O)2R, -S(O)(OR), -

S(O)2(OR), -OC(=Y1)R,-OC(=Y1)OR, -

OC(=Y1)(N(R)2), -SC(=Y1)R,-SC (=Y1)OR, -

SC(=Y1)(N(R)2), -N(R)C(=Y1)R, -

N(R)C(=Y1)OR, -N(R)C(=Y1)N(R)2, -SO2NR2, -

CN,-N3, -NO2, -OR, или W3; или кога се 

земени заедно, два Ry на истиот јаглероден 

атом форми¬ра¬ат карбоцикличен прстен од 

3 до 7 јаглеродни атоми; 

секој R е независно H, (C1-C8) алкил, (C1-C8) 

заменет алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8) 

заменет ал¬кенил, (C2-C8) алкинил, (C2-C8) 

заменет алкинил, C6-C20 арил, C6-C20 

заменет арил, C2-C20 хе¬тероциклил, C2-

C20 заменет хетероциклил, арилалкил или 

заменет арилалкил; 

W3 е W4 или W5; W4 е R, -C(Y1)Ry, -

C(Y1)W5, -SO2Ry, или -SO2W5; и W5 е 

карбоцикл или хете¬ро¬цикл при што W5 е 

независно заменет со 0 до 3 Ry групи; 

секој X1 или X2 е независно C-R10 или N; 

секој R8 е халоген, NR11R12, N(R11)OR11, 

NR11NR11R12, N3, NO, NO2, CHO, CN, - 

CH(=NR11),-CH=NHNR11, -CH=N(OR11), -

CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR11R12, 

-C(=O)OR11, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, 

(C2-C8)алкинил, (C4-C8)карбоциклилалкил, 

незадолжително заменет арил, 

незадолжително заменет хетероарил, -

C(=O)(C1-C8)алкил, -S(O)n(C1-C8)алкил, 

арил(C1-C8) алкил, OR11 или SR11; секој R9 

или R10 е независно H, халоген, NR11R12, 

N(R11)OR11, NR11N R11 R12, N3, NO, NO2, 

CHO,CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -

CH=N(OR11), -CH(OR11)2, -C(=O) NR11R12, -

C(=S)NR11R12,-C(=O)OR11, R11, OR11 или 

SR11; 

секој R11 или R12 е независно H, (C1-

C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил, 

(C4-C8)карбо¬цик¬лилалкил, 

незадолжително заменет арил, 

незадолжително заменет хетероарил, - C 

(=O)(C1-C8)алкил,-S(O)n(C1-C8)алкил или 

арил(C1-C8)алкил; или R11 и R12 земени 

заедно со азот за кој што тие двата се 

закачени формираат 3 до 7 член 

хетероцикличен прстен при што кој било 

јаглероден атом од споменатиот 

хетероцикличен прстен може 

незадол¬жи¬тел¬но да биде заменет со -O-, 

- S- или -NRa-; 

при што секој (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, 

(C2-C8)алкинил или арил(C1-C8)алкил од 

секој R1, R2, R3, R4,R5, R6, R11 или R12 е, 

независно, незадолжително заменет со еден 

или повеќе хало, хидрокси, CN, N3,N(Ra)2 

или ORa; и при што еден или повеќе од не-

терминалните јаг¬ле¬родни атоми од секој 

споменат (C1-C8)алкил е незадолжително 

заменет со -O-, -S- или -NRa-. 

има уште 26 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/165, A 61P 25/28  

(11)  6026   (13) Т1 

(21)  2015/158   (22) 23/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  671866P  15/04/2005  US 

(96)  17/04/2006 EP06795492.5 

(97)  04/03/2015 EP1885350 

(73)  Kiacta Sàrl 

Chemin de la Pacottaz 1 1806 St-Legier, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GARCEAU, Denis; HAUCK, Wendy and 

BRIAND, Richard 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА И МЕТОДИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА АМИЛОИДОЗА 

 

 

(51)  A 61K 39/395, C 07K 16/00, 16/28, 16/30  

(11)  6025   (13) Т1 

(21)  2015/159   (22) 24/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20060090162  10/09/2006  EP; 

20060090171  18/09/2006  EP; 20060090190  

13/10/2006  EP and 20070090094  04/05/2007  

EP 

(96)  10/09/2007 EP07818090.8 

(97)  31/12/2014 EP2073842 

(73)  Glycotope GmbH 

Robert-Rössle-Strasse 10 

13125 Berlin, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GOLETZ, Steffen; DANIELCZYK, Antje; 

BAUMEISTER, Hans; STAHN, Renate; 

LÖFFLER, Anja and STÖCKL, Lars 

(54)  УПОТРЕБА НА ЧОВЕЧКИ КЛЕТКИ ОД 

МИЕЛОДНО ЛЕУКЕМИСКО ПОТЕКЛО ЗА 

ИЗРАЗУВАЊЕ НА АНТИТЕЛА 

(57)  1  Постапка за подготвување на состав 

на протеинска молекула, содржи: 

(a) воведување во домаќинска клетка којашто 

е умртвена човечка крвна клетка барем една 

нуклеинска киселина којашто кодира барем 

дел од споменатиот протеин и  

(b) култивирање на споменатата домаќинска 

клетка под услови коишто дозволуваат 

добивање на споменатиот состав на 

протеинска молекула; и   

(c) изолирање на споменатот состав од 

протеинска молекула; 

 

кадешто домаќинската клетка е избрана од 

групата составена од DSM ACC2858 (GT-2X), 

DSM ACC2906 (NM-H9D8), DSM ACC 2807 

(NM-H9D8-E6), DSM ACC 2856 (NM-H9D8-

E6Q12) или клетка или клеточна линија која 

произлегува од нив. 

има уште 49 патентни барања.
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(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 29/00  

(11)  6024   (13) Т1 

(21)  2015/160   (22) 24/03/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20090238015P  28/08/2009  US 

(96)  27/08/2010 EP10812667.3 

(97)  24/12/2014 EP2470671 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road 

Tarrytown, NY 10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  ALLISON, Dan and RAPORT, Carol 

(54)  АНТИКИН АНТИТЕЛА КОИ СЕ 

ВРЗУВААТ СО ПОВЕЌЕ CC-ХЕМОКИНИ 

(57)  1  Моноклонално антитело или негов 

антиген сврзувачки фрагмент, кој се врзува 

за најмалку три различни CC хемокини, каде 

што најмалку еден CC хемокин е CCL3/MIP-

1α, CCL 4/MIP-1β, или CCL5/RANTES, 

назначена со тоа што антителото или 

антигенот негов сврзувачки фрагмент: 

 

(а) има HCVR/LCVR амино киселинска 

секвенца пар избран од групата што се 

состои од SEQ ID NO: 7/02, 17/12, 22/27, 

32/37, 42/47, 52/57, и 62/67; или 

(б) се натпреварува со антитело кое има 

HCVR/LCVR амино киселинска секвенца пар 

одбран од групата која се состои од SEQ ID 

NO: 7/02, 17/12, 22/27, 32/37, 42.147, 52/57, и 

62/67 за специфично врзување за CCL3/MIP- 

1α, CCL4/ МIP-1β, или CCL5/RANTES. 

има уште 28 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395  

(11)  6032   (13) Т1 

(21)  2015/181   (22) 02/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  112699P  07/11/2008  US; 112701P  

07/11/2008  US and 79095P  08/07/2008  US 

(96)  08/07/2009 EP09794821.0 

(97)  11/02/2015 EP2307051 

(73)  OncoMed Pharmaceuiticals,Inc. 

800 Chesapeake Drive Redwood City, CA 

94063, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GURNEY, Austin, L.; HOEY, Timothy, 

Charles; BRUHNS, Maureen, Fitch; HTUN VAN 

DER HORST, Edward, Thein; SATO, Aaron, 

Ken; LIU, Yuan, Ching and LEWICKI, John, A. 

(54)  ЗАСЕК-ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ И 

АНТАГОНИСТИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано антитело кое специфично 

се врзува за човечки Notch2 и Notch3, кој 

содржи:  

(a) тежок синџир CDR1 кој содржи SSSGMS 

(SEQ ID NO:5), тежок синџир CDR2 кој 

содржи VIASSGSNTYYADSVKG (SEQ ID 

NO:6), и тежок синџир CDR3 кој содржи 

SIFYTT (SEQ ID NO:51) или SEQ ID NO: 30; и 

 (b) лесен синџир CDR1 кој содржи 

RASQSVRSNYLA (SEQ ID NO:8), лесен 

синџир CDR2 кој содржи GASSRAT (SEQ ID 

NO:9), и лесен синџир CDR3 кој содржи 

QQYSNFPI (SEQ ID NO: 10). 

има уште 18 патентни барања. 
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(51)  C 07D 239/91  

(11)  6033   (13) Т1 

(21)  2015/182   (22) 06/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080075952P  26/06/2008  US 

(96)  24/06/2009 EP09770937.2 

(97)  04/03/2015 EP2346837 

(73)  Resverlogix Corporation 

300, 4820 Richard Road SW Calgary, AB T3E 

6L1, CA 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HANSEN, Henrik, C.; CHOPADE, 

Shubham, P.; CITINENI, Janakiram, R.; 

SHORT, Robert, P. and YIANNIKOUROS, 

George, P. 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

КИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединение со Формула I: 

и солвати, хидрати, таутомери и негови 

фармацевтски прифатливи соли кадешто: 

  

R1, R2, R3 и R4 се секој независно избрани 

од алкокси, алкил, амидо, арилокси, 

циклоалкил, халоген, хетероциклил, водород 

и нитро; 

R6 е избран од алкил, алкокси и халоген; 

R5 е водород или R5 и R6 може да бидат 

земени заедно со јаглеродните атоми кон 

којшто тие се сврзани, за да формираат 

прстен избран од арил, циклоалкил и 

хетероциклил; 

R8 е избран од алкил, алкокси и халоген; 

W е C или N, кадешто ако W е N, тогаш p е 0, 

и ако W е C, тогаш p е 1; содржи 

a) реакција на алдехид со Формула II: 

кадешто R5, R6 и R8 се дефинирани горе, со 

етилен карбонат за да формира соединение 

со Формула III: 

и 

b) реакција на соединението со Формула III 

со соединение со Формула IV: 

кадешто R1, R2, R3 и R4 се дефинирани 

погоре, за да се формира соединеието со 

Формула I. 

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P 

31/18  

(11)  6034   (13) Т1 

(21)  2015/183   (22) 06/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  318824P  30/03/2010  US 

(96)  28/03/2011 EP11761856.1 

(97)  11/03/2015 EP2552902 

(73)  Merck Canada Inc. 

16711 Trans-Canada Highway Kirkland, QC 

H94 3L1, CA 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BURCH, Jason; COTE, Bernard; 

NGUYEN, Natalie; LI, Chun, Sing; ST-ONGE, 

Miguel and GAUVREAU, Danny 

(54)  НЕНУКЛЕОЗИДНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ОБРАТНА ТРАНСКРИПТАЗА 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

при што: 

 

 

R1 е C1-10 алкил, CycA, или AryA;  

CycA е C3-8 циклоалкил, при што 

циклоалкилот е незадолжително заменет со 

од 1 до 4 суп¬сти¬туенти, од кои секој е 

независно халоген, C1-6 алкил, OH, O-C1-6 

алкил, C1-6 халоал¬кил, или O-C1-6 

халоалкил;  

AryA е арил кој што е незадолжително 

заменет со вкупно од 1 до 6 супституенти, 

при што: 

 

(i) од нула до 6 супституенти се секој 

независно: 

 

(1) C1-6 алкил,  

(2) C1-6 халоалкил,  

(3) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3 

супституенти од кои секој е независно OH, O-

C1-6 алкил,O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S(O)2 N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

(4) C2-6 алкенил, 

(5) C2-6 алкенил заменет со од 1 до 3 

супституенти од кои секој е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S (O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

(6) C2-6 алкинил, 

(7) C2-6 алкинил заменет со од 1 до 3 

супституенти од кои секој е независно OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, N(RA)S(O)2RB, 

N(RA)S (O)2N(RA)RB, OC(O)N(RA)RB, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

(8) O-C1-6 алкил, 

(9) O-C1-6 халоалкил, 

(10)  OH, 

(11)  халоген, 

(12)  CN, 

(13)  NO2, 

(14)  N(RA)RB, 

(15)  C(O)N(RA)RB, 

(16)  C(O)RA, 
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(17)  C(O)-C1-6 халоалкил, 

(18)  C(O)ORA, 

(19)  OC(O)N(RA)RB, 

(20)  SRA, 

(21)  S(O)RA, 

(22)  S(O)2RA, 

(23)  S(O)2N(RA)RB, 

(24)  N(RA)S(O)2RB, 

(25)  N(RA)S(O)2N(RA)RB, 

(26)  N(RA)C(O)RB 

(27)  N(RA)C(O)N(RA)RB 

(28)  N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB, или 

(29)  N(RA)CO2RB, и 

 

(ii) од нула до 2 супституенти се секој 

независно: 

 

(1) CycQ, 

(2) AryQ, 

(3) HetQ 

(4) HetR 

(5) J-CycQ, 

(6) J-AryQ, 

(7) J-HetQ, 

(8) J-HetR 

(9) C1-6 алкил заменет со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-

HetR 

(10)  C2-6 алкенил заменет со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-

HetR, или 

(11)  C2-6 алкинил заменет со CycQ, AryQ, 

HetQ, HetR, J-CycQ, J-AryQ, J-HetQ, или J-

HetR; 

 

секој CycQ е независно C3-8 циклоалкил или 

C5-8 циклоалкенил, при што циклоалкилот 

или циклоалкенилот е незадолжително 

заменет со од 1 до 4 супституенти, од кои 

секој е независно халоген, C1-6 алкил, OH, 

OC1-6 алкил, C1-6 халоалкил, или O-C1-6 

халоалкил; 

секој AryQ е независно фенил или нафтил, 

при што фенилот или нафтилот е 

незадолжително заменет со од 1 до 5 

супституенти од кои секој е независно 

халоген, CN, NO2, C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, OH, OC1-6 алкил, O-C1-6 

халоалкил, N(RA)RB, C(O)N(RA) RB, C(O)RA, 

CO2RA, SRA, S(O)RA, SO2RA, SO2N(RA)RB, 

или SO2N(RA)C(O)RB;  

секој HetQ е независно хетероарил кој што е 

незадолжително заменет со од 1 до 4 

суп¬ституенти од кои секој е независно 

халоген, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, O-

C1-6 алкил, O-C1-6 халоалкил, N(RA)RB, 

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SO2RA, 

N(RA)C(O)N(RA)RB, или N(RA)C O2RB; 

секој HetR е независно 4- до 7-член, заситен 

или незаситен, не-ароматичен 

хетероцик¬личен прстен кој што содржи 

најмалку еден јаглероден атом и од 1 до 4 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

и S, каде што секој S е незадолжително 

оксидиран со S(O) или S(O)2, и при што 

заситениот или незаситениот 

хетероцикличен прстен е неза¬дол¬жително 

заменет со од 1 до 4 супституенти од кои 

секој е независно халоген, CN, C1-6 алкил, 

OH, oxo, O-C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, O-

C1-6 халоалкил, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2 

RA, или SO2RA; 

секој J е независно: 

 

(i) O, 

(ii) S 

(iii) S(O) 

(iv) S(O)2 

(v) O-C1-6 алкилен 

(vi) S-C1-6 алкилен, 

(vii) S(O)-C1-6 алкилен, 

(viii) S(O)2-C1-6 алкилен, 

(ix) N(RA), или 

(x) N(RA)-C1-6 алкилен; 

 R2 и R3 се секој независно: 
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(1) H, 

(2) C1-6 алкил 

(3) C1-6 халоалкил, 

(4) C1-6 алкил заменет со од 1 до 3 

супституенти од кои секој е независно OH, O-

C1-6 алкил, OC1-6 халоалкил, CN, NO2, 

N(RA)RB, C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, 

SRA, S(O)RA, S(O)2RA, S(O)2N(RA)RB, 

N(RA)C(O)RB, N(RA)CO2RB, 

N(RA)S(O)2RB,N(RA)S(O)2N(RA)RB, OC 

(O)N(RA)RB, N(RA)C(O)N(RA)RB, или 

N(RA)C(O)C(O)N(RA)RB, 

(5) O-C1-6 алкил во кој што алкилот е 

незадолжително заменет со OH, O-C1-6 

алкил, O-C1-6 халоалкил, CN, N(RA)RB, 

C(O)N(RA)RB, C(O)RA, CO2RA, SRA, S(O)RA, 

S(O)2RA, или S(O)2N(RA)RB, 

(6) O-C1-6 халоалкил, 

(7) халоген, 

(8) CN, 

(9) NO2, 

(10)  N(RA)RB, 

(11)  C(O)N(RA)RB, 

(12)  C(O)RA, 

(13)  C(O)-C1-6 халоалкил, 

(14)  C(O)ORA 

(15)  OC(O)RA, 

(16)  OC(O)N(RA)RB, 

(17)  SRA, 

(18)  S(O)RA, 

(19)  S(O)2RA, 

(20)  S(O)2N(RA)RB, 

(21)  N(RA)S(O)2RB, 

(22)  N(RA)S(O)2N(RA)RB, 

(23)  N(RA)C(O)RB,  

(24)  N(RA)C(O)N(RA)RB,  

(25)  N(RA)C(O)-C(O)N(RA)RB,  

(26)  N(RA)CO2RB,  

(27)  N(RC)RD,  

(28)  C(O)N(RC)RD,  

(29)  OC(O)N(RC)RD, 

(30)  S(O)2N(RC)RD,  

(31)  N(RA)S(O)2N(RC)RD,  

(32)  N(RA)C(O)N(RC)RD, 

(33)  N(RA)C(O)-C(O)N(RC)RD,  

(34)  C3-8 циклоалкил,  

(35)  O-C3-8 циклоалкил,  

(36)  AryX, или  

(37)  HetX; 

 

при што AryX независно ја има истата 

дефиниција како AryQ, и HetX независно ја 

има истата дефиниција како HetQ; 

R4 е H, C1-6 алкил, AryZ, HetZ, халоген, CN, 

или C1-6 флуороалкил; 

AryZ независно ја има истата дефиниција 

како AryQ; 

HetZ независно ја има истата дефиниција 

како HetQ; 

R5 е H или C1-6 алкил; 

секој арил е независно (i) фенил, (ii) a 9- или 

10-член бицикличен, фузиониран карбо-

ци¬к¬личен прстенест систем во кој што 

најмалку еден прстен е ароматичен, или (iii) 

еден 11- до 14-член трицикличен, 

фузиониран карбоцикличен прстенест систем 

во кој што најмалку еден прстен е 

ароматичен; 

секој хетероарил е независно (i) a 5- или 6-

член хетероароматичен прстен кој што 

содр¬жи од 1 до 4 хетероатоми независно 

селектирани од N, O и S, при што секој N е 

неза¬дол¬жи¬телно во форма на оксид, или 

(ii) 9- или 10- член хетеробицикличен, 

фузиониран прстен ест систем кој што 

содржи од 1 до 6 хетероатоми независно 

селектирани од N, O и S, при што или едниот 

или двата прстени содржат еден или повеќе 

од хетероато¬ми¬те, најмалку еден прстен е 

ароматичен, секој N е незадолжително е во 

форма на ок¬сид, и секој S во еден прстен кој 

што не е ароматичен е незадолжително S(O) 

или S(O)2; 

секој RA е независно H или C1-6 алкил; 

секој RB е независно H или C1-6 алкил; и 

секој пар од RC и RD заедно со азотот за кој 
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што тие двата се прикачени формираат 4- до 

7-член заситен или незаситен, не-

ароматичен прстен кој што незадолжително 

со-др¬жи хетероатом покрај N за кој што RC 

и RD се прикачени, при што дополнителниот 

хете¬ро¬атом е селектиран од N, O, и S; при 

што прстенот е незадолжително заменет со 1 

или 2 супституенти од кои секој е независно 

C1-6 алкил, C(O)RA, C(O)ORA, C(O)N(RA)RB, 

или S(O)2RA; и при што незадолжителниот S 

во прстенот е незадолжително во форма на 

S(O) или S(O)2. 

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/47, A 61P 1/16, 21/00, 3/00  

(11)  6035   (13) Т1 

(21)  2015/184   (22) 06/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  129612P  08/07/2008  US 

(96)  08/07/2009 EP09794820.2 

(97)  28/01/2015 EP2318037 

(73)  Duke University 

P.O. Box 90083 Durham, NC 27708-0083, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CHEN, Yuan-Tsong; KISHNANI, Priya and 

SUN, Baodong 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ГЛИКОГЕНОЗА (GSD) 

(57)  1  Човечка кисела α-глукозидаза за 

употреба при третирање на гликогеноза 

(GSD)од типот III кај поединец така што на 

поединецот му се дава терапевтски 

ефективна количина во ре-до¬вен интервал, 

пожелно на месечна, двомесечна, неделна 

база, двапат неделно или на дневна база.  

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 43B 5/02, 3/24, 7/14  

(11)  6036   (13) Т1 

(21)  2015/185   (22) 06/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20100059881  29/11/2010  FR 

(96)  29/11/2011 EP11801794.6 
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(97)  07/01/2015 EP2645895 

(73)  Guer, Jean Luc 

114 boulevard Camille Flammarion 13004 

Marseille, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Guer, Jean Luc 

(54)  СПОРТСКИ ОБУВКИ СО КРАМПОНИ 

(57)  1  Спортски  обувки (10) со крампони кои 

опфаќаат горен дел (11) и ѓон (1),каде ѓонот 

(1) има преден дел (2) за прифаќање на 

предниот дел од стапалото, централен дел 

(8),за прифаќање на средниот дел на 

стопалото и заден дел (3) за прифаќање на 

петата; при што обувката (10) е изведена 

така да задниот дел (3) на ѓонот (1) опфаќа 

шуплива школка (4)и влошка за петата (33) 

која може да се одстрани од внатрешната 

страна на горниот дел (11), која ја исполнува 

целата петна површина на обувката, каде 

петната влошка е поместувачки сместена во 

куќиштето (32) образувано од страна на 

шупливата школка (4) и каде што 

споменатиот заден дел (3) има дополнителна 

дебелина која е прилагодувачка со менување 

на дебелината напоместувачката петна 

влошка (33).  

има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 263/48, A 61K 31/421, 31/427, A 

61P 29/00, C 07D 277/42  

(11)  6037   (13) Т1 

(21)  2015/186   (22) 06/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080164605  18/09/2008  -- 

(96)  18/09/2009 EP09783167.1 

(97)  14/01/2015 EP2346841 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. 

Via S. Martino Della Battaglia 12 20122 

Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; CESTA, Maria, 

Candida; ARAMINI, Andrea and BIANCHINI, 

Gianluca 

(54)  2-АРИЛ-ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА И 

ДЕРИВАТИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 
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(57)  1  Соединенија од формулата (I), 

  

и фармацевтски прифатливите соли на 

истите  

кадешто  

R1 е избран од  

- H и CH3;  

R2 е избран од 

 - H и линеарен C1-C4-алкил;  

X е OH или остаток од формулата NHR3  

кадешто 

 R3 е избран од 

 - H, OH, C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, 

C2-C5-алкенил, C1-C5-алкокси; 

 - праволиниски или разгранет C1-C6-алкил, 

C3-C6-циклоалкил, C2-C6-алкенил, C1-С6- 

фенилалкил, супституиран со карбокси 

(COOH) група;  

 

- остаток со формула SO2R4 кадешто R4 е 

C1-C2-алкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C3-

халоалкил;  

Y е хетероатом избран од 

 - S, O и N; 

 Z е остаток избран од:  

- халоген, праволиниски или разгранет C1-

C4-алкил, С2-С4-алкенил, С2-С4-алкинил, 

C1-C4-алкокси, хидрокси, карбоксил, C1-C4-

ацилокси, фенокси, цијано, нитро, амино, C1-

C4 -ациламино, хало-C1-C3-алкил, хало-C1-

C3-алкокси, бензоил, праволиниски или 

разгранет C1-C8-алкансулфонат, 

праволиниски или разгранет C1-C8-

алкансулфонамиди, праволиниски или 

разгранети C1-C8 алкил сулфонилметил; 

 доколку споменатите соединенија не се: 

 (2R)-2-{4- [(4-трифлуорометил-1,3-тиазол-2-

ил)амино]фенил} пропаонска киселина; 

  (2R) -2- {4 - [(4-метил-1,3-тиазол-2-ил) 

амино] фенил} пропионска киселина; 

  (2R) -2- {4 - [(4-терт-бутил-1,3-тиазол-2-ил) 

амино] фенил} пропионска киселина; 

  (2R) -2- {4 - [(4-трифлуорометил-1,3-

оксазол-2-ил) амино] фенил} пропионска 

киселина; 

  (2R) -2- {4 - [(4-метил-1,3-оксазол-2-ил) 

амино] фенил} пропионска киселина; 

  (2R) -2- {4 - [(4-трифлуорометил-1,3-тиазол-

2-ил) амино] фенил} пропанамид. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 233/61, 233/64, 401/04  

(11)  6038   (13) Т1 

(21)  2015/187   (22) 07/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20050661784P  14/03/2015  US 

(96)  06/03/2006 EP06737611.1 

(97)  21/01/2015 EP1858850 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHAOZHONG, Cai and HE, Wei 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОПИОИДНИ МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Постапка за подготовка на 

соединение од формула (I) 

 

кадешто: 
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е C6-10 арил или хетероарил избрани од 

групата којашто се состои од фурил, тиенил, 

пиролил, оксазолил, тиазолил, имидазолил, 

пиразолил, пиридинил, пиримидинил, 

пиразинил, индолил, изоиндолил, индолинил, 

бензофурил, бензотиенил, бензимидазолил, 

бензтиазолил, бензноксазолил, кинолизинил, 

кинолинил, изокинилинил и киназолинил; 

 

секој R41P е независно избран од C1-6 

алкил, C1-6 алкокси или флуоро; 

RJ и RK се секој независно избрани од 

водород или C1-4 алкил;  

алтернативно, RJ and RK се земени заедно 

со азотниот атом кон кого се врзани за да се 

формира пет до седум член хетероциклил; 

Pg1 е азотна заштитна група; 

содржи 

 

реакција на соединение од формула (X), 

кадешто XP е избран од CN, -CO2H, -C(O)-Cl 

или -C(O)-OC1-4 алкил и кадешто YP е 

избран од Br, Cl или I, за да се добие 

соодветното соединение од формула (XII); 

 

реагирање на соединение од формула (XII) 

со соодветно супституирано соединение од 

формула (XVIII); во присуство на 

паладиумски катализатор; во присуство на 

органска и неорганска база; во органски 

растворувач; на температура поголема од 

собна температура; за да се добие 

соодветното соединение од формула (XIX); 

 

реакција на соединение од формула (XIX) со 

водород или извор на водород; во 

присуството на катализатор; во растворувач; 

на температура поголема од собна 

температура; за да се добие соодветното 

соединение од формула (XX); 

реагирање на соединението од формула 

(XX) со водена база; во органски 

растворувач; за да се добие соодветното 

соединение од формула (I).  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/30, A 61P 35/02, C 07K 16/28, 

16/46  

(11)  6039   (13) Т1 

(21)  2015/188   (22) 09/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080112323P  07/11/2008  US; 

20090183291P  02/06/2009  US and 

20090221269P  01/03/2009  US 

(96)  06/11/2009 EP09764710.1 

(97)  11/02/2015 EP2344539 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZUGMAIER, Gerhard 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ПЕДИЈАТРИСКА 

АКУТНА ЛИМФОБЛАСТИЧНА ЛЕУКЕМИЈА 

(57)  1  CD19xCD3 биспецифична едно 

ланчана конструкција на антитело за 

употреба во постапка за лекувањето, 

подобрувањето или елиминацијата на акутна 

лимфобластична леукемија (ALL) кај 

педијатриски ALL пациент.  

има уште 18 патентни барања. 
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(51)  A 23G 3/02, 3/52  

(11)  6047   (13) Т1 

(21)  2015/189   (22) 14/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  201000672  29/01/2010  TR and 

201100839  28/01/2011  TR 

(96)  31/01/2011 EP11712329.9 

(97)  28/01/2015 EP2528450 

(73)  Erden, Tolga 

Visne 3. Mahallesi Aksamsefasi Sok, No. 14 

Zekeriyaköy Sariyer 34450 Istanbul, TR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Erden, Tolga 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗИРАНИ БОНБОНИ 

(57)  1  Реактор (3;3’) кој што се користи во 

производството на газирани бонбони кој што 

се сос¬тои од една или повеќе тави (1)на кои 

што ќе стои производот; еден или повеќе 

подвижни сред¬ства за трансмисија (2, 7); 

еден или повеќе капаци или вентили (4;4’) 

поставени на секој крај на реакторот кои 

функционираат како довод и одвод; еден или 

повеќе двонасочни вентили (11) за да се 

регулира и одржува внатрешниот притисок 

на реакторот (3,3’) ; средство за ла¬де¬ње и 

загревање (10;10’).  

има уште 20 патентни барања. 

 



 

 

32 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

 

(51)  C 07D 231/56, A 61K 31/416, 31/4162, 

31/42, A 61P 35/00, C 07D 261/20, 413/12, 

471/04  

(11)  6048   (13) Т1 

(21)  2015/190   (22) 16/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  378164  03/03/2008  US and 688849  

15/10/2003  US 

(96)  25/02/2004 EP081164861.0 

(97)  08/04/2015 EP1997811 

(73)  Array Biopharma Inc. 

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Kim, Youngboo; Groneberg, Robert; Rizzi, 

James; Rodriguez, Martha; Kim, Ganghyeok; 

Vigers, Guy; Rao, Chang; Balachari, Devan; 

Harvey, Darren; Munson, Mark and Mareska, 

David, A. 

(54)  ИНДАЗОЛ, БЕНЗОКСАЗОЛ И 

ПИРАЗОЛОПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА Р38 (П38) КИНАЗА 

(57)  1  Соединение кое што вклучува 

растворени енантиомери, диастереомери, 

солвати и фар¬ма¬цевтски прифатливи соли 

од нив, при што споменатото соединение ја 

има Формулата XVII: 

 

  

 при што 

 

 Y  е О, NR2; 

W e CR3; 

 

 R3 e H,NH2, F, Cl, метил или заменет 

метил; 

 

 R2 e H, OH, амино заштитна група, 

Zn-NRaRb, Zn-NRa(C=O)Rb, Zn-SO2Ra, Zn-

SORa, Zn-SRa, Zn-ORa, Zn-(C=O)Ra, Zn-

(C=O)ORa, Zn-O-(C=O)Ra, алкил, алил, 

алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетеро¬алил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, при 

што спо¬¬менатиот циклоалкил е заситен 

или делумно незаситен, Zn-

хетероциклоалкил, при што споменатиот 

хетероциклоалкил е заситен или делумно 

незаситен, или Zn-Ar1, при што споменатиот 

алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероал¬ке¬нил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, а Zn-Ar1 

може да биде заменет или незаменет; 

 

Ar1 е арил или хетероарил, о¬д кои секој 

може да биде заменет или незаменет; 

Ra и Rb се независно, Н, ОН, амино 

заштитна група, алкохол заштитна група, 

ацидо заш¬тит¬на група, сулфур заштитна 

група, алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хете¬ро¬алил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, при што спо-менатиот 

циклоалкил е заситен или делумно  

незаситен, Zn-хетероциклоалкил, при што 

споменатиот хетероциклоалкил е заситен 

или делумно незаситен, или Zn-Ar1, при што 

споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалке¬нил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, и Zn-Ar1 

може да биде заменет или незаменет, 

или Ra и Rb заедно со атомите за кои што 

тие двата се закачени формираат заситен 
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или де¬лумно незаситен хетероцикличен 

прстен кој што има 1 или повеќе хетероатоми 

во спо¬менатиот прстен, при што 

споменатиот хетероцикл може да биде 

заменет или незаменет и при што 

споменатиот хетероцикл може да биде 

фузиониран со еден ароматичен прс¬тен; 

 

Z е алкилен кој што има од 1 до 4 јаглероди, 

или алкенилен или алкинилен од кои секој 

има од 2 до 4 јаглероди, при што 

споменатиот алкилен, алкенилен, или 

алкинилен може да биде заменет или 

незаменет; 

n е 0 или 1; 

 

U е CRc или N; 

 

V e CRc Или N; 

 Rc e H, F, Cl, метил или заменет 

метил; 

Х е О, Ѕ, ЅО, ЅО2, NR5, С=О, СН2, СН2Zn-

ОН, или С=NORd; 

 R5 е Н, метил или заменет метил; 

Rd е Н, РО3Н2, ЅО3Н2, алкил, алил, 

алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероал¬ке¬нил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, при што 

споменатиот цик¬лоалкил е заситен или 

делумно незаситен, Zn-хетероциклоалкил, 

при што споменатиот хе-тероциклоалкил е 

заситен или делумно незаситен, или Zn-Ar1, 

при што споменатиот ал¬кил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, ал¬кокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил, а Zn-Ar1 може да биде 

за¬ме¬нет или незаменет; 

 

G, K, J и T независно се N или CRZ, под 

услов ако кога кој било од G, K, J и Т се N 

вкупниот број на G, K, J или Т кој што е N не 

надминува 2; 

 

 RZ е Н, F, Cl, Br, CF3, OR6, SR6, 

понизок алкил (С1-С4), CN, или NR6R7; 

 

 R6 и R7 се независно H, CF3; понизок 

алкил (С1-С4) или понизок хетероалкил (С1-

С4); 

 

 Q е –NR8CONH-, -NHCO-, -

NR8SO2NH-, -NHSO2-, -CONR11-; 

 

 R8 e H или (С1-С4) алкил; 

R11 e H или (С1-С4) алкил; 

 

 Rx e –(CR9R10)m-, -O(CR9R10)m-, 

NH(CR9R10)m, или –S(CR9R10)m-; под услов 

ако 

Q e –CONR11- кога Rx е –О(CR9R10)m-, -

NH(CR9R10)m, или –S(CR9R10)m-; 

 

 R9 и R10 се независно Н, или понизок 

алкил, или R9 и R10 заедно со атомите за 

кои што се и двата закачени формираат  

 

циклоалкил прстен кој што може да биде 

за¬си¬тен или делумно незаситен; 

m е 1-3; 

 

 Ry e H, PO3H, амино заштитна група, 

кислород заштитна група, алкил, алил, 

алкенил, ал¬ки¬нил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, при 

што споменатиот циклоалкил е заситен или 

делумно незаситен, Zn-хе-тероциклоалкил, 

при што споменатиот хетероциклоалкил е 

заситен или делумно незаси¬тен, или Zn-Аr2, 

при што споменатиот алкил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хете¬ро¬алил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-Ar2 и Zn-

хетероциклоалкил може да бидат заменети 

или незаменети; 
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Ar2 е арил или хетероарил, од кои секој може 

да биде заменет или незаменет, при што 

спо¬менатата замена може да бидат 1-3 

супституенти независно селектирани од F, Cl, 

Br, CF3, CN, алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетеро¬алкинил, -OR12, -SR12, -SO2R12, -

SO2NR13R12, NR13SO2R12, Zn-циклоалкил, 

при што споменатиот циклоалкил е заситен 

или делумно незаситен, Zn-хетероциклил при 

што споменатиот хе¬те¬роциклоалкил е 

заситен или делумно незаситен, или Zn-Ar1, 

при што споменатиот ал¬кил, алил, алкенил, 

алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, ал¬кокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил и Zn-Ar1 може да бидат 

за¬ме¬нети или незаменети; 

R12 и R13 се независно Н, алкил, алил, 

алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, 

хете¬ро¬ал¬кенил, хетероалкинил, Zn-

циклоалкил, при што споменатиот 

циклоалкил е заситен или де¬лумно 

незаситен, Zn-хетероциклоалкил, при што 

споменатиот хетероциклоалкил е за¬си¬тен 

или делумно незаситен, или Zn-Ar1, при што 

споменатиот алкил, алил, алкенил, 

ал¬ки¬нил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил и Zn-Ar1 може да бидат 

заменети или незаменети; 

¬при што кога Ar2 е заменет со –

SO2NR13R12, R12 и R13 може да формираат 

циклоалкил прс¬тен или хетероциклоалкил 

прстен кој што може да биде заменет или 

незаменет, при што споменатата замена 

може да биде супституенти селектирани од 

алкил, алил, алкенил, ал-кинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероал¬кок¬си, Zn-циклоалкил, 

при што споменатиот циклоалкил е заситен 

или делумно незаситен, -COR12, -SO2R12, 

Zn-хетероциклоалкил, при што споменатиот 

хетероциклоалкил е заситен или делумно 

незаситен, или Zn-Ar1, при што споменатиот 

алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хе¬тероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси,  Zn-

цик¬лоалкил, Zn-хетероциклоалкил и Zn-Ar1 

може да бидат заменети или незаменети; 

при што кога Q е –CONR11, Ry во 

комбинација со R11 е дополнително 

циклоалкил прстен или хетероциклоалкил 

прстен кој што може да биде заменет или 

незаменет со групи се¬лектирани од алкил, 

алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, при 

што споменатиот циклоал¬кил е заситен или 

делумно незаситен, Zn-хетероциклоалкил, 

при што споменатиот хете¬ро¬циклоалкил е 

заситен или делумно незаситен, Zn-Ar1, -

COR14, или –SO2R14, при што спо¬ме-

натиот алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хе¬те¬ро¬алкинил, алкокси, хетероалкокси, 

Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, Zn-Ar1, 

-COR14 и –SO2R14 може да бидат заменети 

или незаменети; и 

   

 R14 е алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хете¬ро¬алкинил, Zn-циклоалкил, при што 

споменатиот циклоалкил е заситен или 

делумно незаситен, Zn-хетероциклоалкил, 

при што споменатиот хетероциклоалкил е 

заситен или делумно незаситен, или Zn-Ar1, 

при што споменатиот алкил, алил, алкенил, 

алки¬нил, хетероалкил, хетероалил, 

хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, 

хетеро¬алкок¬с¬и, Zn-циклоалкил, Zn-

хетероциклоалкил и Zn-Ar1 може да бидат 

заменети или неза¬ме¬нети, 

 

 и при што супституентот(ите) на 
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секоја група е/се селектиран(и) меѓу: хало, 

алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, 

хетероалил, етероалкенил, хетероалкинил, 

алкокси, хе¬те¬роалкокси, Zn-циклоалкил, 

Zn-хетероциклоалкил, Zn-OR, Zn-NO2, Zn-

CN, Zn-CO2R, Zn-(C=O)R, Zn-O(C=O)R, Zn-O-

алкил, Zn-OАr, Zn-SH, Zn-SR, Zn-SOR, Zn-

SO2R, Zn-S-Ar, Zn-SOAr, Zn-SO2Ar, арил, 

хетероарил, Zn-Ar, Zn-(C=O)NR’NR’’, Zn-

NR’R’’, Zn-NR(C=O)R, Zn-SO2NR’R’’, PO3H2, 

SO3H2, амино заштитни групи, алкохол 

заштитни групи, сулфур заштитни групи или 

ацидо заштитни групи, каде што: 

 

 Z е алкилен кој што има од 1 до 4 

јаглероди, или алкенилен или алкинилен од 

кои секој има од 2 до 4 јаглероди, 

 

n е нула или 1, 

 

R, R’ и R’’ се алкил, алил, алкенил, алкинил, 

хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, 

хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-

циклоалкил или Zn-хе¬те¬роциклоалкил, и 

Ar е арил или хетероарил. 

има уште 12 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 31/04  

(11)  6049   (13) Т1 

(21)  2015/191   (22) 17/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20100171842  04/08/2010  -- 

(96)  04/08/2011 EP11740921.9 

(97)  11/03/2015 EP2601193 

(73)  Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay Dublin, IE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GUILLEMONT, Jerôme, Emile, Georges; 

RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard and 

LOUNIS, Nacer 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА СО 

АНТИБАКТЕРИСКА АКТИВНОСТ ПРОТИВ 

КЛОСТРИДИУМ 
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(57)  1  Соединение со формула (i): 

 

вклучувајќи било која стереохемиска 

изомерна форма и негов таутомер кадешто 

R1 и R2 се секој независно избрани од 

водород, хало, хидрокси, C1-6 алкил, 

полихало C1-6 алкил, C1-6 алкокси или 

полихалоC1-6 алкилокси; 

 

R3 е хидрокси, амино, моно- или ди(C1-

4алкил)амино; 

R4 е водород или C1-4алкил; 

X е азот или CR5 кадешто R5 е водород, 

хало или C1-4 алкил; под услов да кога R3 e 

хидрокси тогаш X претставува CH и R4 

претставува водород; 

или негова фармацевтски прифатлива 

киселински додадена сол или негов солват. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 263/50, 275/03, 277/18, 285/08, 

413/12, 417/12  

(11)  6050   (13) Т1 

(21)  2015/192   (22) 17/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20090143920P  12/01/2009  US; 

20090245726P  25/09/2009  US and 

20090258760P  06/11/2009  US 

(96)  06/01/2010 EP10702740.1 

(97)  04/03/2015 EP2385938 

(73)  Pfizer Limited and Icagen, Inc. 

Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ, 

GB and 4222 Emperor Boulevard Suite 350 

Durham, NC 27703, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STUPPLE, Paul Anthony; MILLAN, David 

Simon; BEAUDOIN, Serge; LAUFERSWEILER, 

Michael Christopher; MARKWORTH, 

Christopher John; MARRON, Brian Edward; 

RAWSON, David James; REISTER, Steven 

Michael; SASAKI, Kosuke; STORER, Robert 

Ian; SWAIN, Nigel Alan; WEST, Christopher 

William and ZHOU, Shulan 

(54)  СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

кадешто 

Z е Het2, опционално супституиран на 

јаглероден атом од прстенот со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, цијано, (C1-C4)алкил, 

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

(C1-C4)алкокси, (C3-C8)циклоалкил, (C3-

C8)циклоалкил(C1-C4)алкил, (C1-C4)алкил-S-

, амино, (C1-C4)алкиламино, ди(C1-

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

C4)алкиламино(C1-C4)алкил, и ди[(C1-

C4)алкил]амино(C1-C4)алкил; и/или Het2 е 

опционално супституиран на азотниот атом 

од прстенот со (C1-C4)алкил, хало(C1-

C4)алкил и (C3-C8)циклоалкил;  

со клаузула дека  

Z не е тетразолил; 

Y1, Y2, Y3 и Y4 се секој независно CH, CR1 

или N, под услов да не повеќе од два од Y1, 

Y2, Y3 и Y4 се N; 

секој R2 е независно водород, (C1-C4)алкил, 

хало(C1-C4)алкил, хидрокси(C1-C4)алкил 
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или (C3-C6)циклоалкил; 

или, кадешто азот е супституиран со две R2 

групи, секој независно избран од (C1-

C4)алкил, хало(C1-C4)алкил, или 

хидрокси(C1-C4)алкил, тие може да бидат 

заедно со N атом кон којшто тие се сврзани 

за да формираат 4- до 6-член прстен којшто, 

кога е формиран, може затоа опционално да 

биде супституиран со водород, алкил, хало, 

хидрокси, хидроксиалкил или халоалкил; 

B е фенил или Het2, кадешто, кога B е Het2 

тоа е сврзано за окси поврзувач на 

јаглероден атом од прстенот и кадешто 

B е опционално потоа супституиран на 

јаглероден атом од прстенот со еден или 

повеќе супституиенти избран од групата 

составена од хало, цијано, хидрокси, (C1-

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

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

амино, (C1-C4)алкиламино, ди(C1-

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

C4)алкиламино(C1-C4)алкил, ди[(C1-

C4)алкил]амино(C1-C4)алкил, 

трифлуорометилтио, хидрокси(C1-C4)алкил, 

(C1-C4)алкокси(C1-C4)алкил, - C(O)R2, -

C(O)OR2, -OC(O)R2, -C(O)-N(R2)2, -CH2-

C(O)R2, -CH2-C(O)OR2,-CH2-OC(O)R2, -CH2-

C(O)-N(R2)2, S(O)2R2, S(O)2N(R2)2, (C3-

C8)циклоалкил, и (C3-C8)циклоалкил(C1-

C4)алкил; и/или 

Het2 е опционално супституиран на азотен 

атом на прстен со супституент избран од 

групата составена од (C1-C4)алкил, хало(C1-

C4)алкил, хидрокси(C1-C4)алкил, (C1-

C4)алкокси(C1-C4)алкил, амино(C1-

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

ди[(C1-C4)алкил]амино(C1-C4)алкил, -CH2-

C(O)R2,-CH2-C(O)OR2, -CH2-C(O)-N(R2)2, 

S(O)2R2, и S(O)2N(R2)2; 

X е отсутен, -O-, метилен, етилен, метилен-

O-, или -O-метилен; 

C e (C3-C8)циклоалкил, Het1, фенил или 

Het2, секој опционално супституиран на 

јаглероден атом на прстенот со еден или 

повеќе супституенти избрани од групата 

составена од хало, цијано, хидрокси, (C1-

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

хало(C1-C4)алкокси, N(R2)2, (R2)2N(C1-

C4)алкил, трифлуорометилтио, хидрокси(C1-

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

C(O)R2, -C(O)OR2,-OC(O)R2, -C(O)-N(R2)2, -

CH2-C(O)R2, - CH2-C(O)OR2, -CH2-

OC(O)R2,-CH2-C(O)-N(R2)2, S(O)2R2, 

S(O)2N(R2)2, (C3-C8)циклоалкил(C1-

C4)алкил, (C3-C8)циклоалкокси, 

(C3-C8)циклоалкиламино, (C3-

C8)циклоалкиламино(C1-C4)алкил, (C3-

C8)циклоалкил(C1-C4)алкиламино, (C3-

C8)циклоалкил(C1-C4)алкиламино(C1-

C4)алкил, (C3-C8)циклоалкил(C1-C4)алкокси 

и D;  

и/или 

Het2 е опционално супституиран за азотен 

атом од прстенот со супституент избран од 

групата составена од хидрокси, (C1-

C4)алкил, хало(C1-C4)алкил, амино(C1-

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

ди[(C1-C4)алкил]амино(C1-C4)алкил, 

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

C4)алкил, -C(O)R2, -C(O)OR2,-CH2-C(O)R2, -

CH2-C(O)OR2,-CH2-C(O)-N(R2)2, S(O)2R2, и 

S(O)2N(R2)2 и D; 

D е фенил, бензил, (C3-C8)циклоалкил, или 

Het1, секој опционално супституиран со 

јаглероден атом со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од групата 

составена од хало, цијано, хидрокси, (C1-

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

хало(C1-C4)алкокси, амино, (C1-

C4)алкиламино,  ди(C1-C4)алкиламино, 

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

C4)алкил, ди[(C1-C4)алкил]амино(C1-

C4)алкил, трифлуорометилтио, хидрокси(C1-

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

C(O)R2, -C(O)OR2, -OC(O)R2, -C(O)-N(R2)2, -

CH2-C(O)R2, -CH2-C(O)OR2,-CH2-OC(O)R2, -



 

 

38 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

CH2-C(O)-N(R2)2, S(O)2R2, и S(O)2N(R2)2; 

Het1 е 3- до 8-член, заситен или делумно 

незаситена моноциклична хетероциклична 

група којашто содржи еден или два или три 

прстенести членови избрани од -NR3-, -O-, -

C(O)- и-S(O)p-; 

R3 е или точката на сврзување за X или C за 

да се добие  

  

или R3 е избран од групата составена од 

водород, (C1-C4)алкил, хало(C1-C4)алкил, 

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

C4)алкил, -C(O)(C1-C4)алкил,-C(O)O(C1-

C4)алкил, -CH2-C(O)O(C1-C4)алкил, -CH2-

C(O)-N((C1-C4)алкил)2, S(O)2R2, 

S(O)2N(R2)2 и(C3-C8)циклоалкил; 

p е 0, 1 или 2; и 

Het2 е 5- или 6-членa ароматична 

хетероциклична група којашто содржи или (a) 

1 до 4 азотни атоми, (b) еден кислород или 

еден сулфурен атом или (c) 1 кислороден 

атом или 1 сулфурен атом и 1 или 2 азотни 

атоми; 

или негови таутомери, или фармацевтски 

прифатлива сол или солват на соединението 

со формула (I), или негов таутомер; 

со клаузула дека соединението со формула 

(I) не е следното специфично соединение: 

има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 249/06, A 61K 31/4192, A 61P 

35/00, C 07D 413/12  

(11)  6051   (13) Т1 

(21)  2015/193   (22) 17/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  10195949  20/12/2010  -- 

(96)  13/12/2011 EP11805449.3 

(97)  18/02/2015 EP2655345 

(73)  SIGMA-TAU Research Switzerland S.A. 

Via Motta, 2 6850 Mendriso, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GIANNINI, Giuseppe; CABRI, Walter; 

PISANO, Claudio; VESCI, Loredana; CERVONI, 

Maria Luisa; TADDEI, Maurizio and FERRINI, 

Serena 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА АРИЛ ТРИАЗОЛ 

СО АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ 

(57)  1  Соединение кое што ја има следната 

општа формула I 

 

 

  

при што, 

R1 е H, CONR4R5; 

R5 е H, (C1-C6)-алкил или (C3-C10)-

циклоалкил од кои секој е незадолжително 

заменет ед-наш или повеќе пати со OH, OMe, 

Cl, F; 

R4 е H, (C1-C4)-алкил или CH(R11)COR12; 

или 

R4 и R5 земени заедно со азотниот атом за 

кој што тие се закачени формираат три до 

седум член хетероцикл кој што 

незадолжително содржи друг хетероатом 

селектиран од групата која што се состои од 

N, O или S; и при што споменатиот 
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хетероцикл е незадолжително за-менет 

еднаш или повеќе пати со OH, OMe, (C1-C4)-

алкил, незадолжително заменет фенил, или 

бензил; 

R11 е страничен синџир на природна α-

аминокиселина; 

R12 е OH, амино, алкиламино или 

диалкиламино; 

R2 е врска, -NH(CO)-, -N(R7)- или -N(R7)CH2-

; 

R7 е H, (C1-C4)-алкил или CO2R8; 

R8 е (C1-C4)-алкил или бензил; 

ендоцикличните симболи   се, за секое 

единечно соединение, сите двојни врски или 

си¬те единечни врски; 

m е цел број содржан помеѓу 0 и 3; 

R9 и R10 се независно еден од друг (C1-C4)-

алкил незадолжително заменет со OH, 

циклоал-кил, хетероциклоалкил, OMe, амино, 

(C1-C6)-алкиламино или (C1-C6)-

диалкиламино; хете¬ро¬циклоалкил 

незадолжително заменет еднаш или повеќе 

пати со алкил, амино, (C1-C6)-ал¬кил¬амино 

или (C¬-C¬)-диалкиламино; циклоалкил; или 

R9 и R10 земени заедно со азотниот атом за 

кој што тие се закачени формираат 

хетероцик-ли¬чен прстен одбран од групата 

која што се состои од пиперидил, 

пиролидинил, пиперазинил или морфолинил, 

од кои секој е незадолжително заменет 

еднаш или повеќе пати со F, Cl, Br, OH, OMe, 

амино, (C1-C6)-алкиламино, (C1-C6)-

диалкиламино, (C1-C4)-алкил, 

хидроксиал¬кил, незадолжително заменет 

фенил, или бензил; или имидазол незаситен 

хетероцикл; 

R3 е Cl, Et или i-Pr; 

нивни тавтомери, нивни геометрични 

изомери, нивни оптички активни форми како 

што се енантиомери, диастереомери и нивни 

рацемски форми, како и нивни фармацевтски 

при-фат¬ливи соли од тоа. 

има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 25/12, 25/08, 25/22, 57/32, A 01P 

5/00  

(11)  6052   (13) Т1 

(21)  2015/194   (22) 17/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  2010239413  26/10/2010  JP 

(96)  26/10/2011 EP11791059.6 

(97)  15/04/2015 EP2632251 

(73)  Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. 

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

Osaka 550-0002, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  AWAZU, Takao and NAKAGAWA, Akira 

(54)  СТАБИЛЕН ГРАНУЛИРАН 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ СОСТАВ 

(57)  1  Гранулиран земјоделски состав кој 

што содржи (a) (RS)-S-сек-бутил-O-етил 2-

оксо-1,3-тиазолидин-3-илфосфонотиоат или 

O-етил S-пропил (E)-[2-(цијаноимино)-3-

етилимидазо¬ли¬дин-1-ил]фосфонотиоат и 

(б) калцинирана глина која што е подготвена 

со калцинира¬ње на глина на температура 

од 800°C или повисока.  

има уште 7 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/30, A 61K 39/395  

(11)  6053   (13) Т1 

(21)  2015/195   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  388504  18/02/2009  US 

(96)  17/02/2010 EP10704485.1 
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(97)  25/03/2015 EP2398828 

(73)  Ludwig Institute for Cancer Research 

Ltd 

Stadelhoferstrasse 22 8001 Zürich, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OLD, Lloyd J.; JONHS, Terrance, Grant; 

PANOUSIS, Con; SCOTT, Andrew, Mark; 

RENNER, Christoph; RITTER, Gerd; 

JUNGBLUTH, Achim; STOCKERT, Elizabeth; 

COLLINS, Peter; CAVENEE, Webster, K.; 

HUANG, Huei-Jen Su; BURGESS, Antony 

Wilks; NICE, Edouard, Collins; MURRAY, Anne 

and MARK, George 

(54)  СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолиранo антитело од рецептор на 

анти-Епидермален фактор за раст (EGFR), 

назначено со тоа, што наведеното антитело 

содржи променлив регион на тежок ланец 

што ја содржи амино киселинската секвенца 

претставена во СЕК ИД БР: 164 и променлив 

регион на лесен ланец што ја содржи амино 

киселинската секвенца претставена во СЕК 

ИД БР: 166.  

има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/00, A 61K 39/395, C 07H 21/04, 

C 12N 5/12, G 01N 33/53  

(11)  6054   (13) Т1 

(21)  2015/197   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20020418828P  16/10/2002  US and 

20030485986P  10/07/2003  US 

(96)  15/10/2003 EP10178547.5 

(97)  25/02/2015 EP2301965 

(73)  Purdue Pharma L.P. 

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard 

Stamford, CT 06901-3431, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Albone, Earl, F. and Soltis, Daniel, A. 

(54)  АНТИТЕЛА ШТО ВРЗУВААТ 

КЛЕТОЧНО-ПОВРЗАНИ CA 125/0722P И 

МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Изолирано антитело, или фрагмент 

од антитело што врзува антиген, што 

преференцијално врзува клеточно-поврзан 

CA 125/0772P, каде што антитело, или 

фрагмент од антитело што врзува антиген, 

преференцијално врзува клеточно-поврзан 

CA 125/0772P ако антителото, или 

фрагментот од антителото што врзува 

антиген, во цитометриска анализа со проток, 

покажува  IC50, мерено по процент-

позитивни клетки, од барем 0.05±0.005 mg/ml 

растурен CA 125/0772P, кое е , ако 

антителото, или фрагментот од антителото 
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што врзува антиген, изискува барем 

0.05±0.005 mg/ml растурен CA 125/O772P да 

ги намали процент-позитивни клетки во 

цитометсиската анализа со проток на 

половина, и каде што антителото, или 

фрагментот од антитело што врзува антиген, 

го врзува повторувачкиот регион  представен 

од амино киселини 14-452 во рамките на  

SEQ ID NO:1.  

има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  E 04B 1/16, 2/86  

(11)  6055   (13) Т1 

(21)  2015/198   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  02/03/2011 EP11711290.4 

(97)  11/02/2015 EP2681371 

(73)  VST Building Technologies AG 

Feuerwehrstrasse 17 2333 Leopoldsdorf, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MÜLLER, Michael 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОНТИНУИРАНО 

ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОЗИТНИ 

ПРЕГРАДНИ ПАНЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

(57)  1  Постапка за континуирано 

производство на панелни елементи за 

производство на композитни преградни 

елементи , од којшто секој панелен елемент 

содржи преграден панел (1, 2) од коишто во 

секој случај претходно определената 

геометрија со претходно определена 

должина и преградниот панел се опремени 

со уреди за прицврстување (3, 4) и елементи 

за зајакнување (5, 6), во чијашто постапка 

множество на стандардни панели (11), од 

којшто секој вклучува два спротивни 

надолжни ивици, се подредени со 

надолжната ивица кон надолжна ивица на 

главната транспортна линија и се споени и 

залепени еден со друг со примена на 

притисна сила, такашто подвижната-предна 

панелна врска (12) е креирана од споените 

или заедничко-залепени стандардни панели 

(11), од којшто индивидуалните надолжни 

делови се последователно одвоени, такашто 

индивидуалните панели (13) со две 

странични ивици се создаваат за да бидат 

спротивни еден на друг трансверзално во 

правец на движење на панелната врска (12), 

кадешто секој индивидуален панел (13) има 

должина којашто е индивидуално адаптирана 

на претходно определената должина на 
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преградниот панел (1, 2) за да тој се 

произведе, пришто подоцна секој 

индивидуален панел (13) е во суштина се 

растура на составни елементи за да се одвои 

на транспортна лента (32) редоследно, се 

карактеризира со тоашто индувидуалниот 

панел (13), којштоп лежи на истатата 

транспортна лента (32), е транспортиран во и 

низ работните станици којшто се наредени 

последователно една по друга долж 

главната транспортна линија и кадешто 

индивидуалните панели (13) последователно 

се обработуваат во станицата за обработка 

(29) со нивно сечење во соодветна и 

индивидуално претходно определена 

геометрија на соодветниот преграден панел 

(1, 2), вклучувајќи создавање на обезбедени 

отсечоци, и преградните панели (1, 2) 

создадени во ваков процес последователно 

се опремуваат со уреди за прицврстување (3, 

4) на претходно определени позиции во 

станица за прицврстување (35) и во основа 

со зајакнати елементи (5, 6) во најмалку една 

станица за зајакнување (37), кадешто два 

индивидуални панели (13) во основа се 

транспортираат во станица за обработка 

(29), еден индивидуален панел е отсечен 

како внатрешен преграден панел (2) и 

другиот индивидуален панел (1) е отсечен 

како надворешен преграден панел (1) во 

зависност од условот како ивицата на едната 

страна од едниот индивидуален панел (13) 

се дефинира како потпорен дел (13B) на 

внатрешниот преграден панел (2) и со 

тоашто страничната ивица на другиот 

преграден панел, којшто е свртен од 

споменатата една странична ивица, се 

дефинира како потпорен дел (13А) на 

надворешниот преграден панел (1), кадешто 

двата преградни панели се вметнати во 

станица за наклонување (40) на крајот од 

транспортната линија и потоа се подигнати 

околу нивниот соодветен потпорен дел со 

наклонување на поврзаните транспортни 

ленти (32) во спротивни наклонети правци  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 

25/28, C 12N 15/13  

(11)  6056   (13) Т1 

(21)  2015/199   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20070885439P  18/01/2007  US 

(96)  09/01/2008 EP08713652.9 

(97)  11/02/2015 EP2121754 

(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)  DEMATTOS, Ronald, Bradley; 

KUCHIBHOTLA, Uma; LU, Jirong; BALES, 

Kelly, Renee; BUMOL, Thomas, Frank; CHOW, 

Chi-Kin; HANSEN, Ryan, John and 

MCDONNELL, Peter, Colon 

(54)  ПЕГИЛИРАН АМИЛОИДЕН БЕТА FAB 

(57)  1  Молекула којашто содржи антитело 

Fab фрагмент којшто специфично се врзува 

за човечки Aβ пептид помеѓу 

аминокиселинските позиции 13 до 28, 

кадешто фрагментот на антителото содржи 

лесна низа на варијабилен регион од SEQ ID 

NO:1 и тешка низа на варијабилен регион од 

SEQ ID NO:2, и кадешто споменатото 

антитело на Fab фрагментот е ковалентно 

поврзан за 20 кD полиетилен гликол 

молекула на цистеинот од аминокиселината 

56 од SEQ ID NO: 2.   

има уште 8 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 14/47, 16/30, C 12Q 1/68  

(11)  6057   (13) Т1 

(21)  2015/200   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 
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(30)  20050019786  12/09/2015  -- 

(96)  06/09/2006 EP11003883.3 

(97)  25/02/2015 EP2433954 

(73)  BioNTech AG and Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, vertreten durch den 

Präsidenten 

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and 

Saarstrasse 21 

55122 Mainz, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski, 

Michael and Usener, Dirk 

(54)  ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТУМОР-

ПОВРЗАНИ АНТИГЕНИ ЗА ДИЈАГНОЗА И 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

постапка за терапија, којашто содржи едно 

или повеќе соединенија избрани од групата 

составена од: 

 

(i) тумор-поврзан антиген или негов 

екстрацелуларен дел; 

(ii) нуклеинска киселина којашто кодира 

тумор-поврзан антиген или негов 

екстрацелуларен дел, и 

(iii) домаќинска клетка којашто изразува 

тумор-поврзан антиген или негов 

екстрацелуларен дел,  

кадешто споменатиот дел е имуноген 

фрагмент којшто содржи барем 6 

последователни аминокиселини на тумор-

поврзан антиген, споменатиот тумор-поврзан 

антиген којшто ја има секвенцата кодирана 

со нуклеинска киселина којашто е избрана од 

групата составена од: 

a) нуклеинска киселина којашто содржи 

нуклеинска киселинска секвенца од  SEQ ID 

NO:1 и 

b) нуклеинска киселина којашто е барем 

95% идентична со нуклеинската киселина од 

(a)

 

има уште 1 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 15/62, A 61K 38/17, C 07K 14/55, 

14/705, C 12N 15/11  

(11)  6058   (13) Т1 

(21)  2015/201   (22) 20/04/2015 
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(45) 30/06/2016 

(30)  08013112  21/07/2008  EP 

(96)  18/07/2009 EP09780803.4 

(97)  21/01/2015 EP2310509 

(73)  Apogenix GmbH 

Im Neuenheimer Feld 584 69120 Heidelberg, 

DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HILL, Oliver; GIEFFERS, Christian and 

THIEMANN, Meinolf 

(54)  TNFSF МОЛЕКУЛИ СО ЕДИНЕЧЕН 

СИНЏИР 

(57)  1  Фузиониран полипептид со единечен 

синџир кој што се состои од: 

 

(i) ) прв растворлив домен на TNF 

семејството цитокини, 

(ii) прв пептиден линкер, 

(iii) втор растворлив домен на TNF 

семејството цитокини, 

(iv) втор peptide линкер, и 

(v) трет растворлив домен на TNF 

семејството цитокини, 

 

при што фузионираниот полипептид е во 

суштина не-спојувачки, при што раствор¬ли-

виот  TNF домен на семејството цитокини е 

селектиран од растворливи  TRAIL домени. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

(51)  E 05B 21/06  

(11)  6059   (13) Т1 

(21)  2015/202   (22) 20/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20100005001  04/01/2010  FI 

(96)  08/12/2010 EP10803465.3 

(97)  21/01/2015 EP2406442 

(73)  Abloy Oy 

Wahlforssinkatu 20 80100 Joensuu, FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  KIISKI, Seppo 

(54)  ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА СО 

РОТИРАЧКИ ДИСК И КОМБИНАЦИЈА ЗА 

КЛУЧ 

 

 

 

 

 

(51)  A 61B 17/11, 17/00, 17/064, 17/34, A 61M 

25/02, 25/04  

(11)  6060   (13) Т1 

(21)  2015/203   (22) 23/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  2003BE00074  28/04/2003  WO 

(96)  22/07/2003 EP03816761.5 

(97)  28/01/2015 EP1628582 

(73)  De Winter, Erwin 

Pol De Montstraat 6 2020 Antwerpen, BE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  De Winter, Erwin 

(54)  НАВОЕН - УРЕД ЗА АНАСТОМОЗА 

(57)  1  Хируршки навоен-уред за анастомоза 

на страната на сад кон друг сад или 

завршетокот на садот кон атраната на друг 

сад, овие садови се шупливи цево-видни 

структури од човечкото тело  како што се на 

пример крвни садови, цревата, уретри или 

трахеи, и кои имаат ѕидови со дадена 

дебелина, навојниот-уред се состои од во 

федер во вид на спирала со повеќе навои и 

не-секачки перфорирачки средства, 

фиксирани на федерот во вид на спирала, 

перфорирачките средства се формирани од 

предниот навој на федерот во вид на 

спирала, предниот навој има остар, 

тркалезен завршеток, назначен со тоа што 

навоите на федерот во вид на спирала се 

блиску соседни со однапред определениот 

тесен простор помеѓу нив, споменатиот 

однапред определен тесен простор 

овозможува  навојниот-уред  да се зарие 

себеси во ѕидот на садот и е адаптиран така 

што потоа ѕидовите на садот  се држат 

помеѓу блиску соседните навои.   

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  A 23F 5/12, 5/14, 5/46  

(11)  6061   (13) Т1 

(21)  2015/205   (22) 27/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  03/03/2010 EP10708638.1 

(97)  18/02/2015 EP2542094 

(73)  Orgen Gida Sanayi Ticaret Anonim 

Sirketi 

Seferihisar Cad. No: 63, Camlikoyu 

Guzelbahce 35317 Izmir, TR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ORGEN, Bulend and GERNI, Kadriye 

(54)  ИНСТАНТ КАФЕ СО ТАЛОГ 

 

 

(51)  C 07F 9/6561, A 61K 31/675, A 61P 

31/12, 35/00, C 07H 19/20, G 01N 33/53  

(11)  6074   (13) Т1 

(21)  2015/206   (22) 27/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  220021P  21/07/2000  US 

(96)  20/07/2001 EP01961695.2 

(97)  25/02/2015 EP1301519 

(73)  GILEAD SCIENCES, INC. 

Foster City CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HE, Gong-Xin; ROHLOFF, John, C.; 

BECKER, Mark, W.; CHAPMAN, Harlan, H.; 

CIHLAR, Tomas; EISENBERG, Eugene, J.; 

KERNAN, Michael, R.; LEE, William, A; 

PRISBE, Ernest, J. and SPARACINO, Mark, L. 
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(54)  ПРОЛЕКОВИ ОД АНАЛОЗИ НА 

ФОСФОНАТ НУКЛЕОТИД И МЕТОДИ ЗА 

НИВНО СЕЛЕКТИРАЊЕ И ПРАВЕЊЕ 

 

 

(51)  A 61K 47/48, A 61P 3/10, C 07C 323/12, 

C 07D 213/70, C 07K 14/605  

(11)  6077   (13) Т1 

(21)  2015/207   (22) 27/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  691516P  16/06/2005  US; 705968P  

04/08/2005  US; 751082P  16/12/2005  US; 

751121P  16/12/2005  US and 752825P  

21/12/2005  US 

(96)  16/06/2006 EP10184832.3 

(97)  25/02/2015 EP2279758 

(73)  Nektar Therapeutics 

455 Mission Bay Boulevard South Suite 100 

San Francisco CA 94158, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Bentley, Michael; Culbertson, Sean and 

McManus, Samuel 

(54)  КОЊУГАТИ ШТО ИМААТ 

РАЗГРАДЛИВА ВРСКА И ПОЛИМЕРНИ 

РЕАГЕНСИ КОРИСНИ ПРИ 

ПОДГОТВУВАЊЕ ТАКВИ КОЊУГАТИ 

(57)  1  Полимерен реагенс со формулата V: 

  

назначен со тоа, што: 

POLY1 е прв поли(етилен гликол) што има 

молекуларна тежина во опсегот поголем од 

5,000 Далтони до 100,000 Далтони; 

POLY2 е втор поли(етилен гликол) што има 

молекуларна тежина во опсегот поголем од 

5,000 Далтони до 100,000 Далтони; 

X1 е прва спејсер средина; 

X2 е втора спејсер средина; 

H е јонизирачки водороден атом; 

R1 е H или органски радикал; 

R2 е H или органски радикал; 

(a) е или нула или еден; 

(б) е или нула или еден; 

Re1, кога е присутно, е прва група за 

менување електрони; 

Re2, кога е присутно, е втора група за 

менување електрони; и 

(FG) е функционална група способна да 

реагира со амино група на активен агенс за 

да формира разградлива врска. 

има уште 38 патентни барања. 
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(51)  C 07D 215/44, A 61K 31/4745, A 61P 

35/00, C 07D 471/04  

(11)  6078   (13) Т1 

(21)  2015/208   (22) 27/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20101035744  28/08/2010  DE 

(96)  26/07/2011 EP11748260.4 

(97)  18/02/2015 EP2609082 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FUCHSS, Thomas; MEDERSKI, Werner 

and ZENKE, Frank 

(54)  ИМИДАЗО[4,5-C]КИНОЛИНИ КАКО 

DNA-PK-ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединенија со формулата (I)    

 (I)  

 

во којaшто  

 R1 означува Y или -(CY2)n-Ar,   

 R2 означува Y, -(CY2)p-(C[YR6])s-R7 

или -Alk-R7,   

 R3 означува Y или CN,   

 R4 означува Y, Hal, -(CY2)p-COOY 

или -(CY2)p-CO-NYY,   

R5 означува A, Hal, -(CY2)p-OY, -(CY2)p-NYY, 

-(CY2)p-COOY, -(CY2)p-CO-NYY или -(CY2)p-

NY-COY,   

R6 означува Y, Hal, -(CY2)n-NYY, -(CY2)n-NY-

COO-(CY2)n-SiA3, -(CY2)n-COOY, -CO-NYY, -

CO-NY-(CY2)n-OY, -CO-NY-(CY2)n-NYY или 

SO2A,   

 R7 означува -(CY2)p-Ar или -(CY2)p-

Het1,   

 X означува CH2, O, S или единечна 

врска,   

 Y означува H или A,   

A означува неразгранет или разгранет алкил 

којшто има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 C 

атоми, кадешто 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 H атоми 

може да бидат заменети, независно еден од 

друг, со Hal,   

Alk означува алкилен којшто има 1, 2, 3, 4, 5 

или 6 C атоми,   

Ar означува фенил којшто е несупституиран 

или моно -, ди- или трисупституиран со Hal, 

A, CN, -(CY2)p-OY, -(CY2)p-NYY, -(CY2)p-

COOY, -(CY2)p-CO-NYY или -(CY2)p-NY-

COY,  Het1 означува моно – или бициклични 

ароматичен хетероциклил којшто има 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 или 9 C атоми и 1, 2, 3 или 4 N, O 

и/или S атоми, којшто може да биде 

несупституиран или моно-, ди- или 

трисупституиран со Hal, A, CN, -(CY2)p-OY, -
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(CY2)p-NYY, -(CY2)p-COOY, -(CY2)p-CO-NYY, 

-(CY2)p-NY-COY или -SO2-Het2,  Het2 

означува моноцикличен заситен 

хетероцикличен којшто има 2, 3, 4, 5, 6 или 7 

C атоми и 1, 2, 3 или 4 N, O и/или S атоми, 

којшто може да биде несупституиран или 

моносупституиран со A,  Hal означува F, Cl, 

Br или I,   

m означува 0, 1, 2, 3 или 4, и   

n, p, s, независно еден од друг, означува 0, 1, 

2, 3, 4, 5 или 6,    

 

и/или физиолошки прифатливи соли, 

таутомери и/или нивни стереоизомери, 

вклучувајќи нивни смеси во сите односи.  

има уште 14 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 12N 5/16  

(11)  6080   (13) Т1 

(21)  2015/209   (22) 28/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  188548P  11/08/2008  US 

(96)  11/08/2009 EP09807162.4 

(97)  04/03/2015 EP2320940 

(73)  E. R. Squibb & Sons, L.L.C. 

Princeton, NJ 08540, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  THUDIUM, Kent, B.; KORMAN, Alan, J.; 

LEBLANC, Heidi; YAMANAKA, Mark; SELBY, 

Mark and ZENS, Kyra, D. 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА КОИ ТО ГО 

ВРЗУВААТ ГЕНОТ-3 ЗА АКТИВАЦИЈА НА 

ЛИМФОЦИТИ (LAG-3), И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело, 

или дел од него што се врзува за антигенот, 

кој што го врзува човечкиот ген 3 за 

активација на лимфоцити (Lymphocyte-

activation gene 3 / LAG-3), при што антителото 

содржи низа со варијабилен регион на тежок 

синџир која што има најмалку 95% идентитет 

на аминокиселинска низа со НИЗА ИД БР: 37 

и низа со варијабилен регион на лесен 

синџир која што има најмалку 95% идентитет 

на аминокиселинска низа со НИЗА ИД БР: 43.  

има уште 25 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/497, A 61P 35/00  

(11)  6081   (13) Т1 

(21)  2015/210   (22) 28/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  258914P  06/11/2009  US 

(96)  05/11/2010 EP13165749.6 

(97)  04/03/2015 EP2649998 

(73)  Aerpio Therapeutics Inc. 

Cincinnati, OH 45242, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Gardner, Joseph, H. and Shalwitz, Robert 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ПРОЛИЛ 

ХИДРОКСИЛАЗА 

(57)  1  Соединение за употреба при 

третирање на канцер, при што соединението 

ја има следната формула: 

15 при што Z е фенил заменет со од 1 до 

5 халогени избрани од флуор и хлор; 

R4 е C1-C4 линеарен алкил или C3-C4 

разгранет алкил; 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа. 

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/01, A 61K 39/12, C 12N 7/04, C 

12Q 1/68  

(11)  6090   (13) Т1 

(21)  2015/211   (22) 29/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20040640510P  30/12/2004  US; 

20050034797  13/01/2005  US and 

20050319975  29/12/2005  US 

(96)  29/12/2005 EP05856068.1 

(97)  04/03/2015 EP1833992 

(73)  BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, 

INC. 

2621 North Belt Highway St. Joseph MO 

64506-2002, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  EICHMEYER, Marc Allan; NITZEL, Greg 

and SCHAEFFER, Merrill Lynn 

(54)  PCV2 ИМУНОГЕНИ СОСТАВИ И 

ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТАКВИ 

СОСТАВИ 

(57)  1  Постапка за обновување на 

рекомбинантен протеин изразен преку 

отварање на рамка за читање 2 од PCV2 во 

супернатант, кадешто споменатата постапка 

ги вклучува чекорите од: 

 

i) инфицирање на клетки во медиум за раст 

со бациловирус вектор којшто ја содржи 

споменатата отворена рамка за читање 2; 

ii) предизвикување на споменатиот 

бациловирусен вектор за да ја изрази 

споменатата отворена протеинска рамка за 

читање 2 и 

iii) обновување на споменататата изразена 

протеинска рамка за читање 2 во 

супернатантот. 

 

кадешто споменатото обновување се 

појавува барем 5 дена по инфекцијата на 

клетките со споменатиот бациловирусен 

вектор. 

има уште 37 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/4184, 31/4166, A 61P 35/00, C 

07D 233/72, 233/84, 233/86, 233/88, 235/02, 

401/04, 403/04, 403/10  

(11)  6091   (13) Т1 

(21)  2015/212   (22) 30/04/2015 

(45) 30/06/2016 

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

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

(96)  29/03/2006 EP11184401.5 

(97)  18/03/2015 EP2444085 

(73)  The Regents of the University of 

California Oakland, CA 94607, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Sawyers, Charles L.; Jung, Michael E.; 

Chen, Charlie D.; Ouk, Samedy; Welsbie, 

Derek; Tran, Chris; Wongpivat, John and Yoo, 

Dongwon 

(54)  СОЕДИНЕНИЈАТА НА 

ДИАРИЛХИДАНТОНИН КАКО 

АНТАГОНИСТИ НА АНДРОГЕНИТЕ 

РЕЦЕПТОРИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА КАРЦИОНОМ 

 

 

(51)  C 12N 15/09, A 61K 39/39, C 12N 15/11  

(11)  6092   (13) Т1 

(21)  2015/213   (22) 30/04/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080001827  31/01/2008  -- 

(96)  28/01/2009 EP09705604.8 

(97)  11/03/2015 EP2176408 

(73)  Curevac GmbH 

Paul-Ehrlich-Str. 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PROBST, Jochen; KRAMPS, Thomas; 

VOSS, Söhnke and HOERR, Ingmar   

(54)  НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ФОРМУЛА (NuGiXmGnNv) И 

НИВНИ ДЕРИВАТИ КАКО 

ИМУНОСТИМУЛИРАЧКИ 

АГЕНСИ/АДЈУВАНСИ 
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(57)  1  RNA молекула составена од или 

содржи SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 118 или 

SEQ ID NO: 119 стимулира почетен имун 

одговор со адресирање на рецепторите TLR-

7, TLR-8, TLR-3, RIG-1 или MDA-5.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/519, 31/215, 45/06, A 61P 31/14

  

(11)  6093   (13) Т1 

(21)  2015/215   (22) 05/05/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20100393522P  15/10/2010  US and 

201161492054P  01/06/2011  US 

(96)  14/10/2011 EP11833515.7 

(97)  29/04/2015 EP2627334 

(73)  Biocryst Pharmaceuticals, Inc. 

4505 Emperor Blvd. 

Durham, North Carolina 27703, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BANTIA, Shanta; KOTIAN, Pravin, L. and 

BABU, Yarlagadda, S. 

(54)  СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ЛЕКУВАЊЕТО НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

 

кадешто А е NH2; и B e H; или фармацевтска 

прифатлива сол или негов хидрат, за 

употреба во лекување, супресија или 

заштита на вирусна инфекција.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/09, A 61P 35/00, 35/04  

(11)  6094   (13) Т1 

(21)  2015/216   (22) 06/05/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080250703  29/02/2008  --; 

20080027741P  11/02/2008  US and 

20090147956P  28/01/2009  US 

(96)  10/02/2009 EP13168404,5 

(97)  25/03/2015 EP2650012 

(73)  Ferring B.V. 

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Persson, Bo-Eric 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА МЕТАСТАТИЧЕН 

СТАДИУМ НА РАК НА ПРОСТАТА СО 

ДЕГАРЕЛИКС 

(57)  1  Состав којшто содржи дегареликс за 

употреба во лекувањето на скелетни 

метастази или коскени метастази, кадешто 

скелетните метастази или коскените 

метастази резултираат од рак на простата.  

има уште 12 патентни барања. 



 

 

56 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

 

 

 

 

 

 

(51)  A 23L 1/00, A 23B 4/09, A 23L 1/31, 1/315

  

(11)  6098   (13) Т1 

(21)  2015/217   (22) 06/05/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  27/01/2011 EP1115242.1 

(97)  25/03/2015 EP2481295 

(73)  Crisp Sensation Holding SA 

Rue Pedro-Meylan 1 1208 Geneva, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Pickford, Keith Graham 

(54)  ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛОЖЕНИ 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ КОИ ШТО 

МОЖЕ ДА СЕ ЗАГРЕВААТ ВО 

МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА 

(57)  1  Метод за производство на замрзнат, 

обложен прехранбен производ за загревање 

во мик¬ро¬бранова печка, при што 

споменатиот метод ги опфаќа следните 

чекори: 

обезбедување парче од тврд или стврднат 

супстрат; 

обложување на парчето со воденикава 

течност за претходно обложување за да се 

добие об¬ло¬жено парче; 

нанесување на облога од трошки за 

поврзување на претходно обложеното парче 

за да се добие парче обложено со трошки; 

нанесување на тесто на парчето обложено со 

трошки за да се добие парче обложено со 

тесто; 

нанесување на облога од трошки на парчето  

обложено со тесто за да се формира поху-

ва¬но парче; 

пржење на похуваното парче така што 

споменатото похувано парче ќе се доведе во 

кон¬такт нај¬мал¬ку 100 секунди со врело 

масло кое што има температура од најмалку 

150°C, со што се добива пржено обложено 

парче  кое што во средината има 

температура по¬ве¬ќе од 70°C; и 

замрзнување на прженото обложено парче 

со ставање на споменатото пржено парче во 
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замрз¬нувач; 

 

при што температурата во средината на 

прженото обложено парче  не е помала од 

50°C, по¬желно не помала од 60°C кога 

споменатото пржено парче  се става во 

замрзнувачот и пришто спомена¬тата 

температура во средината се намалува на 

помалку од -15°C, со употреба на кри¬о¬гено 

за¬мрзнување. 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/00, 31/519, 31/7076, 47/02, 

47/12, 47/40  

(11)  6100   (13) Т1 

(21)  2015/219   (22) 06/05/2015 
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(45) 30/06/2016 

(30)  78169  03/07/2008  US 

(96)  02/07/2009 EP09773926.2 

(97)  25/02/2015 EP2306971 

(73)  University of Virginia Patent Foundation 

Charlottesville, VA 22902, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HENDEL, Robert; STILLEY, William, B. 

and WILLIAMS, Shannon, P. 

(54)  ЕДИНЕЧНА ДОЗА НА АПАДЕНОЗОН 

(57)  1  Единечна доза на Ападенозан, која 

што содржи: (a) Ападенозан и (б) 

фармацевтски при-фатлив носител, при што 

единечната доза е погодна за парентерална 

употреба и треба да се дава на  пациент во 

единечна доза која што е независна од 

тежината на пациентот и при што присутната 

количина на Ападенозан е селектирана од 

76-175 mg.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/48  

(11)  6101   (13) Т1 

(21)  2015/220   (22) 07/05/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  141316P  25/06/1999  US and 189844P  

16/03/2000  US 

(96)  23/06/2000 EP10010047.8 

(97)  25/02/2015 EP2283866 

(73)  Genentech, Inc. and Immunogen, Inc. 

South San Francisco CA 94080-4990, US and 

Waltham, MA 02451-1477, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Erickson, Sharon; Schwall, Ralph; 

Sliwkowski, Mark X. and Blattler, Walter Dr. 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ СО 

УПОТРЕБА НА КОЊУГАТИ НА АНТИ-ERBB  

АНТИТЕЛО-МАЈТАНЗИНОИД 

 

 

(51)  C 07D 411/04  

(11)  6102   (13) Т1 

(21)  2015/221   (22) 07/05/2015 

(45) 30/06/2016 
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(30)  IN2009CH02492  14/10/2009  IN 

(96)  13/10/2010 EP10809247.9 

(97)  01/04/2015 EP2488516 

(73)  MYLAN LABORATORIES LIMITED 

Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, 

Hyderabad 500033 Andhra Pradesh, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DATTA, Debashish; VELLANKI, Sivaram, 

Prasad; SAHU, Arabinda; BALUSU, Rajababu; 

PHADURI, Naveen, Kumar; DEEVI, Venkata, 

Srimannarayana; KILARU, Ravindrababu and 

ANNADASU, Ankama, Nayudu 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО 

НА ЛАМИВУДИН И НОВИ СОЛИ ВО 

НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Постапка за подготвувањето на 

киселински додадена сол од Ламивудин 

Формула III  

 

  

    Формула III 

кадешто киселината е избрана од групата 

составена од 3-хидрокси-2-нафтолна 

киселина, L-пироглутаминска киселина и 2-

метоксибензоева киселина; 

ги содржи чекорите на: 

 

a) редуцирање на соединението со 

Формула II со метален борохидрид во 

раствор, 

  

    Формула II 

 

b) додавање на 3-хидрокси-2-нафтолна 

киселина, L-пирoглутаминска киселина или 2-

метоксибензоева киселина и  

c) изолирање на киселински додадена сол на 

Лимивудин Формула III. 

има уште 8 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 5/48  

(11)  6103   (13) Т1 

(21)  2015/222   (22) 07/05/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20100000412  10/05/2010  DK; 

20090251780  13/07/2009  EP; 20100157240  

22/03/2010  EP and 20090225080P  13/07/2009  

US 

(96)  24/06/2010 EP10737252.6 

(97)  04/03/2015 EP2454282 

(73)  Zealand Pharma A/S 

Smedeland 36 2600 Glostrup, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RIBER, Ditte; MEIER, Eddi; DAUGAARD, 

Jens, Rosengren; SKOVGAARD, Marie; 

TOLBORG, Jakob, Lind; KAMPEN, Gita and 

BÆK, Camilla, Ærteberg 

(54)  АЦИЛИРАНИ ГЛУКАГОН АНАЛОЗИ 

(57)  1  Соединение што ја има формулата: 

R1-Z- R2   

каде што R1 е H, C1-4 алкил, ацетил, 

формил, бензоил или трифлуороацетил; 

R2  е OH или NH2; 

и Z е пептид што ја има формулата I 

His-X2-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-

X12-Tyr-Leu-Asp-X16-X17-Ala-Ala-X20- 

X21-Phe-Val-X24-Trp-Leu-X27-X28-Ala-X30;   

(I) 

кадешто 

X2 е избран од Aib и Ser; 

X12 избран од Lys, Arg или Leu; 

X16 избран од Arg и X; 

X17 избран од Arg и X; 

X20 избран од Arg, His и X; 

X21 избран од Asp и Glu; 

X24 избран од Ala и X; 

X27 избран од Leu и X; 

X28 избран од Arg и X; 

X30  е X или е отсутен; 

кадешто најмалку еден од X16, X17, X20, 

X24, X27, X28, и X30 е X; 

 

и кадешто секој остаток X е независно 

избран од групата која се состои од  Glu, Lys, 

Ser, Cys, Dbu, Dpr и Orn; 

кадешто страничниот синџир од најмалку 

еден остаток X е конјугиран за липофилен 

субституент што ја има формулата: 

 

(i) Z1, кадешто Z1 е липофилнен дел 

конјугиран директно на страничниот синџир 

на X; или 

(ii) Z1Z2, кадешто Z1е липофилен дел, Z2 е 

разделник, и Z1 е конјугиран на страничниот 

синџир од X преку Z2; 

 

под услов дека Z не е  

HSQGTFTSDYSKYLDS-K(Хексадеканоил- ɣ- 

Glu)-AAHDFVEWLLRA. 

има уште 23 патентни барања. 
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(51)  A 23L 3/015, A 23C 3/033, A 23L 3/18, A 

61L 2/07  

(11)  6020   (13) Т1 

(21)  2015/345   (22) 13/07/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  21/07/2010 EP10380094.2 

(97)  22/04/2015 EP2409583 

(73)  Universidad Autònoma de Barcelona 

08193 Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Guamis Lopez, Buenaventura; Trujillo 

Mesa, Antonio Jose; Ferragut Péréz, Victoria; 

Quevedo Terré, Joan Miquel; Lopez 

Pedemonte, Tomas and Buffa Dunat, Martin 

Nicolas 

(54)  Континуиран систем и процедура за 

стерилизација и физичка стабилизација 

на течности кои што може да се пумпаат 

по пат на хомогенизација со ултрависок 

притисок 

(57)  1  Континуиран систем за стерилизација 

и физичка стабилизација на течности кои што 

може да се пумпаат, храна или друг вид на 

течности, по пат на хомогенизација со 

ултрависок при¬ти¬¬сок (ultrahigh pressure 

homogenization - UHPH), што се 

карактеризира со тоа што опфаќа: 

 

- прв разменувач на топлина 1 за пред-

загревање на течноста на температура 

помеѓу 40 и 90°C;  

- хомогенизатор со ултра-висок притисок 3 со 

вентил кој што може да работи на висок 

притисок за третирање на однапред 

загреаната течност на притисок од помеѓу 

200 и 600MPa, при што споменатиот 

хомогенизатор е направен така да ја одржува 

течноста на температура Tu во текот на 0,1 - 

1s кога излегува од вентилот, при што Tu 

соодвет¬ст¬ву¬ва на крајната температура 

која што ја постигнува течноста во вентилот 

на ултра-ви¬сокиот хомогенизатор;  

- најмалку еден втор разменувач на топлина 

4 погоден за ладење на течноста која што 

доаѓа од вентилот на  ултра-високиот 

хомогенизатор 3;  

- стерилен резервоар 5 и стерилна машина 

за пакување.  

има уште 3 патентни барања. 
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(51)  C 07D 405/04, A 61K 31/357, 31/495, A 

61P 35/00, 37/02, C 07D 235/08, 317/72, 

319/08  

(11)  6019   (13) Т1 

(21)  2015/346   (22) 13/07/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  147002P  23/01/2009  US; 156496P  

28/02/2009  US; 252156P  15/10/2009  US and 

252652P  17/10/2009  US 

(96)  07/01/2010 EP10733747.9 

(97)  20/05/2015 EP2389375 

(73)  Euro-Celtique S.A. 

1653 Luxembourg, LU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CHEN, Yi and CHEN, Yu 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХИДРОКСАМОВА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение со Формула I, или 

фармацевтски прифатлива сол од тоа: 

  

 

при што Z е отсутен; m е 5, 6, 7, или 8;  

P и 

секој од X1 и X2, независно, е хало или 

OSO2Rc, каде што Rc е алкил, алкенил, или 

алки¬нил. 

има уште 6 патентни барања.
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(51)  A 61L 29/14, 29/08, 31/10, 31/14  

(11)  6021   (13) Т1 

(21)  2015/347   (22) 13/07/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  GB20080016365  08/09/2008  GB 

(96)  08/09/2009 EP09785593.6 

(97)  27/05/2015 EP2341954 

(73)  Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

C/ Julián Camarillo 35 

28037 Madrid, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ANDREWS, Gavin P; JONES, David S and 

GORMAN, Sean P 

(54)  Полимерен материјал 

(57)  1  Уред, за имплантирање или 

вметнување во тело на човек или животно, 

со структура на формата со една или повеќе 

површини, од кои најмалку една површина се 

состои од најмалку еден слој чувствителен 

на рН, којшто се состои од линеарен полимер 

чувствителен на рН, каде што 

растворливоста во вода на слојот 

чувствителен на рН е поголема при втората 

активирачка рН вредност отколку при првата 

физиолошка рН вредност од 6.2 и каде што 

линеарниот полимер чувствителен на рН 

подлегнува на растворање или ерозија во 

водена средина на втората активирачка рН 

вредност, карактеристичен по тоа што слојот 

чувствителен на рН вклучува одбрамбени 

(бафер) групи за да се намали стапката на 

растворање или ерозија.  

има уште 15 патентни барања. 

 

 

(51)  C 08F 4/68  

(11)  6085   (13) Т1 

(21)  2015/374   (22) 29/07/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20080091097P  22/08/2008  US; 

20080091110P  22/08/2008  US; 

20080091125P  22/08/2008  US; 

20090165894P  01/04/2009  US; 

20090165899P  01/04/2009  US and 

20090165905P  02/04/2009  US 

(96)  22/08/2009 EP09748557.7 

(97)  22/07/2015 EP2365988 

(73)  Relypsa, Inc. 

100 Cardinal Way 

REDWOOD CITY CA 94063, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHANG, Han-Ting; CHARMOT, 

Dominique; LIU, Mingjun; STRÜVER, Werner; 

MANSKY, Paul; ALBRECHT, Detlef; BURDICK, 

Michael; CONNOR, Eric; HALFON, Sherin; 

HUANG, I-Zu; CHIDAMBARAM, Ramakrishnan 

and MILLS, Jonathan 

(54)  ВКРСТЕНО ПОВРЗАНИ КАТЈОНСКИ 

ИЗМЕНЕТИ ПОЛИМЕРИ, СОСТАВИ И 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА 

ХИПЕРКАЛЕМИЈА 
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(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

вкрстено поврзана катјонски изменета сол на 

полимер и од 10% до 40% од тежината на 

линеарен шеќер врз база на вкупната тежина 

на составот, вкрстено поврзаниот катјонски 

изменет полимер содржи структурни единици 

кои кореспондираат со Формула 1 и 2, 

Формула 1 и 3, или Формула 1, 2 и 3, 

кадешто Формула 1, Формула 2 и Формула 3 

се претставени со следниве структури:  

 

 Формула 1                          

 

Формула 2 

                                  

Формула 3 

 

кадешто: 

 

R1 и R2 се секој независно водород, алкил, 

циклоалкил, или арил; 

A1 е карбоксилна, фосфонска, или 

фосфорна; 

X1 е арилен; и 

X2 е алкилен, етер половина, или амидна 

половина. 

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)  6088   (13) Т1 

(21)  2015/375   (22) 29/07/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  20050749905P  13/12/2005  US; 

20060810231P  02/06/2006  US; 

20060850625P  10/10/2006  US; 

20060856872P  03/11/2006  US and 

20060859404P  16/11/2006  US 

(96)  12/12/2006 EP11152708.1 

(97)  06/05/2015 EP2348023 

(73)  Incyte Corporation 

1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, 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 ИНХИБИТОРИ НА 

ЈАНУС КИНАЗА 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

соединение со формула 
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или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто: 

 

 T, U, и V се независно избрани од O, 

S, N, CR5, и NR6; 

кадешто 5-члениот прстен формиран од 

јаглероден атом, азотен атом, U, T, и V е 

ароматичен; 

X е N or CR4; 

n е 0; или 

n е 1 и Y е C1-8 алкилене, C2-8 алкенилене, 

(CR11R12)pC(O)(CR11R12)q, 

(CR11R12)pC(O)NRc(CR11R12)q, 

(CR11R12)pC(O)O(CR11R12)q, или 

(CR11R12)pOC(O)(CR11R12)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; 

Z е арил, циклоалкил, хетероарил, или 

хетероциклоалкил, секој опционално 

супституиран со 1, 2, 3, 4, 5, или 6 

супституенти 

независно избрани од хало, C1-4 алкил, C2-4 

алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-4 

хидроксиалкил, C1-4 цијаноалкил, Cy1, CN, 

NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, 

C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, 

NRcC(O)Rb, NRcC(O)NRcRd, NRcC(O)ORa, 

S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, NRcS(O)2Rb, и 

S(O)2NRcRd; 

Cy1 е независно избран од арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил, секој 

опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 

супституенти независно избрани од хало, C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 

халоалкил, CN, NO2, ORa", SRa", C(O)Rb", 

C(O)NRc"Rd", C(O)ORa", OC(O)Rb", 

OC(O)NRc"Rd", NRc"Rd", NRc"C(O)Rb", 

NRc"C(O)ORa", S(O)Rb", S(O)NRc"Rd", 

S(O)2Rb", и S(O)2NRc"Rd"; 

R4 е H; 

R5 е H, хало, C1-4 алкил, C2-4алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 халоалкил, CN, NO2, OR7, 

SR7, C(O)R8, C(O)NR9R10,C(O)OR7, 

OC(O)R8, OC(O)NR9R10, NR9R10, 

NR9C(O)R8, NR9C(O)OR7, S(O)R8, 

S(O)NR9R10, S(O)2R8, NR9S(O)2R8, или 

S(O)2NR9R10; 

R6 е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4 халоалкил, OR7, C(O)R8, 

C(O)NR9R10, C(O)OR7, S(O)R8,S(O)NR9R10, 

S(O)2R8,или S(O)2NR9R10; 

R7 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил or 

хетероциклоалкилалкил; 

R8 е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил; 

R9 и R10 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  

R9 и R10 заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-члена 

хетероциклоалкил група; 

R11 и R12 се независно избрани од H, хало, 

OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 алкил, C2-4 
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алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 хидроксиалкил, 

C1-4 цијалноалкил, арил, хетероарил, 

циклоалкил, и хетероциклоалкил; 

Ra и Ra" 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 опционално 

супституиран со 1,2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил,  

C1-6 халоалкил, арил, арилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил; 

Rb и Rb" 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 опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил,  

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

Rc и Rd се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, 

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил or хетероциклоалкил; или  

Rc и Rd заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-,5-,6- или 7-член 

хетероциклоалкил група опционално 

супституирана со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил,  

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

Rc" и Rd" се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, хетероарилалкил, 

циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил,  

C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкил, арил, 

арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, 

циклоалкил и хетероциклоалкил; или  

Rc" и Rd" заедно со N атомот кон кого се 

прикачени формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкилна група опционално 

супституирана со 1, 2, или 3 супституенти 
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независно избрани од OH, CN, амино, хало,  

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкил, 

арил, арилалкил, хетероарил, 

хетероарилалкил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил; 

p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; и 

q е 0,1,2,3,4,5 или 6; 

 

и фармацевтски прифатлив носач; кадешто 

споменатиот состав е погоден за орална 

администрација и за обезбедување на 

контролирано ослободување на споменатото 

соединение и споменатата сол. 

има уште 37 патентни барања. 
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ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  ROBINSON, Clive; ZHANG, Jihui; 

GARROD, David, Ronald; PERRIOR, Trevor, 

Robert; NEWTON, Gary, Karl; JENKINS, Kerry; 

BEEVERS, Rebekah, Elisabeth; MAYOR, 

Meriel, Ruth and STEWART, Mark, Richard 

(54)  ПИРУВАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПРАШИНСКИ ГРИНИ 

ГРУПА 1 ПЕПТИДОЗЕН АЛЕРГЕН 

(57)  1  Соединение избрано од 

соединенијата од следната формула, и 

фармацевтски прифатливи соли, хидрати, и 

солвати од истите:  

кадешто:  

 

-R1 е независно -H или -R1A;  

-R1Aе заситен алифатски C1-6 алкил, и е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти -RX1; 

 -R2 е -H;  

-R3 е независно-H или -R3A;  

-R3A е заситен алифатски C1-3 алкил;  

-R4 е -R4A;  

-R4A е -Me; 

-R5 е -H;  

-R6 е -H или -R6A;  

-R6A е заситен алифатски C1-3 алкил;  

-R7 е -H, -R7A, или -R7B; 

-R7A е заситен алифатски C1-6 алкил;  

-R7B е независно -L7B1-R7BB и -R7BB; 

-L7B1- е сатуриран алифатски C1-3 алкилен; 

-R7BB е независно -R7BB1, -R7BB2, -R7BB3, 

or -R7BB4; 

-R7BB1 е независно фенил или нафтил, и е 

опционално супституиран со еден или    

 повеќе супституенти-RX3;  

-R7BB2 е C5-10хетероарил, и е опционално 

супституиран со еден или повеќе   

 супституенти -RX3; 

-R7BB3 е  C3-7 циклоалкил, и е опционално 

супституиран со еден или повеќе   

 супституенти-RX2, или е опционално 

фузиран со бензенски прстен кој е 

опционално  

 супституиран со еден ли повеќе 

супституенти -RX3;  

-R7BB4 е заситен премостен C5-10 

цикоалкил, и е опционално супституиран со 

еден или  

 повеќе супституенти -RX2; 

-R8 е -H;  

-R9 е независно -H или -R9A; 

-R9A е заситен алифатски C1-4 алкил; 
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-R10 е независно  -R10A, -R10B, -R10C, или -

R10D;  

-R10A е независно фенил или нафтил, и е 

опционално супституиан со еден или повеќе   

 супституенти -RX3;  

-R10B е C5-10хетероарил, и е опционално 

супституиран со еден или повеќе 

супституенти  -RX3; 

-R10C e заситен C3-7циклоалкил, и е 

опционално супституиран со еден или повеќе   

 супституенти -RX2; 

-R10D е не-ароматичен C3-10 хетероциклил, 

и е опционално супституиран со еден или  

 повеќе супституенти-RX2; или -R9 и -R10, 

земени заедно со азотен атом и јаглероден  

 атом на кој тие се соодветно врзани, од не 

ароматичен C5-7 хетероцикличен лактамски      

прстен, кој е опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти -RX2, или кој е 

опционално фузиран со бензенски прстен кој 

е опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти -RX3; 

-R11 е независно -H, -R11A, или -R11B;  

-R11A е независно -RZ1, -RZ2, -RZ3, -RZ4, -

RZ5, -LZ-RZ2, -LZ-RZ3, -LZ-RZ4, или -LZ-RZ5; 

-RZ1 е заситен алифатски C1-6 алкил, и е 

опционално супституиран со еден или повеќе  

 супституенти-RX1; 

 секој -RZ2 е заситен C3-7циклоалкил, и е 

опционалносупституиран со   

 еден или повеќе супституенти -RX2; 

 секој -RZ3 е независно -RZ3A или -RZ3B; 

 секој -RZ3A е  не ароматски C3-

7хетероциклил, и е опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти -RX2; 

 секој -RZ3B е заситен премостен C5-

10хетероциклил, и е опционално 

супституирансо еден или повеќе 

супституенти -RX2; 

 секој -RZ4 е независно фенил или нафтил, и 

е опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти -RX3; 

 секој -RZ5 е C5-10хетероарил, и е 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти  -RX3; 

 секој -LZ- е заситен алифатски C1-4алкилен;  

-R11B е -CRJ1RJ2-C(=O)-NRJ3RJ4;  

-RJ1 е независно -H или заситен алифатски 

C1-4алкил;  

-RJ2 е независно -H или заситен алифатски 

C1-4алкил;  

 -RJ3 е независно -H, заситен алифатски С1-

4алкил, фенил, или бензил;  

-RJ4 е независно -H, заситен алифатски C1-

4алкил, фенил, или бензил; или-NRJ3RJ4 е 

C3-10хетероциклил група, и е опционално 

супституирана со еден или повеќе 

супституенти -RX2;  

-R12 е независно -H или -R12A;  

-R12A е заситен алифатски C1-4алкил;  

кадешто секој -RX1 е независно избран од: 

 -F, -Cl, -Br, -I, фенил, -CF3, -OH, -ORS, -

OCF3, -NH2, -NHRS, -NRS2, пиролидино, 

пиперидино,морфолино,пиперизино, N-(C1-

4алкил)-пиперизино, -NHC(=O)RS, -

NRSC(=O)RS, -C(=O)RS, -C(=O)OH, -

C(=O)ORS, -C(=O)NH2, -C(=O)NHRS, -

C(=O)NRS2, -C(=O)-пиролидино, -C(=O)-

пиперидино, -C(=O)-морфолино, -C(=O)-

пиперизино, -C(=O)-{N-(C1-4алкил)-

пиперизино}-, -SRS, -S(=O)RS, and -

S(=O)2RS; 

кадешто секој -RS е независно заситен 

алифатски C1-6алкил, фенил, или -CH2-

фенил; кадешто секој фенил е опционално 

супституиран со еден или повеќе групи 

избрани од: -F, -Cl, -Br, -I, -RSS, -CF3, -OH, -

ORSS, или -OCF3, кадешто секој -RSS е 

заситен алифатски C1-4алкил; и кадешто 

секој -RX2 е независно избран од : -F, -Cl, -Br, 

-I, -RT, фенил, -OH, -ORT, -C(=O)RT, -NH2, -

NHRT, -NRT2, пиролидино, пиперидино, 

морфолино, пиперизино, N-(C1-4алкил)-

пиперизино, -NHC(=O)RT, и -NRTC(=O)RT; 

кадешто секој -RT е независно заситен 

алифатски C1-6алкил, фенил, или -CH2-
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фенил; кадешто секој фенил е опционално 

супституиран со еден или повеќе групи 

избрани од: -F, -Cl, -Br, -I, -RTT, -CF3, -OH, -

ORTT, или -OCF3, кадешто секој-RTT е 

заситен алифатски С1-4алкил; и кадешто 

секој  -RX3 е независно избран од : 

 -F, -Cl, -Br, -I, 

 - RV, 

 -CH=CH2, -C=CH, циклопропил,  

-CF3, -CHF2, -OCF3, -OCHF2, 

 -CN, 

 -NO2, 

 -OH, -ORV, 

 -LV-OH, -LV-ORV,  

-O-LV-OH, -O-LV-ORV, 

 -NH2,-NHRV,-NRV2,  

пиролидино, пиперидино, морфолино, 

пиперизино, N-(C1-4алкил)-пиперизино,  

-LV-NH2, -LV-NHRV,-LV-NRV2, 

-LV-пиролидино, -LV-пиперидино, -LV-

морфолино,  

-LV-пиперизино,-LV-{N-(C1-4алкил)-

пиперизино}, 

-LV-имидазол-2-ил, -LV-{N-(C1-4алкил)-

имидазол-2-ил},  

-O-LV-NH2,-O-LV-NHRV, -O-LV-NRV2,  

-O-LV-пиролидино,-O-LV-пиперидино,-O-LV-

морфолино, 

-O-LV-пиперизино,-O-LV-{N-(C1-4алкил)-

пиперизино}, 

-O-LV-имидазол-2-ил, -O-LV-{N-(C1-4алкил)-

имидазол-2-ил},  

-NHC(=O)RV, -NRVC(=O)RV,  

-C(=O)RV, 

 -C(=O)OH, -C(=O)ORV,  

-C(=O)NH2,-C(=O)NHRV,-C(=O)NRV2, 

-C(=O)-пиролидино,-C(=O)-пиперидино,-

C(=O)-морфолино, 

-C(=O)-пиперизино,-C(=O)-{N-(C1-4алкил)-

пиперизино}-,  

-NHC(=O)NH2,-NHC(=O)NHRV,-

NHC(=O)NRV2, 

-NHC(=O)-пиролидино,-NHC(=O)-

пиперидино,-NHC(=O)-морфолино, 

-NHC(=O)-пиперизини, -NHC(=O)-{N-(C1-

4алкил)-пиперизино}-, 

 -S(=O)2RV, 

-S(=O)2NH2, -S(=O)2NHRV, -S(=O)2NRV2, и 

 =O;  

кадешто секој -LV-е заситен алифатски C1-

4алкилен; 

кадешто секој -RV е независно заситен 

алифатски C1-6алкил, фенил,  

-CH2-фенил, C5-6хетероарил, или-CH2- C5-

6хетероарил; 

кадешто секој фенил е опционално 

супституиран со една или повеќе групи 

избрани од: -F,-Cl, -Br, -I, -RVV, -CF3, -OH, -

ORVV, или -OCF3; 

кадешто секој C5-6хетероарил е опционално 

супституиран со една или повеќе групи 

избрани од: -F, -Cl, -Br, -I, -RVV, -CF3, -OH, -

ORVV, или -OCF3; 

кадешто секој -RVV е заситен алифатски   

C1-4алкил; 

и дополнително, две соседни групи -RX3 

можат заедно да формираат -OCH2O-, -

OCH2CH2O-, -CH2OCH2- или -OCH2CH2-;  

и дополнително, две соседни групи -RX3 

можат, заедно со атомите од прстенот на кој 

тие се врзани, да формираат C5-

7карбоцикличен прстен или C5-

7хетероцикличен прстен  

има уште 30 патентни барања. 
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(72)  GREIG, Iain Robert; SHERIDAN, Rose 

Mary; FISHER, Raymond; TOZER, Matthew, 

John; CLASE, Juha, Andrew; SMITH, Andrew; 

TUFFNELL, Andrew, Robert and VAN 'T HOF, 

Robert, Jurgen 

(54)  АРИЛ-ФЕНИЛ-СУЛФОНАМИДО-

ЦИКЛОАЛКИЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение избрано од 

соединенијата од следната формула, и 

фармацевтски прифатливи соли, хидрати, и 

солвати од истите:  

 

                                                        

кадешто:  

-A е независно:  

 

                                                                 

-Ar е независно фенил, пиридинил, или 

пиримидинил; и 

 p е независно е цел број од 0 до 3; 

 

 и кадешто:  

 

q е независно цел број од 0 до 3; 

 

и кадешто:  

 

-RSN е независно -H или заситен алифатски 

C1-4алкил; 

 

 и кадешто:  

 

-DQ е независно -D1-Q1 or -D2=O;  

-D1- е независно циклопентан-ди-ил, 

циклохексан-ди-ил, циклохептан-ди-ил,  

бицикло[3.1.1]хептан-ди-ил, или 

бицикло[3.2.1]октан-ди-ил, и е опционално 

супституиран со еден или повеќе групи -R°;  

-D2= е независно циклопентан-ил-илиден, 

циклохексан-ил-илиден, циклохептан-ил- 

илиден, бицикло[3.1.1]хептан-ил-илиден, или 

бицикло[3.2.1]октан-ил-илиден, и е  

опционално супституиран со еден или повеќе 

групи -RD;  

секој -RD е независно одбран од -F, -Cl, -Br, -

I, -RDD, -CF3, -OH, -ORDD, -NH2, -NHRDD,и 

 -NRDD2;  

и секојand -RDD е независно заситен 

алифатски C1-4алкил ;  

и кдешто -Q1 е независно избран од:  

кадешто: 

 

секој-R1N е независно -H, -RCN, или -RCF;  

секој -R2N е независно -H, -RCN, или -RCF;  

секој -RCN е независно заситен алифатски 

C1-4алкил; и  

секој -RCF, ако е присутен, е независно 

заситен алифатски C1-4флуороалкил ;  

или: 

          -NR1NR2N е независно азетидино, 

пиролидино, имидазолино, 

пиразолидино,пиперидино, пиперазино, 

морфолино, тиоморфолино, азепино, или 

диазепино, секој опционално супституиран со 

една или повеќе групи независно избрани од 

заситен алифатски C1-4алкил.  

 

-R1A е независно -H, -RC, или -RF; и  

-R2A е независно -H, -RC,или -RF;  

или -R1A и -R2A заедно формираат заситена 

алифатска С2-4алкилен група; 

-R1B е независно -H, -RC, или -RF; и 

R2B е независно -H, -RC, или -RF;  

или -R1B и -R2B заедно формираат заситена 

алифатска C2-4алкилен група;  

или -R1B и -R2B заедно формираат =O; 

-R3A е независно -H, -RC, или-RF; и  

-R4A е независно -H, -RC, или -RF;  

или -R3A и -R4A заедно формираат заситена 

алифатска C2-4алкилен група;  

-R5A е независно -H, -RC, -RF, или -RJ; и 
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-R6A е независно -H, -RC, или -RF;  

или -R5A и -R6A заедно формираат заситена 

алифатска C2-4алкилен група ;  

-R3B е независно -H, -RC, или -RF; и  

-R4B е независно -H, -RC, или -RF;  

или -R3B и -R4B заедно формираат заситена 

алифатска C2-4алкилен група; 

 -R5B е независно -H, -RC, -RF, -OH, или -

ORO; и 

 -R6B е независно -H, -RC, или -RF;  

или -R5B и -R6B заедно формираат заситена 

алифатска C2-4алкилен група; 

 секој -RC е независно заситен алифатски 

C1-4алкил;  

 секој -RF е независно заситен алифатски 

C1-4флуороалкил;  

-RO е независно заситен алифатски C1-

4алкил;  

-RJ е независно -NH2, -NHRJN1, -NRJN12, 

или -NRJN2RJN3;  

секој -RJN1 е независно заситен алифатски 

C1-4алкил; и  

-NRJN2RJN3 е независно азетидино, 

пиролидино, имидазолидино, пиразолидино, 

пиперидино, пиперазино, морфолино, 

тиоморфолино, азепино, или диазепино, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе групи независно избрани од заситен 

алифатски C1-4алкил;  

 

и кадешто секој -RX е независно: -F, -Cl, -Br, -

I, -RXX, -OH, -ORXX, -SH, -SRXX, -CF3, -

OCF3, -SCF3, -NH2, -NHRXX, -NRXX2, -

NRYYRZZ, -C(=O)RXX, -OC(=O)RXX, -

C(=O)OH, -C(=O)ORXX, -C(=O)NH2, -

C(=O)NHRXX, -C(=O)NRXX2, -

C(=O)NRYYRZZ, -OC(=O)NH2, -

OC(=O)NHRXX, -OC(=O)NRXX2, -

OC(=O)NRYYRZZ, -NHC(=O)RXX, -

NRXXC(=O)RXX, -NHC(=O)ORXX, -

NRXXC(=O)ORXX, -NHC(=O)NH2, -

NHC(=O)NHRXX, -NHC(=O)NRXX2, -

NHC(=O)NRYYRZZ,-NRXXC(=O)NH2, -

NRXXC(=O)NHRXX,-NRXXC(=O)NRXX2, 

 -NRXXC(=O)NRYYRZZ,-CN, -NO2, -

S(=O)2NH2, -S(=O)2NHRXX, -S(=O)2NRXX2, -

S(=O)2NRYYRZZ, -S(=O)RXX, -S(=O)2RXX, -

OS(=O)2RXX, -S(=O)2OH, или -S(=O)2ORXX;  

кадешто:  

секој -RXX е независно заситен алифатски 

C1-6алкил, фенил, или бензил, кадешто 

споменатите фенил и бензил се опционално 

супституирани со една или повеќе групи 

избрани од: -F, -Cl, -Br, -I, -CF3, -OCF3, -

RXXX, -OH, -ORXXX, или -SRXXX, кадешто  

секој -RXXX е независно заситен алифатски 

C1-4алкил; и  

секој -NRYYRZZ е независно азетидино, 

пиролидино, имидазолидино, пиразолидино, 

пиперидино, пиперазино, морфолино, 

тиоморфолино, азепино, или диазепино, 

секој опционално супституиран со еден или 

повеќе групи независно избрани од заситен 

алифатски C1-4алкил. 

има уште 28 патентни барања. 
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(72)  RHÖNNSTAD, Patrik; KALLIN, Elisabet; 

APELQVIST, Theresa; WENNERSTAL, Mattias 

and CHENG, Aiping 

(54)  НОВИ ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР 

ЛИГАНДИ 

(57)  1  Соединение од формула (I) или 

фармацевтски прифатлив естер, амид, 

карбамат, солват или негова сол, којшто 

вклучува сол на таков естер, амид или 

карбамат, и солват на таков естер, амид, 

карбамат или сол, 

 

кадешто R1 is избран од групата којашто се 

состои од халоген, цијано, нитро, ORA, 

N(RB)2, -C(O)C1-4 алкил, -SO2C1-4 алкил, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

халоC1-6 алкил, дихалоC1-6 алкил, 

трихалоC1-6 алкил, халоC2-6 алкенил, 

дихалоC2-6 алкенил, трихалоC2-6 алкенил, 

цијаноC1-6 алкил, C1-4 алкоксиC-6 алкил, 

C3-8 циклоалкил, C3-8 циклоалкилC1-6 

алкил, фенил, бензил, и 5-10 член 

хетероциклил, кадешто споменатиот фенил, 

бензил или хетероциклил група може да 

биде или несупституирана или супституирана 

со од 1 до 3 супституенти, секој супституент е 

избран од групата којашто се состои од ORA, 

халоген, цијано, нитро, -C(O)C1-4 алкил, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, хало C1-

6 алкил, дихалоC1-6 алкил и трихалоC1-6 

алкил; 

R2 е избран од групата којашто се состои од 

од халоген, цијано, нитро, ORA, N(RB)2, 

N(OH)2, -C(O)C1-4 алкил опционално 

супституиран со од 1 до 3 халогени, -SO2C1-

4 алкил, -C(O)NH-OH, -C(NH2)=N-OH, -

C(CO2H)=N-OH, -C(NH2)=NH, -C(NH C1-4 

алкил)=NH, -C(O-C1-4 алкил)=NH, -

C(NH2)=N-NH2, -NH-C(NH2)=NH, -NH-

C(O)NH2, -N=C(-NHCH2CH2-NH-), -S-CN, -S-

C(NH2)=NH, -S-C(NH2)=N-OH, -CO2H, -CH2-

CO2H, -CH(OH)CO2H, -C(O)CO2H, SO3H, 

CH2SO3H, C1-6 алкил, халоC1-6 алкил, 

дихалоC1-6 алкил, трихалоC1-6 алкил, 

цијаноC1-6 алкил, C1-4 алкокси C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкилC1-6 алкил, 

фенил, бензил и 5-10 член хетероциклил 

кадешто споменатиот фенил, бензил или 

хетероциклил група може да биде 

несупституирана или супституирана со од 1 

до 3 супституенти секој супституент е избран 

од групата којашто се состои од ORA, 

халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, хало  

C1-6 алкил, дихалоC1-6 алкил и трихало C1-

6 алкил; под услов доколку еден од R1 и R2 

претставува халоген, другиот мора да 

претставува група различна од халоген; 

секој од R3, R4, R5 и R6 е независно избран 

од групата којашто се состои од  водород, 
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ORA, халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, халоC1-6 алкил, 

дихалоC1-6 алкил и трихалоC1-6 алкил; 

секој RA e независно избран од групата 

којашто се состои од водород, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкил, C6-

10 aрил и C6-10 aрилC1-6 алкил, секој 

опционално супституиран со од 1 до 3 

халоген атоми; и 

секој RB е независно избран од групата 

којашто се состои од водород, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 

циклоалкил, C3-8 циклоалкил C1-6 алкил, C6-

10 aрил и C6-10 aрилC1-6 алкил, секој 

опционално супституиран со од 1 до 3 

халоген атоми; 

под услов да соединението од формула (I) не 

е 4-[3-(4,5-Дихидро-1H-имидазол-2-ил)-2-(3,5-

диметил-изоксазол-4-ил)-индол-1-ил]-фенол; 

1-(4-Хидрокси-фенил)-2-(4-метил-имидазол-

1-ил)-1H-индол-3-карбонитрил; 1-(4-

Хидроксифенил)-2-(1H-пиразол-3-ил)-1H-

индол-3-карбонитрил; 1-(3-Хлоро-4-хидрокси-

фенил)-2-(1-метил-1H-пиразол-4-ил)-1H-

индол-3-карбонитрил; 1-(4-Хидрокси-фенил)-

2-проп-1-инил-1H-индол-3-карбоксилна 

киселина амид; или 1-(4-Хидроксифенил)-2-

тиазол-2-ил-1H-индол-3-карбоксилна 

киселина. 

има уште 16 патентни барања. 
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(72)  FRANKLIN, Richard Jeremy; PARTON, 

Andrew Harry; ALI, Mezher Hussein; 

BROOKINGS, Daniel Christopher; BROWN, 

Julien Alistair; FORD, Daniel James; 

LANGHAM, Barry John; NEUSS, Judi Charlotte 

and QUINCEY, Joanna Rachel 

(54)  ДЕРИВАТИ НА КИНОЛИН И 

КИНОКСАЛИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение од формула (I) или негов 

N-оксид, или негова фармацевтски 

прифатлива сол или солват: 

 

кадешто 

U претставува -CF3, -CHF2 или -CH2F; 

Q претставува кислород, сулфур, N-R4 или 

ковалентна врска; 

Z претставува опционално супституиран 

бициклична хетероарил половина којашто се 

состои од два фузирани шест-члени 

ароматични прстени, хетероарил половината 

Z содржи најмалку еден азотен атом и е 

поврзана со остатокот на молекулата низ 

јаглероден атом; 

M претставува арил или хетероарил, еден од 

нив чијшто групи можат да бидат опционално 

супституирани со еден или повеќе 

супституенти; 

W претставува C-R5 или N; 

R1, R2 и R3 независно претставуваат 

водород, халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил, 
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трифлуорометил, C3-7 циклоалкил(C1-

6)алкил, C3-7 хетероциклоалкил(C1-6)алкил, 

арил(C1-6)-алкил, хетероарил(C1-6)алкил, 

хидрокси, C1-6 алкокси, дифлуорометокси, 

трифлуорометокси, C1-6 алкилтио, C1-6 

алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, амино, 

C1-6 алкиламино, ди(C1-6) алкиламино, C2-6 

алкилкарбониламино, C2-6 

алкоксикарбониламино, C1-6 

алкилсулфониламино, формил, C2-6 

алкилкарбонил, карбокси, C2-6 

алкоксикарбонил, аминокарбонил, C1-6 

алкиламинокарбонил, ди(C1-6) 

алкиламинокарбонил, аминосулфонил, C1-6 

алкиламиносулфонил или ди(C1-6) 

алкиламиносулфонил; 

R4 претставува водород или C1-6 алкил; и 

R5 претставува водород, халоген, C1-6 алкил 

или C1-6 алкокси. 

има уште 37 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 295/20, A 61P 25/04, 25/22, 25/28, 

C 07C 275/28, C 07D 215/12, 239/42, 241/42, 

317/58, 401/12, 405/12, 417/12  

(11)  6099   (13) Т1 

(21)  2015/383   (22) 05/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  29/12/2005 EP05855824.8 

(97)  06/05/2015 EP1836179 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  APODACA, Richard; BREITENBUCHER, 

J., Guy; PATTABIRAMAN, Kanaka; 

SEIERSTAD, Mark and XIAO, Wei 

(54)  ПИПЕРИДИН- И ПИПЕРАЗИН-1-

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА АМИДНИ 

ДЕРИВАТИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО МОДУЛАТОРИ НА АМИДНА 

ХИДРОЛАЗА НА МАСНА КИСЕЛИНА 

(FAAH) ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АНКСИОЗНОСТ, 

БОЛКА И ДРУГИ СОСТОЈБИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

  

кадешто: 

• Z е -N- или >CH; 

• R1 е -H или -C1-4 алкил; 

• Ar1 е 2-тиазолил, 2-пиридил, 3-пиридил, 4-

пиридил, 2-пиримидинил, 4-пиримидинил, 5-

пиримидинил, секој несупституиран или 

супституиран на јаглероден прстенест член 

со една или две Ra половини; 

каде секоја Ra половина е независно 

избрана од групата составена од -C1-4 

алкил, -C2-4 алкенил, -OH, -OC1-4 алкил, 

хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-2C1-

4алкил, -OSO2C1-4алкил, -CO2C1-4алкил, -

CO2H, -COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, 

-NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се секој независно -H или -

C1-4 алкил; и 

• Ar2 е: 

(a) несупституиран 1-нафтил; или 

фенантренил, пиренил, флуоренил, 2-

нафтил, или N-Rd-9H-карбазолил половина, 

кадешто Rd е избрана од групата составена 

од -H, -C1-4 алкил и фенил, секоја спомената 

половина е несупституирана или 

супституирана со еден, два или три Re 

супституенти, кадешто секој Re супституент е 

независно избрана од групата составена од -

C1-4алкил, -C2-4алкенил, -OH, -OC1-4 алкил, 

хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-2C1-

4алкил, -OSO2C1-4алкил, -CO2C1-4алкил, -

CO2H,-COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, 

-NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

  кадешто Rb и Rc се претходно 
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дефинирани; 

(b) фенил фузиран на два соседни 

прстенести јаглеродни атоми за групата 

избрана од групата составена од -(CH2)3-5- 

којашто има 0 или 1 двојни врски, -

OCH2CH2O-, и -OCF2O- за да се формира 

фузирана прстенеста структура; или фенил 

супституиран на соседен прстенести 

јаглеродни атоми со -OCH2O- за да се 

формира 4-бензо[1,3]диоксолил; секоја 

фенил половина потоа е несупституирана 

или супституирана со еден, два или три Re 

супституенти какошто е претходно 

дефинирано; 

(c) Ar6, кадешто Ar6 е 6-член моноцикличен 

хетероарил којшто има јаглерод како точка 

на сврзување, со еден или два азотни 

хетероатоми, несупституиран или 

супституиран со еден, два, или три Re 

супституенти какошто е претходно 

дефинирано;  

(d) 9- или 10-член фузиран бицкличен 

хетероарил којшто има еден хетероатом 

избран од групата составена од N, O, и S, со 

јаглероден атом како точка на прстенесто 

сврзување и опционално којашто има четири 

дополнителни јаглеродни прстенести атоми 

заменети со азот, споменатиот фузиран 

бицкличен хетероарил којшто нема повеќе од 

пет хетероатоми,и несупституиран или 

супституиран со еден, два, или три Re 

супституенти какошто е претходно 

дефинирано; 

(e) фенил супституиран на 3- или 4-позиција 

со Rg, и опционално потоа супституиран со 

еден, два, или три супституенти Rh,  

кадешто секој Rg е независно избран од 

групата составена од -C2-8 алкил, -C2-8 

алкенил, -OC3-8 циклоалкил, -OC3-8 

хетероциклоалкил, и -O-C2-10 алкил 

опционално супституиран со -NRiRj, кадешто 

Ri и Rj се секој независно –H  

или -C1-8 алкил, или Ri и Rj се замени 

заедно со азотниот прстенест атом на 

сврзување за да формираат 5-, 6-, или 7-

член хетероциклоалкил прстен којшто 

опционално има еден дополнителен 

јаглероден прстенест атом заменет со O, S, 

>NH, или >NC1-4 алкил; 

и секој Rh супституент е независно избрана 

од групата составена од -C1-4алкил, -C2-

4алкенил, -OH, -OC1-4алкил, хало, -CF3, -

OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-2C1-4алкил, -

OSO2C1-4алкил, -CО2C1-4алкил, -CO2H, -

COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, -

NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се претходно дефинирани; 

(f) фенил супституиран на 3- или 4-позиција 

со -L-Ar3, кадешто: 

o L е поврзувач избран од групата составена 

од -(CH2)1-3-, -CH=CH-, -O-, -OCH2-, -CH2O-, 

-NH-, 

>NC1-4алкил, >S(=O)0-2, -OSO2-, -C≡C-, -

C(=O)-, и ковалентна врска; и 

o Ar3 е половина избрана од  групата 

составена од: 

 

(1) фенил, нафтил, и фенантренил, 

(2) Ar6’, кадешто Ar6’ е 6-член моноцикличен 

хетероарил којшто има јаглерод како точка 

на сврзување, има еден или два азотни 

хетероатоми, 

(3) Ar5’, кадешто Ar5’ е 5-член моноцикличен 

хетероарил којшто има јаглерод како точка 

на сврзување, со еден хетероатом избрана 

од групата составена од O, S, >NH, и >NRf,  

кадешто Rf е-C1-8 алкил или -C0-3 феналкил 

и има нула, еден, два, или три 

дополнителени азотни хетероатоми, и 

(4) 9- или 10-член фузиран бицкличен 

хетероарил, којшто има еден хетероатом 

избран од групата 

составена од N, O, и S, со јаглерод како 

точка на прстенесто сврзување, и 

опционално имаат се до четири 

дополнителени јаглеродни прстенести атоми 
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заменети со азот, споменатиот фузиран 

бицкличен хетероарил нема повеќе од пет 

хетероатоми; 

 

кадешто секоја од половините (1) до (4) е 

опционално ди-супституирана на соседните 

јаглероди со -OC1-4алкиленO-, -(CH2)2-3NH-, 

-(CH2)1-2NH(CH2)-, -(CH2)2-3N(C1-4алкил)-, 

или -(CH2)1-2N(C1-4алкил)(CH2)- за да 

формира фузирана прстенеста структура и е 

опционално потоа супституиран со еден, два, 

или три супституенти Rk, 

кадешто секој Rk супституент е независно 

избрана од групата составена од -C1-4 

алкил, -C2-4 алкенил,-OH, -OC1-4 алкил, 

хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-2C1-4 

алкил, -OSO2C1-4 алкил, -CO2C1-4 алкил, -

CO2H, -COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, 

-NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се претходно дефинирани; 

(g) 2-хидроксифенил или 2-метоксифенил, 

несупституиран или супституиран со еден, 

два, или три супституенти Rl, кадешто секој 

Rl супституент е независно избран од групата 

составена од -CH3, 6-C2-4 алкил, 6-C2-4 

алкенил, -OH, -OCH3, 6-OC2-6 алкил, хало, -

CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -SC1-4 алкил, -

SOC1-4 алкил, -CO2C1-4 алкил, -CO2H, -

COC1-4 алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, -

NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се претходно дефинирани; 

(h) 4-халофенил, несупституиран или 

супституиран со еден, два, или три 

супституенти Rm, 

кадешто секој Rm супституент е независн 

избран од групата составена од -CH3, 2-C2-4 

алкил, 2-C2-4 алкенил, 3-хидрокси, 4-

хидрокси, -OCH3, 2-OC2-6 алкил, хало, -CF3, 

-OCF3, -SCF3, -SH, -SC1-4 алкил,-SO2C1-4 

алкил, -CO2C1-4 алкил,- CO2H, -COC1-4 

алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, -NRbSO2Rc, -

C(=O)NRbRc, -NO2, и -CN, 

кадешто Rb и Rc се претходно дефинирани; 

или 

(i) 2-бромофенил, 3-метилфенил, 3-

метоксифенил, 4-метоксифенил, или 3,4-

диметоксифенил; 

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа 

соединение. 

има уште 33 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/20, 31/485, 47/10, 47/34, 9/28  

(11)  6097   (13) Т1 

(21)  2015/384   (22) 05/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  22/03/2012 EP12717468.8 

(97)  06/05/2015 EP2688556 

(73)  Purdue Pharma L.P. 

Stamford, CT 06901-3431, US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  HUANG, Haiyong Hugh 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ 

СО КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

 

 

(51)  C 07K 5/062, A 61K 38/05, A 61P 35/00, 

35/02, C 07D 401/04, 471/04  

(11)  6087   (13) Т1 

(21)  2015/387   (22) 06/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  201161512016P  27/07/2011  US and 

201161560486P  16/11/2011  US 

(96)  18/07/2012 EP12741192.4 

(97)  01/07/2015 EP2736920 

(73)  ELI LILLY AND CO. 
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Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HIPSKIND, Philip, Arthur and 

STEPHENSON, Gregory, Alan 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА 

NOTCH СИГНАЛНИ ПАТЕКИ 

(57)  1  Соединение од структурата: 

  

 

Соединеие 1 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол 

или хидрат. 

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  6086   (13) Т1 

(21)  2015/388   (22) 06/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  18/04/2006 EP06724392.3 

(97)  27/05/2015 EP1874819 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 

81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RAUM, Tobias; HEPP (NÉE HENCKEL), 

Julia; VIESER, Eva; PETSCH, Silke; ZEMAN, 

Steven; WOLF, Andreas and BRUCKMAIER, 

Sandra 

(54)  НЕУТРАЛИЗАТОРИ НА АНТИТЕЛО НА 

ЧОВЕЧКА ГРАНУЛОЦИТНА МАКРОФАГНА 

(57)  1  Човечко моноклонално антитело или 

негов фрагмент којшто содржи 

 

(a) лесна низа на варијабилен регион 

којашто содржи аминокиселинска секвенца 

какошто е утврдено во SEQ ID NO:19 и потоа 

содржи тешка низа на варијабилен регион 

избранa од:  
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(i) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:21; 

(ii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:22; 

(iii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:52; и 

(iv) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:53; 

или 

(b) лесна низа на варијабилен регион 

којашто содржи аминокиселинска секвенца 

какошто е утврдено во SEQ ID NO:54 и потоа 

содржи тешка низа на варијабилен регион 

избранa од:  

 

(i) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:23 

(ii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID  

NO:26; и 

(ii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:28;  

 

(c) лесна низа на варијабилен регион 

којашто содржи аминокиселинска секвенца 

какошто е утврдено во SEQ ID NO:55 и потоа 

содржи тешка низа на варијабилен регион 

избранa од:  

 

(i) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:21; и 

(ii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:22; или 

 

 

(d) лесна низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:34 и потоа содржи 

тешка низа избранa од:  

 

(i) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:35; 

(ii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:37; 

(iii) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:40; 

(iv) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:42; 

и 

(v) аминокиселинска секвенца какошто е 

утврдено во SEQ ID NO:48. 

има уште 10 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  F 28D 1/053  

(11)  6044   (13) Т1 

(21)  2015/391   (22) 06/08/2015 

(45) 30/06/2016 
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(96)  27/07/2010 EP10754547.7 

(97)  20/05/2015 EP2459950 

(73)  FONDITAL S.p.A. 

Via Cerreto 40 

Vobarno (BS), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  SASSI, Fabio 

(54)  ЕЛЕМЕНТ НА РАДИЈАТОР ЗА 

ГРЕЕЊЕ И МЕТОД И УРЕД ЗА 

ЗАТВОРАЊЕ НА КРАЕН ДЕЛ ОД 

ЕЛЕМЕНТОТ НА РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ 

(57)  1  Eлемент на радијатор за греење (1) 

се состои од: тело (2), обезбедено со 

внатрешна комора (4) за циркулација на вода 

кое има краен дел на цврста цевка (10), која 

се протега по должината на оската (А); 

приклучок (20) со која се затвора отворот на 

дното (12) на крајниот-задниот дел (10) и е 

механички поврзан со крајниот дел (10); и 

барем еден прстен со печат (21) поставен 

помеѓу 

приклучокот (20) и на крајниот дел (10); на 

крајниот дел (10) 

има радијалeн надворешниот прстен (18) 

околу отворот 

(12) кој има еден пар на рамни и паралелни 

спротивни страни 

(19), значително ортогонални на оските (А); и 

приклучокот (20) е механички прицврстен на 

каишот(18); елементот на радијаторот  е 

назначен со тоа што имениот пар на рамни и 

паралелни спротивни страни (19) барем 

делумно се преклопуваат во аксијална 

проекција; 

и гнездото (20) е механички прицврстено на 

каишот (18) со помош на еден пар на 

паралелни, рамни, спротивно фиксирани 

површини (29), кои се наоѓаат едни спроти 

други и се ортогонално наместени на оската 

(А) и  се аксијално зацврстени и стиснати 

спроти соодветните страни (19) на каишот 

(18). 

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  E 05B 29/04, 27/10  

(11)  6095   (13) Т1 

(21)  2015/396   (22) 13/08/2015 

(45) 30/06/2016 
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(96)  15/11/2010 EP10779254.1 

(97)  03/06/2015 EP2529067 

(73)  Rielda Serrature S.r.L. 

Via Fiumara 80 

00054 Fiumicino (Province of Roma), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LORETI, Alberto 

(54)  ПРОГРАМАБИЛНА ЦИЛИНДЕР БРАВА 

СО ГОЛЕМ БРОЈ НА КОМБИНАЦИИ 

(57)  1  Програмабилна цилиндер брава од 

типот кој опфаќа статор (1) и цилиндричен 

ротор (2), сместен во внатрешноста на 

статорот (1) кој ротира околу својата оска и 

кој има отвор за клуч кој се простира во 

правец на оската по која клучот (3) се 

вметнува, а која опфаќа во внатрешноста на 

роторот (2) повеќе водилки (4) на клучот 

подвижни долж надолжните и попречните 

правци, со цел да дојдат во зафат со 

усогласените кодови на клучот (3) вметнат во 

отворот за клуч на роторот (2), како и повеќе 

забравувачки трнови (6) подвижни долж 

нивниот надолжен правец, кои формираат 

блокирачки членови на бравата, каде 

водилките (4) на клучот и забравувачките 

трнови (6) чинат заедно повеќе парови каде 

секој од нив има еден забравувачки трн (6) и 

една водилка (4) на клучот, и кои имаат 

назабувања (7,5) со цел да меѓусебно дојдат 

во зафат, во различни релативни положби, 

како би се одредиле кодовите на бравата, 

при што роторот (2) опфаќа и попречно 

подвижна запирачка летвичка (9) која влегува 

во зафат со надолжниот засек (10) на 

статорот (1) и која има испусти подложни да 

дојдат во зафат со засеците на 

забравувачките трнови (6) поради 

имобилизација на забравувачките трнови (6) 

кога роторот (2) се врти во внатрешноста на 

статорот (1), и запирачката летвичка (9) 

излегува од споменатиот засек (10) и доаѓа 

во зафат со забравувачките трнови (6), и кој 

опфаќа заменска летвичка (11) која е 

попречно подвижна и клизно спарена со 

водилките (4) на клучот за да би водилките 

(4) на клучот биле во зафат со 

забравувачките трнови (6) и како би се 

повлекле водилките (4) на клучот од 

забравувачките трнови (6) кога наведената 

заменска летвичка (11) ќе влезе во 

споменатиот засек (10) на статорот (1) и 

обезбеди положба за програмирање на 

бравата, назначена со тоа, што еден од 

членовите (4,6),кои ги чинат најмалку некои 

од паровите, од кои секој вклучува 

забравувачки трн (6) и водилка  (4) на клучот, 

се изведени со два паралелни и соседни 

назабувања (7a, 7b), каде секое назабување 

(7a, 7b) има наклонска фаза изместена во 

однос на наклонската фаза на на другото 

назабување (7b, 7a), и што најмалку еден од 

наведените членови (4,6) , кои сочинуваат 

пар кој вклучува забравувачки трн (6) и 

водилка (4) на клучот, има ограничена 

подвижност долж правецот на оската на 

роторот (2), при што наведениот член (4 или 

6) може да се придвижи на таков начин да 

меѓусебниот зафат помеѓу членовите (4,6) 

може да се одвива во едното или во другото 

од споменатите две назабувања (7a,7b) на 

едниот од членовите (4,6) кои сочинуваат 

пар.  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  A 01N 25/30, 43/40, 47/40, 51/00, A 01P 

7/02, 7/04  

(11)  6045   (13) Т1 

(21)  2015/399   (22) 14/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  09170160  14/09/2009  -- and 242119P  

14/09/2009  US 

(96)  02/09/2010 EP10751575.1 

(97)  17/06/2015 EP2477488 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim am Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STORK, Andreas; RECKMANN, Udo and 

PONTZEN, Rolf 

(54)  АГРОХЕМИСКИ СОСТАВИ ШТО 

СОДРЖАТ АЛКИЛ ПОЛИПРОПИЛЕН 

ГЛИКОЛ ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ 

(57)  1  Состав, што содржи барем едно 

активно соединение одбрано од групата 

составена од соединение B и соединение A и 

барем едно алкил полипропилен гликол 

полиетилен гликол соединение со општата 

формула (I) 

 

R-O-(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-R'     (I) 

 

во кој индивидуалните радикали и индекси ги 

имаат следниве значења: 

R и R' независно едно од друго 

претставуваат водород, праволиниски C1- до 

C5-алкил радикал или разгранет C3- или C4-

алкил радикал; 

m е 2 или 3; 

n е 2 или 3; 

x е од 5 до 150 и 

y е од 5 до 150, 

каде што еден радикал n или m го има 

значењето 2 и другиот радикал n или m го 

има значењето 3 и каде што соединение B ја 

има формулата 

  

и соединение A ја има формулата 

има уште 11 патентни барања.
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(51)  A 61K 38/18, C 07K 14/48  

(11)  6096   (13) Т1 

(21)  2015/400   (22) 14/08/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  19/12/2012 EP12805695.9 

(97)  27/05/2015 EP2672984 

(73)  Wacker Chemie AG 

Hanns-Seidel-Platz 4 

81737 München, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LOREY, Susan; JANOWSKI, Bernhard; 

PULTKE, Heiko; KATHMANN, Daniela; 

PARTHIER, Antje and ANTON, Andreas 

(54)  НОВИ PRONGF МУТАНТИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

БЕТА-NGF 

(57)  1  ProNGF мутант назначен со тоа, што 

местото за расцепување на протеаза 

R1SK3R4 е супституирано на позиции R1 и 

K3 што одговараат на позиции 101 и 103 од 

секвенцата на човечкиот дивтип ProNGF 

(СЕК ИД БР: 1) со Валин во позиција 101 и со 

Аланин во позиција 103. има уште 10 

патентни барања. 
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(51)  H 04B 3/54  

(11)  6067   (13) Т1 

(21)  2015/571   (22) 26/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  416454P  23/11/2010  US 

(96)  23/11/2011 EP11190319.1 

(97)  21/10/2015 EP2456084 

(73)  Corinex Communications Corporation 

Suite 1000 - 1090 W Pender Street 

Vancouver, British Columbia V6E 2N7, CA 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  Sobotka, Peter; Shi, Xiao Ming and Long, 

Yan 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОДА ЗА КОНТРОЛА НА 

ПОВРЗУВАЊЕТО НА МЕРЕН УРЕД СО 

ДАЛНОВОД 

 

 

(51)  A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04  

(11)  6066   (13) Т1 

(21)  2015/572   (22) 27/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  64323P  21/04/2003  US 

(96)  19/04/2004 EP10010924.8 

(97)  26/08/2015 EP2269579 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle 1653 

Luxembourg, LU 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  Van Buskirk, Glenn; Chasin, Mark; Huang, 

Hua-Pin; Oshlack, Benjamin and Vashi, Vijay 

(54)  ПРОИЗВОДИ ОТПОРНИ НА 

МАНИПУЛАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА 

ОПИЈАТИ 

 

 

(51)  C 07D 311/58, C 12P 17/16  

(11)  6065   (13) Т1 

(21)  2015/573   (22) 27/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  RM20100622  30/11/2010  IT 

(96)  30/11/2011 EP11815574.6 

(97)  07/10/2015 EP2646426 

(73)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 

1611 Luxembourg, LU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MAURO, Sandro; FATTORI, Daniela; 

D'ANDREA, Piero and CIPOLLONE, Amalia 

(54)  Процес за подготовка на небиволол 

(57)  1  Метод за синтеза на d-Небиволол 

и/или l-Небиволол со следните формули 

 

 

  

 

кој што се состои од следните чекори: 

 

a) подложување на хидролиза на мешавина 

од енантиомери на 6-флуоро-2-естер на 

карбоксилна киселина (1), при што R1 е 
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линеарна или разгранета C1-5 алкил група 

 

за да даде мешавина од киселина (2) и естер 

(3) 

 

  

 

б) користење на вака добиената киселина (2) 

и естер (3) за синтезата посебно од 

ме¬шавините на епоксиди (4) и (5), 

 

  

 

ц) растворање на мешавините на епоксиди 

(4) и (5) за да се добијат посебно соеди-

не¬ни¬јата (6)+ (7) и (8) +(9). 

 

  

 д) подложување на реакција на амино 

алкохолите (6) и (8) со епоксидите (7) и (9) за 

да се добие l-бензил Небиволол (10) и d-

бензил Небиволол (11) 

 

  

 

e) отстранување на бензил заштитната група, 

што се карактеризира со тоа што во че¬кор 

(a), подложувањето на хидролиза се врши со 

стереоселективна реакција на ен¬зим¬ска 

хидролиза со користење на етераза добиена 

од генот  Ophiostoma, за да ја да¬де 

мешавината од R киселина (2) со 

енантиомерен вишок од >70% и од S естер 

(3) со енантиомерен вишок од >70%; и, во 

чекор (ц), растворањето на мешавините од 

епоксиди (4) и (5), се врши кинетички со 

нивно подложување на реакција со 

бензил¬амин во стерилно  забавен алкохол 

селектиран од изопропанол, сек-бутанол, 

терт-бу¬танол, 2-метил-2-бутанол, изоамил 

алкохол, 2-метил-2-пентанол. 



 

 

86 | С т р а н а   П а т е н т и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 38/48, 8/66  

(11)  6064   (13) Т1 

(21)  2015/574   (22) 27/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  703269  07/02/2007  US and 775690P  

22/02/2006  US 

(96)  22/02/2007 EP07751508.8 

(97)  12/08/2015 EP1991258 

(73)  The Research Foundation for The State 

University of New York 

Stony Brook, NY 11794-3369, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BADALEMENTE, Marie, A. and DAGUM, 

Alexander, B. 

(54)  КОЛАГЕНАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЦЕЛУЛИТ 

(57)  1  Прочистена колагеназа за употреба 

при третирање на целулит кај пациент човек 

со давање на колагена септа мрежа, при што 

колагеназата е значително ослободена од 

други ензими, при при што прочистената 

колагеназа е инјектирана во доза која што 

содржи најмалку  10000 ABC единици, 

дадени во една или повеќе инјекции, и при 

што колагеназата е прочистена од 

бакте¬ријата Clostridium histolyticum.  

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 498/20, A 61K 31/439, A 61P 

25/28, C 07D 519/00  

(11)  6063   (13) Т1 

(21)  2015/575   (22) 27/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  423299  14/04/2009  US and 47211P  

23/04/2008  US 

(96)  20/04/2009 EP09733949.3 

(97)  16/09/2015 EP2271650 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  COOK II, James, H.; MCDONALD, Ivar, 

M.; KING, Dalton; OLSON, Richard, E.; WANG, 

Nenghui; IWUAGWU, Christiana, I.; ZUSI, F., 

Christopher and MACOR, John, E. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА КВИНУКЛИДИН 

КАКО ЛИГАНДИ НА АЛФА-7 НИКОТИНСКИ 

АЦЕТИЛХОЛИН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула I, или 

стереоизомер од тоа, 

 

  

при што  

R1 е селектиран од групата која што се 

состои од изоксазолил, пиразолил, 

оксазолил, ти¬а¬золил, имидазолил, 

оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил, 

пиридинил, пиразинил, пи¬ри¬дазинил, 

пиримидинил, триазинил, квинолинил, 

изоквинолинил, квиноксалинил, 

квина¬ксолинил, нафтиридинил, индазолил, 

индолил, 2-индолонил, бензизоксазолил, 

бензоизотиазолил, бензоксазолил, 

бензотиазолил, бензимидазолил, 

фуропиридинил., тиенопиридинил, 

тиенопиримидинил, изотиазолопиридинил, 
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тиазолопиридинил, тиазо¬лопиридиноил, 

тиазолопиразинил, тиазолопиримидинил, 

триазолопиридинил, триазо¬ло¬пиразинил, 

пиролотриазинил, 5,6-

дихидробензо[h]квиназолинил, 5H-

хромено[4,3-d] пиримидинил, 6,7-дихидро-5H-

циклопента[d]пиримидинил, 5,6,7,8-

тетрахидро¬квиназо¬ли¬нил, 7,8-

дихидроквиназолин-5(6H)-онил, и 

тетрахидробензотиазолил, и е заменет со 0-3 

супституенти независно селектирани од 

групата која што се состои од C1-4алкил, C3-

7циклоалкил, C1-4халоалкил, C1-4алкокси, 

C1-4халоалкокси, C3-7циклоалкокси, C1-

4алкилтио, фенокси, бензилокси, хало, 

хидрокси, цијано, C1-4алкилсулфонил, 

NR2R3, пиролидино¬нил, метилендиокси, 

фурил, тиенил, триазолил, пиримидинил, 

нафтил, C1-4алкиламидо, CONR2R3, 

пиридил, фенил, и бензил, и каде што 

пиридилот, фенилот и бензилот се 

заме¬нети со 0-2 супституенти независно 

селектирани од групата која што се состои од 

хало, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1-

4халоалкил, C1-4халоалкокси, и NR2R3; 

R2 е водород, C1-4алкил, C1-

4хидроксиалкил, или C1-4аминоалкил; 

R3 е водород, C1-4алкил, C1-

4хидроксиалкил, или C1-4аминоалкил; 

или R2 и R3 земени заедно со азотниот атом 

за кој што тие се закачени е азетидинил, пи-

ро¬лидинил, пиперидинил, пиперазинил, N-

(C1-4алкил)пиперазинил, морфолинил, или 

хомопиперидинил; 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа. 

има уште 13 патентни барања.
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14/04/2010  US 

(96)  28/07/2010 EP10747095.7 

(97)  14/10/2015 EP2459197 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MACOR, John E.; BOY, Kenneth M.; 

GUERNON, Jason M.; OLSON, Richard E.; SHI, 

Jianliang; THOMPSON, III, Lorin A.; WU, Yong-

Jin; XU, Li; ZHANG, Yunhui and ZUEV, Dmitry 

S. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА РЕДУЦИРАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТА-АМИЛОИД 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

 

или фармацевтски прифатлива сол од тоа, 

при што 

 

 

A е пет- или шест-член хетероароматичен 

прстен кој што содржи од еден до три 

хете¬роатоми независно селектирани од 

азот, кислород, и сулфур; при што 

споменатиот хе¬тероароматичен прстен е 

незадолжително заменет со една или две 

групи селекти¬рани од хало, халоC1-6алкил, 

хидрокси, амино, C1-6алкокси, и C1-6алкил; 

B е селектиран од фенил и пиридинил, при 

што фенилот и пиридинилот се незадол-
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жи¬телно заменети со еден или два 

супституенти независно селектирани од C1-

6алкок¬си, C1-6алкил, C1-3алкиламино-C1-

6алкокси, цијано, C1-3диалкиламино-C1-

6алкокси, хало, халоC1-6алкокси, халоC1-

6алкил, хидрокси, метиламино, и амино; 

D е селектиран од 

 

ја означува точката на закачување за 

азотниот атом од молекулата родител; 

 

ја означува точката на закачување за’E’ 

половината; 

Ra е селектиран од водород, C1-6алкил, C2-

6алкенил, и хидрокси; 

Rb е -NRxRy, при што Rx и Ry се независно 

селектирани од водород, C1-4алкокси, C1-

4ал-кок¬сиC1-4алкил, C1-4алкоксикарбонил, 

C1-6алкил, C3-7циклоалкил, (C3-

7циклоалкил)C1-4 ал¬кил, хидроксиC1-

4алкил, и тридеутерометил, при што 

алкилниот дел од (C3-7цикло¬ал¬кил)C1-

4алкил може да  биде незадолжително 

заменет со C1-4алкокси група; или, 

Rx и Ry, заедно со азотниот атом за кој што 

тие се закачени, формираат четири- до се-

дум-член моноцикличен или бицикличен 

прстен кој што незадолжително содржи 

ед¬на двојна врска и кој што незадолжително 

содржи еден дополнителен хетероатом 

се¬лектирана од O, NRz, и S; при што Rz е 

селектирана од водород, C1-6алкил, и 

C1-4алкоксикарбонил; и при што прстенот е 

незадолжително заменет со еден или два 

супституенти независно селектирани од C1-

6алкокси, C1-6алкил, хало, халоC1-4алкил, 

хи¬д¬рокси,-NRfRg, оксо, спироцикличен 

диоксоланил; при што Rf и Rg се независно 

селек¬ти¬ра¬ни од водород, C1-

4алкоксикарбонил, и C1-6алкил; 

Rc е селектиран од водород, C1-

4алкилсулфонил, C1-4алкилсулфониламидо, 

амино, C1-6 алкиламино, 

C1-6диалкиламино, C3-7циклоалкиламино, 

хидрокси, и 

C1-4алкокси; 

Rd е селектиран од водород, C1-6алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкилкарбонил, C1-

6алкоксикар¬бо¬нил, C1-6алкилкарбонил, 

C1-6алкилсулфонил, C3-

7циклоалкилсулфонил, C3-

7циклоал¬кил¬карбонил, C1-

6диалкиламиноC1-4алкилкарбонил, и 

халоC1-4алкил, при што алкил¬ни¬от дел од 

алкоксикарбонилот, алкилкарбонилот, и 

алкилсулфонилот се незадолжи¬тел¬но 

заменети со еден супституент селектиран од 

C1-4диалкиламино, и C1-4алкокси; и 

E е селектиран од C1-6алкил, C4-

6циклоалкил, (C4-7циклоалкил)C1-4алкил, 

бензил, фенил, и пет- до шест-член 

хетероароматичен прстен кој што содржи 

еден или два азотни ато¬ми, при што 

фенилот, фенил делот од бензилот, и 

хетероароматичниот прстен се секој 

незадолжително заменети со еден, два, или 

три супституенти независно селек¬ти¬рани 

од C1-6алкил, C1-6алкокси, цијано, хало, 

хало 

C1-6алкокси, и халоC1-6алкил. 

има уште 18 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/18, 31/194, 31/427, 31/4418, 

31/498, 31/4985, 31/506, 31/519, 31/53, 45/06, 

A 61P 11/00  

(11)  6068   (13) Т1 

(21)  2015/577   (22) 28/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  EP10152727  05/02/2010  -- 

(96)  03/02/2011 EP11701683.2 

(97)  12/08/2015 EP2531187 

(73)  Adverio Pharma GmbH 
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Willy-Brandt-Platz 2 12529 Schönefeld, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VON DEGENFELD, Georges; SANDNER, 

Peter and STASCH, Johannes-Peter 

(54)  sGC СТИМУЛАТОРИ ИЛИ sGC 

АКТИВАТОРИ САМИ И ВО КОМБИНАЦИЈА 

СО PDE5 ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАНОТ 

НА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 

(57)  1  Употреба на sGC стимулатор или 

активатор одбран од групата составена од 2-

[1-(2-флуоробензил)-1H-пиразоло[3,4-

b]пиридин-3-ил]-5-(4-морфолинил)-4,6-

пиримидин-диамин (1), 2-[1-(2-

флуоробензил)-1H-пиразоло[3,4-b]пиридин-3-

ил]-5-(4-пиридинил)-4-пиримидинамин (2), 

метил-4,6-диамино-2-[1-(2-флуоробензил)-

1H-пиразоло[3,4-b]пиридин-3-ил]-5-

пиримидинил(метил)карбамат (3), метил-4,6-

диамино-2-[1-(2-флуоробензил)-1 H-

пиразоло[3,4-b]пиридин-3-ил]-5-

пиримидинилкарбамат (4), 3-(4-амино-5-

циклопропилпиримидин-2-ил)-1-(2-

флуоробензил)1H-пиразоло[3,4-b]пиридин 

(4a), 5-хлоро-2-(5-хлоротиофен-2-

сулфониламино-N-(4-(морфолин-4-

сулфонил)-фенил)-бензамид натриумова сол 

(6), 2-(4-хлоро-фенилсулфониламино)-4,5-

диметокси-N-(4-(тиоморфолин-4-сулфонил)-

фенил)-бензамид (7), и/или 4-({(4-

карбоксибутил)[2-(2-{[4-(2-фенилетил) 

бензил] окси}фенил)етил]амино}метил) 

бензоева киселина (5), 1-{6-[5-хлоро-2-({4-

транс-4-

}трифлуорометил)циклохексил]бензил}окси)

фенил] пиридин-2-ил}-5-(трифлуорометил)-

1H-пиразол-4-карбоксилна киселина (8), 1-[6-

(2-(2-метил-4-(4-

трифлуорометоксифенил)бензилокси)-

фенил)пиридин-2-ил]-5-трифлуорометил-

пиразол-4-карбоксилна киселина (9), 1[6-(3,4-

дихлорофенил)-2-пиридинил-5-

(трифлуорометил)-1H-пиразол-4-карбоксилна 

киселина (10), 1-({2-[3-хлоро-5-

(трифлуорометил)фенил]-5-метил-1,3-

тиазол-4-ил}метил)-1H-пиразол-4-

карбоксилна киселина (11), 4-({2-[3-

(трифлуорометил)фенил]-1,3-тиазол-4-

ил}метил)бензоева киселина (12), 1-({2-[2-

флуоро-3-(трифлуорометил)фенил]-5-метил-

1,3-тиазол-4-ил}метил)-1H-пиразол-4-

карбоксилна киселина (13) за производството 

на медикамент за третманот на Цистична 

Фиброза (CF).  

има уште 11 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 213/70, A 61K 31/44, 31/444, 

31/4965, A 61P 19/06, 9/00, 9/12, C 07D 

239/38, 241/18, 401/04, 403/04, 405/04, 417/04  

(11)  6069   (13) Т1 

(21)  2015/578   (22) 28/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  355491P  16/06/2010  US 

(96)  15/06/2011 EP13198843.8 

(97)  29/07/2015 EP2712861 

(73)  Ardea Biosciences, Inc. 

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Ouk, Samedy; Gunic, Esmir and Vernier, 

Jean-Michel 

(54)  ТИОАЦЕТАТ СОЕДИНЕНИЈА, 

СОСТАВИ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I-K):  
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 назначено со тоа, што:  

X1 е CH; 

X2 е N; 

X3 е CH; 

X4 е CH; 

Ra и Rb се обете CH3; 

M е C1-3 алкил; 

Y1 е CR1; 

Y2 е CR2; 

R1 е H, CF3, CH3, OCH3, F или Cl; 

R2 е H, метил, етил, пропил, изопропил, 

терц-бутил, циклопропил, циклобутил, CF3, 

OH, OCH3, етокси, SH, SCH3, SCH2CH3, 

CH2OH, C(CH3)2OH, Cl, F, CN, COOH, 

COOR2', CONH2, CONHR2' или SO2NH2; 

каде што R2' е H или C1-3 алкил; 

n е 1, 2, 3 или 4; 

R5 е независно одбрано од H, метил, етил, 

пропил, изопропил, терц-бутил, 

циклопропил, циклобутил, CF3, OH, OCH3, 

етокси, SH, SCH3, SCH2CH3, CH2OH, 

C(CH3)2OH, Cl, F, CN, COOH, COOR5', 

CONH2, CONH или SO2NH2; каде што R5' е 

H или C1-3 алкил. 

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/09, A 61P 31/04  

(11)  6070   (13) Т1 

(21)  2015/579   (22) 28/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  GB20070012420  26/06/2007  GB; 

GB20070012428  26/06/2007  GB and 

GB20070012435  26/06/2007  GB 

(96)  24/06/2008 EP08761319.6 

(97)  02/09/2015 EP2167121 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BIEMANS, Ralph Leon; HERMAND, 

Philippe Vincent and POOLMAN, Jan 

(54)  ВАКЦИНА КОЈАШТО СОДРЖИ 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

КАПСУЛАРНИ ПОЛИСАХАРИДНИ 

КОЊУГАТИ 

(57)  1  Имуноген состав на Streptococcus 

pneumoniae којшто содржи 12, или повеќе 

капсуларни сахариди од различни S. 

pneumoniae серотипи коњугирани со 2 или 

повеќе различни протенски носачи, кадешто 

составот содржи серотип 19F капсуларни 

сахариди коњугирани со дифтерија токсоид 

(DT) или CRM197 и 2-8 од капсуларните 

сахариди избрани од различни серотипи 

коњугирани со протеин D и кадешто 

половина или помалиот дел од коњугатите 

на капсуларниот сахарид содржи протеин D 

како носач на протеин.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/02, C 07K 16/46  

(11)  6071   (13) Т1 

(21)  2015/580   (22) 28/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  US20080112323P  07/11/2008  US and 

US20090183291P  02/06/2009  US 

(96)  06/11/2009 EP09760483.9 

(97)  07/10/2015 EP2342227 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZUGMAIER, Gerhard and DEGENHARD, 

Evelyn 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА АКУТНА 

ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА 

(57)  1  CD19 x CD3 биспецифично 

конструирано антитело со единечна низа за 

употреба во постапка за лекување, 

подобрување или елиминација на акутна 

лимфобластна леукемија (ALL) кај возрасни 

пациенти.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  E 06B 3/263  

(11)  6072   (13) Т1 

(21)  2015/582   (22) 29/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  DE20102004169U  24/03/2010  DE 

(96)  01/03/2011 EP11001680.5 

(97)  09/09/2015 EP2372071 

(73)  REHAU AG + Co 

Rheniumhaus 95111 Rehau, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Holweg, Thomas; Nägel, Bernhard; Melzer, 

Klaus and Dietz, Michael 

(54)  РАМКА / КРИЛО ЗА ПРОЗОРЕЦ ИЛИ 

ВРАТА 

(57)  1  Рамка / крило (1) за прозорец или 

врата со профилна рамка  (2), која се состои 

од множество на шупливи комори и која се 

стеснува при навлегувањето на 

термоизолационо стакло (3) и има 

периферна површина (4) која ја заобиколува 

челната страна на термоизолационото 

стакло (3), и со еластична навртка (5) која е 

прицврстена на периферната површина (4), е 

насочена кон термoизолационото стакло (3) и 

се состои од материјал кој е мек во споредба 

со материјалот од профилната рамка  (2), 

кадешто крајот на еластична навртката (5), 

кој се допира со термоизолационото стакло 

(3) е поставен на растојание од 

термоизолационото стакло (3), се 

карактеризира со тоа што навртката (5) е 

произведена од термопластичен полимерен 

материјал со цврстина според скалата на 

Shore во износ помеѓу 50А до 80А  

има уште 6 патентни барања. 
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(51)  B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00  

(11)  6073   (13) Т1 

(21)  2015/583   (22) 29/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  TR20090005721  23/07/2009  TR 

(96)  15/12/2009 EP09799441.2 

(97)  19/08/2015 EP2456624 

(73)  Bicakci, Sevan 

Molla Fenari Mah., Gazisinanpasa Sok., Kutlu 

Is Hani No: 14/3 Nuruosmaniye, Eminonu 

34120 Istanbul, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BICAKCI, Sevan 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ТРИ-

ДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА ВО 

ВНАТРЕШНОСТ НА КАМЕН 

(57)  1  Постапка за формирање на три-

домензионална слика во прозрачен камен (1) 

којашто ги содржи следниве чекори: 

 

- закривување на внатрешната страна на 

прозрачниот камен (1), формирање на 

простор и оставање на надворешeн оклоп 

(1.1), 

- изработка на најмалку едeн прв облик 

внатре на внатрешната површина на лицето 

на надворешниот оклоп (1.1), 

- изработка на најмалку еден прозрачен слој 

за пополнување (2) на внатрешната 

површина на лицето на надворешниот оклоп 

(1.1), 

- изработка на најмалку еден втор облик на 

внатрешната површина на лицето на слојот 

за пополнување (2), 

- повторување на едно по друго на 

обликување и пополнување на слој (2) 

обликување на внатрешната површина на 

лицето од слојот за пополнување (2) за секој 

облик, 

- спојување на најмалку еден три-

димензионален објект (5) кон внатрешната 

површина на лицето од слојот за 

пополнување (2) на самото дно, и затворање 

на долниот дел на каменот (1). 

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/75, A 61K 31/44, 31/4427, A 

61P 43/00, C 07D 405/12, 405/14, 413/14  

(11)  6075   (13) Т1 

(21)  2015/584   (22) 29/10/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  US20080040776P  31/03/2008  US 

(96)  25/03/2009 EP12188920.8 

(97)  26/08/2015 EP2615085 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Hadida-Ruah, Sara; Miller, Mark; Zhou, 

Jinglan; Bear, Brian and Grootenhuis, Peter 

(54)  ПИРИДИЛ ДЕРИВАТИ КАКО CFTR 

МОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I:    

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто:    

RN е H, алкил, арил, хетероарил, аралкил, 

циклоалкил или хетероциклоалкил;  A е 3 

член моноцикличен прстен;   

B е опционално фузиран на 5-7 член прстен 

избран од групата составена од 

циклоалифатичен, арил, хетероцикличен, и 

хетероарил;   

R1 е хало, алкил, OH, алкокси, тиоалкил, 

трифлуорометокси; или две R1 на соседните 
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атоми, земени заедно, формира 

  

  кадешто J е избрана од 

групата составена од CH2, CF2, или 

C(CH3)2;   

W е независно врска или (C1-C6) алкилиден 

низа кадешто се до две метиленски единици 

на W се независно заменети со, -O-, -S-, -

SO2-, или-NR’-;   

R’ е независно H, алкил, арил, хетероарил, 

аралкил, циклоалкил, или хетероцикличен;   

RW е независно H, CN, NO2, N(R)2, CF3, 

OCF3, OH, OR, CO2R, C(O)N(R)2, -O(C1-

C6)алкилиден-OR, -O(C1-C6)алкилиден-

N(R)2, -O(C1-C6)алкилиден-хетероцикличен, 

или алифатичен, циклоалифатичен, арил, 

арилокси, хетероцикличен или хетероарил, 

кадешто, кога e супституиран, Rw е 

супституиран се до два R2;   

R2 е хало, CN, NO2, CF3, OCF3, OR, OC(O)R, 

OC(O)N(R)2, SR, S(O)R, SO2R, SO2N(R)2, 

SO3R, C(O)R, CO2R, C(O)N(R)2, N(R)2, 

NRC(O)R, NRCO2R, NRC(O)N(R)2, NRSO2R, 

B(OR)2, или NRSO2N(R)2;   

R е независно H, алкил, циклоалкил, 

хетероцикличен, арил, или хетероарил;   

  n е 1 или 2;   

  w е цел број вклучително од 0 

до 4; и   

  x е цел број вклучително од 0 

до 5;   

дава дека кога W е врска и Rw е 

циклоалифатичен, хетероциклоалифатичен, 

арил или хетероарил, -W-Rw е сврзан за 3- 

или 4-позиција на пиридил прстенот.  

има уште 35 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61C 8/00  

(11)  6076   (13) Т1 

(21)  2015/586   (22) 02/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  MI20091686  01/10/2009  IT 

(96)  28/09/2010 EP10757612.6 

(97)  05/08/2015 EP2482753 

(73)  Ornaghi Luigi & C. S.N.C. Di Ornaghi 

Giuseppe Ed Angelo 

20047 Brugherio MB, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Ornaghi, Giuseppe 

(54)  ЗАБЕН ИМПЛАНТ СО ПОДОБРЕНИ 

ОСЕИНТЕГРАЦИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

(57)  1  Забен имплант кој што се состои од 

елемент со навој (1) кој што има нарежан 

профил (2) со темелна страна (2a) и 

надворешна страна (2б), голем број 

вдлабнатини во форма на конкавни делови 

(4a, 4б) кои што се формирани во секоја од 

страните, при што кон¬кав¬ните делови (4a) 

формирани во темелната страна (2a) на 

навојот на нарежа¬ниот профил (2) се 

сместени на растојание од лонгитудиналната 

оска (A) на елементот со навој (1) кое што е 

поголемо од растојанието на конкавните 

делови (4б) формирани на надворешната 

страна (2б) на истиот навој, што се 

карактеризира со тоа што наре¬жа¬ниот 

профил (2) е накосен кон темелниот дел (1a) 

од елементот со навој (1).  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  G 07C 15/00  

(11)  6079   (13) Т1 

(21)  2015/587   (22) 02/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  21/01/2011 EP11450009.3 

(97)  19/08/2015 EP2479727 

(73)  Novomatic AG 

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, 

AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Polleres, Wolfgang 

(54)  МАШИНА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА 

ТОПЧИЊА СО ВОДИЛКА ЗА ТОПЧИЊА 

(57)  1  Машина за извлекување на топчиња, 

којашто содржи 

 

- единица за извлекување (3) за прием и 

случаен избор на топчиња (2) како и  

- како и најмалку една водилка на топчињата 

(1) за празнење на извлечените топчиња(2) 

од единицата за извлекување (3) или за 

потхранување со топчиња (2) кон неа 

- кадешто водилката на топчињата (1) има 

тело (10) за прием и водењето на топчињата 

(2) со претходно определени димензии долж 

претходно определена патека (12) 

дефинирана од страна на телото (10), 

- кадешто телото (10) има одреден број на 

шипки-водилки којшто се поставени долж 

претходно определената патека (12) 

одалечени една од друга, во основа 

закривени, којшто ја обиколуваат претходно 

определената патека (12) на тој начин што 

помеѓу шипките-водилки (13) топче (2) со 

претходно определена димензија може да 

биде водено по претходно определенатата 

патека (12), и 

- кадешто шипките-водилки (13) се 

паралелни една на друга и ја дефинираат 

претходно определена патека(12), и 

- кадешто шипките-водилки (13) се држат 

една со друга напречно поврзани (15) во 

повеќе позиции претходно определени долж 

претходно определената патека (12), во 

основа еднообразно, просторно оделелени 

долж претходно определената патека (12), 

кадешто напречните поврзувања (15) по 

можност имаат централни вдлабнатини за да 

преку нив се потхрани (2), се карактеризира 

со тоашто 

- водилката на топчињата содржи најмалку 

еден генератор на вибрации (11), којшто е 

поврзан со телото (10) со начин на пренос на 

вибрации, и 

- со тоашто генераторот на вибрации (11) е 

поврзан кон потпирач (16) со начин на пренос 

на вибрации и потпирачот (16) е поврзан со 

телото (10), 

кадешто 
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- потпирачот (16) е поврзан со една од 

шипките-водилки (13) или едно од 

напречните поврзувања(15) и 

поминува до последните. 

има уште 6 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 215/233  

(11)  6082   (13) Т1 

(21)  2015/588   (22) 02/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  US20090162148P  20/03/2009  US; 

US20090246303P  28/09/2009  US and 

US20090248565P  05/10/2009  US 

(96)  19/03/2010 EP10710749.2 

(97)  26/08/2015 EP2408750 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TRUDEAU, Martin; GROOTENHUIS, 

Peter, D.J.; DEMATTEI, John; LOOKER, Adam, 

R.; NEUBERT-LANGILLE, Bobbianna; 

ROEPER, Stefanie; RYAN, Michael, P.; YAP, 

Dahrika, Milfred Lao; KRUEGER, Brian, R.; VAN 

GOOR, Frederick, F.; BOTFIELD, Martyn, C. 

and ZLOKARNIK, Gregor 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ НА 

МОДУЛАТОРИ НА РЕГУЛАТОР НА 

СПРОВОДЛИВОСТ НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКА ЦИСТИЧНА 

ФИБРОЗА 

(57)  1  Постапка за подготвување на 

соединение 34 
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Соединение 34 

содржи  

(a) реакција на соединение 26 

  

Соединение 26 

 

со соединение 32 

  

Соединение 32 

 

во присуството на T3P® и пиридин којшто 

употребува 2-метил тетрахидрофуран како 

растворувач, кадешто температура на 

реакцијата е одржана помеѓу 420C и 530C и 

кадешто реакцијата е дозволена да 

продолжи за барем 2 часа за да се добие 

соединение 33 

  

Соединение 33 

и 

(b) третирање на соединиение 33 со 

NaOMe/MeOH во 2-метил тетрахидрофуран. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 39/395, C 07K 16/22  

(11)  6083   (13) Т1 

(21)  2015/590   (22) 02/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  US20090220465P  25/06/2009  US and 

US20100301881P  05/02/2010  US 

(96)  25/06/2010 EP10728555.3 

(97)  14/10/2015 EP2445528 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road  Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  NOGUERA-TROISE, Irene; THURSTON, 

Gavin and THIBAULT, Alain 

(54)  МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

СО DLL4 АНТАГОНИСТ И 

ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС 

(57)  1  Изолирано хумано антитело или 

негов фрагмент за врзување на антигенот  

кој специјално се врзува за хуманиот делта 

лиганд 4 (hDLL4) за употреба при третман на 

канцер или редуцирање или запирање на 

растот кај субјект со администрирање во 

комбинација со хемотерапевтски агенс, 

назначено со тоа што хуманото антитело или 

неговиот фрагмент за врзување на антигенот 

содржи вариабилен регион со тешки низи 

(HCVR) со тешки низи  CDR1, CDR2 и CDR3 

секвенци од SEQ ID NO:22, 24 и 26, 
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соодветно, и вариабилен регион со лесни 

низи (LCVR) со лесни низи CDR1, CDR2 и 

CDR3 секвенци од SEQ ID NO:30, 32 и 34, 

соодветно, хемотерапевтскиот агенс е 

хемотерапевтски агенс со база на платина 

или аналог на пиримидин, и канцерот или 

туморот има солиден малигнитет.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

(51)  H 05B 33/08  

(11)  6104   (13) Т1 

(21)  2015/591   (22) 02/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  TW20110103638  31/01/2011  TW 

(96)  25/01/2012 EP12152552.1 

(97)  05/08/2015 EP2482617 

(73)  Midas Wei Trading Co., Ltd. and 

Champion Elite Company Limited 

9F, No. 33 Sec. 2 Roosevelt Road Taipei, 

Taiwan, CN and Skelton Building Road Town 

Tortola, -- 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  Wei, Tao-Chin and Yu, Kuo-Yi 

(54)  ЗАШТИТНО КОЛО ЗА (LED) ДИОДА 

ШТО ЕМИТИРА СВЕТЛИНА 

(57)  1  Заштитно коло за диода што емитира 

светлина (LED), се состои: 

            модул за диода која емитира светлина 

(10); 

 прв осигурувач (12), втор осигурувач 

(14), и елемент за заштита од празнење 

 (16) 

 првиот осигурувач 

 е назначен со тоа што елементот (12) 

е ресетирачки електронски осигурувач 

 и вториот осигурувач (14) е 

ресетирачки електронски осигурувач, двата 

 ресетирачки осигурувачи се 

соодветно поврзани за модулот на (LED) 

диодата  што  емитира светлина (10), 

па кога протекува струјата таа е поголема од 

 тековната заштитна вредност, двата 

ресетирачки осигурувачи (12, 14) се во 

 состојба на отворено струјно коло, за 

да се прекине протокот на вишокот  струја и 

да се спречи нејзино течење кон диодата што 

емитира светлина (10),  и, кога 

струјното коло ќе постане нормално, 

ресетирачките осигурувачи се во 

 состојба на куса врска; и 
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 елементот за заштита од празнење 

(16) е апсорбер за кратки бранови, 

 апсорберот за кратки бранови е 

поврзан за модулот на диодата што емитира 

 светлина (10) и првиот осигурувач 

(12) и вториот осигурувач (14), каде при 

 наднапонска или надструјна состојба 

се појавува шпиц или светлина, 

 апсорберот за кратки бранови се 

вклучува во состојба на куса врска, за да 

 елементот за заштита од празнење 

(16) овозможи пренасочувачот на  струјата за 

модулот на диодата што емитира светлина. 

има уште 7 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

(51)  B 22D 13/10, 13/04, 17/00, 19/00, H 02K 

17/16  

(11)  6105   (13) Т1 

(21)  2015/592   (22) 03/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(30)  IT2011TO01032  09/11/2011  IT 

(96)  07/11/2012 EP12806671.9 

(97)  09/09/2015 EP2776188 

(73)  Embraco Europe S.r.l. 

Piazza Solferino 20 10121 Torino, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MARINO, Michele and FEROLETO, Mauro 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА 

ЦЕНТРИФУГАЛНО ЛИЕЊЕ 

(57)  1  Уред  за центрифугално  лиење се 

состои од: 
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- долен полу калап(10) поставен на потпора 

(12) обезбедена со движечки погон за 

ротација околу постојна вертикална 

централната оска (14) при што споменатиот 

полу калап(10) кој е во крута врска при 

вртење и има прва централната 

празнина(36), 

- горен полу калап (16) наспроти долниот 

полукалап (10), наведениот горнен полу 

калап (16) е во крута врска при вртење и 

поседува втора централната празнина (56), и 

- средство за вршење на аксијалните 

движење на споменатите полу калапи (10, 

16), кон и/или спротивно еден од друг, 

наведениот уред се карактеризира со тоа 

што,  спомнатиот долен полу калап (10) има 

најмалку еден премин (46), кој ја става 

централната празнина (36) во комуникација 

со надворешноста преку отвор низ кој 

централната оска (14) не поминува, и притоа 

споменатиот горен полу калап(16) има 

најмалку еден премин (66), кој ја става 

наведената втора централна празнина (56) 

во комуникација со надворешноста преку 

отвор низ кој централната оска (14) не 

поминува. 

има уште 9 патентни барања. 

 

 

(51)  F 16D 55/226, 65/095  

(11)  6106   (13) Т1 

(21)  2015/593   (22) 04/11/2015 

(45) 30/06/2016 

(96)  14/09/2011 EP11181212.9 

(97)  12/08/2015 EP2570689 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme für 

Nutzfahrzeuge GmbH 

80809 München, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  Iraschko, Johann 

(54)  ДИСК СОПИРАЧКА ЗА МОТОРНО 

ВОЗИЛО И СОПИРАЧКА ОБЛОГА 

(57)  1  Диск сопирачка за моторно возило, 

особено за комерцијално моторно возило, 
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коешто содржи сопирачка клипер (8), која 

опфаќа диск сопирачка (5) и се состои од 

адаптер (1) кој е фиксен во статичниот начин 

на возилото, во кои адаптерот е раководен 

од  барем една рампа за сопирање (4), што е 

предвидено со плочата за поддршка (42) и со 

триење на облога (41) прицврстена за нив, 

каде што адаптерот (1) има адаптер спојки 

(2,3) кои го поддржуваат на потпорниот диск 

(42) на рампа на сопирачката (4) на влезната 

и излезната страна во главната насока на 

ротација (HDR) на диск сопирачка (5), 

кадешто, навртката  на влезната страна на 

адаптерот (3) (1) и површина во непосредна 

близина на (422) на плочата за поддршка 

(42) се во позитивен ангажман еден со друг, 

се карактеризира со тоа што спојката на 

излезната страна на адаптерот (2) се спушта 

во однос на навртките на влената страна на 

адаптерот.  

има уште 19 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61P37/02 8C07D405/04 6019 T1 

8A61K31/357 8C07D405/04 6019 T1 

8C07D319/08 8C07D405/04 6019 T1 

8A61K31/495 8C07D405/04 6019 T1 

8C07D317/72 8C07D405/04 6019 T1 

8C07D405/04 8C07D405/04 6019 T1 

8C07D235/08 8C07D405/04 6019 T1 

8A61P35/00 8C07D405/04 6019 T1 

8A23L3/18 8A23L3/015 6020 T1 

8A23L3/015 8A23L3/015 6020 T1 

8A61L2/07 8A23L3/015 6020 T1 

8A23C3/033 8A23L3/015 6020 T1 

8A61L31/10 8A61L29/14 6021 T1 

8A61L29/08 8A61L29/14 6021 T1 

8A61L29/14 8A61L29/14 6021 T1 

8A61L31/14 8A61L29/14 6021 T1 

8A01N37/18 8A01N37/18 6022 T1 

8A61P25/00 8C07D281/10 6023 T1 

8A61P19/08 8C07D281/10 6023 T1 

8A61P9/00 8C07D281/10 6023 T1 

8A61K31/554 8C07D281/10 6023 T1 

8C07D281/10 8C07D281/10 6023 T1 

8A61P29/00 8C07K16/24 6024 T1 

8A61K39/395 8C07K16/24 6024 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 6024 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 6025 T1 

8C07K16/00 8A61K39/395 6025 T1 

8C07K16/30 8A61K39/395 6025 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 6025 T1 
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8A61K31/165 8A61K31/165 6026 T1 

8A61P25/28 8A61K31/165 6026 T1 

8A61K31/41 8C07D487/04 6027 T1 

8C07H19/23 8C07D487/04 6027 T1 

8A61K31/395 8C07D487/04 6027 T1 

8A61K31/7052 8C07D487/04 6027 T1 

8A61P31/12 8C07D487/04 6027 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6027 T1 

8A61K31/4188 8C07D487/04 6027 T1 

8B01L3/00 8G01N33/558 6028 T1 

8G01N33/569 8G01N33/558 6028 T1 

8G01N33/558 8G01N33/558 6028 T1 

8G01N33/53 8G01N33/558 6028 T1 

8A61K8/37 8A61K8/73 6029 T1 

8A61K8/73 8A61K8/73 6029 T1 

8A61K8/891 8A61K8/73 6029 T1 

8A61Q1/04 8A61K8/73 6029 T1 

8A61K8/70 8A61K8/73 6029 T1 

8A61K8/34 8A61K8/73 6029 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6030 T1 

8C08L67/04 8A61K9/00 6030 T1 

8H01H23/24 8H01H13/28 6031 T1 

8H01H13/56 8H01H13/28 6031 T1 

8H01H23/20 8H01H13/28 6031 T1 

8H01H13/28 8H01H13/28 6031 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6032 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 6032 T1 

8C07D239/91 8C07D239/91 6033 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/06 6034 T1 

8A61P31/18 8C07D401/06 6034 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 6034 T1 

8A61P21/00 8A61K38/47 6035 T1 

8A61K38/47 8A61K38/47 6035 T1 

8A61P1/16 8A61K38/47 6035 T1 

8A61P3/00 8A61K38/47 6035 T1 

8A43B5/02 8A43B5/02 6036 T1 

8A43B3/24 8A43B5/02 6036 T1 

8A43B7/14 8A43B5/02 6036 T1 

8A61P29/00 8C07D263/48 6037 T1 

8C07D263/48 8C07D263/48 6037 T1 
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8A61K31/427 8C07D263/48 6037 T1 

8A61K31/421 8C07D263/48 6037 T1 

8C07D277/42 8C07D263/48 6037 T1 

8C07D401/04 8C07D233/61 6038 T1 

8C07D233/61 8C07D233/61 6038 T1 

8C07D233/64 8C07D233/61 6038 T1 

8C07K16/30 8C07K16/30 6039 T1 

8C07K16/28 8C07K16/30 6039 T1 

8C07K16/46 8C07K16/30 6039 T1 

8A61P35/02 8C07K16/30 6039 T1 

8A61K31/415 8C07D231/14 6040 T1 

8A61K31/4439 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D403/06 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D403/04 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D231/14 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D403/12 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D413/04 8C07D231/14 6040 T1 

8A61K31/4155 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D401/14 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D231/40 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D401/04 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D403/14 8C07D231/14 6040 T1 

8A61K31/5377 8C07D231/14 6040 T1 

8A61K31/422 8C07D231/14 6040 T1 

8A61K31/454 8C07D231/14 6040 T1 

8C07D413/14 8C07D231/14 6040 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 6041 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6041 T1 

8A61P19/00 8C07D471/04 6041 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 6041 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 6041 T1 

8A61P37/08 8C07K5/06 6042 T1 

8C07K5/06 8C07K5/06 6042 T1 

8C07K5/08 8C07K5/06 6042 T1 

8A01N43/00 8C07K5/06 6042 T1 

8A61K38/06 8C07K5/06 6042 T1 

8C07D239/26 8C07C311/20 6043 T1 

8C07D213/61 8C07C311/20 6043 T1 

8C07C311/28 8C07C311/20 6043 T1 

8C07D295/135 8C07C311/20 6043 T1 
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8C07D239/30 8C07C311/20 6043 T1 

8A61P29/00 8C07C311/20 6043 T1 

8A61K31/18 8C07C311/20 6043 T1 

8C07C311/20 8C07C311/20 6043 T1 

8C07D213/52 8C07C311/20 6043 T1 

8F28D1/053 8F28D1/053 6044 T1 

8A01N25/30 8A01N25/30 6045 T1 

8A01P7/04 8A01N25/30 6045 T1 

8A01N47/40 8A01N25/30 6045 T1 

8A01P7/02 8A01N25/30 6045 T1 

8A01N51/00 8A01N25/30 6045 T1 

8A01N43/40 8A01N25/30 6045 T1 

8A61M5/315 8A61M5/315 6046 T1 

8A23G3/52 8A23G3/02 6047 T1 

8A23G3/02 8A23G3/02 6047 T1 

8A61K31/4162 8C07D231/56 6048 T1 

8A61K31/42 8C07D231/56 6048 T1 

8C07D261/20 8C07D231/56 6048 T1 

8C07D231/56 8C07D231/56 6048 T1 

8A61P35/00 8C07D231/56 6048 T1 

8C07D413/12 8C07D231/56 6048 T1 

8C07D471/04 8C07D231/56 6048 T1 

8A61K31/416 8C07D231/56 6048 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 6049 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 6049 T1 

8A61P31/04 8C07D487/04 6049 T1 

8C07D275/03 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D277/18 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D413/12 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D263/50 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D417/12 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D285/08 8C07D263/50 6050 T1 

8C07D413/12 8C07D249/06 6051 T1 

8A61K31/4192 8C07D249/06 6051 T1 

8A61P35/00 8C07D249/06 6051 T1 

8C07D249/06 8C07D249/06 6051 T1 

8A01N57/32 8A01N25/12 6052 T1 

8A01P5/00 8A01N25/12 6052 T1 

8A01N25/08 8A01N25/12 6052 T1 

8A01N25/22 8A01N25/12 6052 T1 
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8A01N25/12 8A01N25/12 6052 T1 

8A61K39/395 8C07K16/30 6053 T1 

8C07K16/30 8C07K16/30 6053 T1 

8A61K39/395 8C07K16/00 6054 T1 

8C07H21/04 8C07K16/00 6054 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 6054 T1 

8C12N5/12 8C07K16/00 6054 T1 

8G01N33/53 8C07K16/00 6054 T1 

8E04B2/86 8E04B1/16 6055 T1 

8E04B1/16 8E04B1/16 6055 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 6056 T1 

8A61P25/28 8C07K16/18 6056 T1 

8C12N15/13 8C07K16/18 6056 T1 

8A61K47/48 8C07K16/18 6056 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 6056 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 6057 T1 

8C07K16/30 8C07K14/47 6057 T1 

8C12Q1/68 8C07K14/47 6057 T1 

8A61K38/17 8C12N15/62 6058 T1 

8C07K14/705 8C12N15/62 6058 T1 

8C12N15/62 8C12N15/62 6058 T1 

8C12N15/11 8C12N15/62 6058 T1 

8C07K14/55 8C12N15/62 6058 T1 

8E05B21/06 8E05B21/06 6059 T1 

8A61B17/00 8A61B17/11 6060 T1 

8A61M25/04 8A61B17/11 6060 T1 

8A61B17/064 8A61B17/11 6060 T1 

8A61B17/11 8A61B17/11 6060 T1 

8A61B17/34 8A61B17/11 6060 T1 

8A61M25/02 8A61B17/11 6060 T1 

8A23F5/46 8A23F5/12 6061 T1 

8A23F5/14 8A23F5/12 6061 T1 

8A23F5/12 8A23F5/12 6061 T1 

8A61K31/519 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D401/14 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D407/12 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D401/12 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D417/12 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D471/04 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D491/08 8A61K31/517 6062 T1 
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8A61K31/517 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D403/14 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D491/113 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D239/70 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D403/12 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D413/14 8A61K31/517 6062 T1 

8C07D491/052 8A61K31/517 6062 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/517 6062 T1 

8A61P25/28 8C07D498/20 6063 T1 

8C07D498/20 8C07D498/20 6063 T1 

8C07D519/00 8C07D498/20 6063 T1 

8A61K31/439 8C07D498/20 6063 T1 

8A61K38/48 8A61K38/48 6064 T1 

8A61K8/66 8A61K38/48 6064 T1 

8C12P17/16 8C07D311/58 6065 T1 

8C07D311/58 8C07D311/58 6065 T1 

8A61P25/04 8A61K9/14 6066 T1 

8A61K31/485 8A61K9/14 6066 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 6066 T1 

8H04B3/54 8H04B3/54 6067 T1 

8A61K31/4418 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/53 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K45/06 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/519 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/18 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/427 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/506 8A61K31/18 6068 T1 

8A61P11/00 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/194 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/498 8A61K31/18 6068 T1 

8A61K31/444 8C07D213/70 6069 T1 

8A61P9/00 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D417/04 8C07D213/70 6069 T1 

8A61P19/06 8C07D213/70 6069 T1 

8A61P9/12 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D213/70 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D241/18 8C07D213/70 6069 T1 

8A61K31/44 8C07D213/70 6069 T1 

8A61K31/4965 8C07D213/70 6069 T1 
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8C07D401/04 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D405/04 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D239/38 8C07D213/70 6069 T1 

8C07D403/04 8C07D213/70 6069 T1 

8A61P31/04 8A61K39/09 6070 T1 

8A61K39/09 8A61K39/09 6070 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 6071 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 6071 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 6071 T1 

8E06B3/263 8E06B3/263 6072 T1 

8B44F7/00 8B44C3/10 6073 T1 

8B44F1/06 8B44C3/10 6073 T1 

8B44C3/10 8B44C3/10 6073 T1 

8C07F9/6561 8C07F9/6561 6074 T1 

8A61K31/675 8C07F9/6561 6074 T1 

8C07H19/20 8C07F9/6561 6074 T1 

8G01N33/53 8C07F9/6561 6074 T1 

8A61P31/12 8C07F9/6561 6074 T1 

8A61P35/00 8C07F9/6561 6074 T1 

8A61K31/44 8C07D213/75 6075 T1 

8C07D405/14 8C07D213/75 6075 T1 

8A61K31/4427 8C07D213/75 6075 T1 

8C07D405/12 8C07D213/75 6075 T1 

8A61P43/00 8C07D213/75 6075 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 6075 T1 

8C07D413/14 8C07D213/75 6075 T1 

8A61C8/00 8A61C8/00 6076 T1 

8C07K14/605 8A61K47/48 6077 T1 

8A61P3/10 8A61K47/48 6077 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 6077 T1 

8C07C323/12 8A61K47/48 6077 T1 

8C07D213/70 8A61K47/48 6077 T1 

8A61P35/00 8C07D215/44 6078 T1 

8C07D471/04 8C07D215/44 6078 T1 

8A61K31/4745 8C07D215/44 6078 T1 

8C07D215/44 8C07D215/44 6078 T1 

8G07C15/00 8G07C15/00 6079 T1 

8C12N5/16 8C12N5/16 6080 T1 

8A61K31/497 8A61K31/497 6081 T1 

8A61P35/00 8A61K31/497 6081 T1 
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8C07D215/233 8C07D215/233 6082 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 6083 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 6083 T1 

8A61P5/24 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D413/04 8C07D209/08 6084 T1 

8A61K31/404 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D209/36 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D209/42 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D409/04 8C07D209/08 6084 T1 

8A61P13/00 8C07D209/08 6084 T1 

8A61P3/06 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D209/12 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D401/04 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D209/08 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D209/22 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D405/04 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D403/04 8C07D209/08 6084 T1 

8C07D413/14 8C07D209/08 6084 T1 

8C08F4/68 8C08F4/68 6085 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 6086 T1 

8A61K38/05 8C07K5/062 6087 T1 

8C07D471/04 8C07K5/062 6087 T1 

8A61P35/02 8C07K5/062 6087 T1 

8C07K5/062 8C07K5/062 6087 T1 

8A61P35/00 8C07K5/062 6087 T1 

8C07D401/04 8C07K5/062 6087 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 6088 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 6088 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 6088 T1 

8A61K31/395 8C07D471/04 6088 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6088 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 6088 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 6089 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 6089 T1 

8A61P25/28 8C07D471/04 6089 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 6089 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 6089 T1 

8C12Q1/68 8C07K14/01 6090 T1 

8A61K39/12 8C07K14/01 6090 T1 

8C07K14/01 8C07K14/01 6090 T1 
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8C12N7/04 8C07K14/01 6090 T1 

8A61K31/4166 8A61K31/4184 6091 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D233/88 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D403/04 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D235/02 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D401/04 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D403/10 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D233/72 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D233/86 8A61K31/4184 6091 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/4184 6091 T1 

8C07D233/84 8A61K31/4184 6091 T1 

8A61K39/39 8C12N15/09 6092 T1 

8C12N15/09 8C12N15/09 6092 T1 

8C12N15/11 8C12N15/09 6092 T1 

8A61K31/215 8A61K31/519 6093 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 6093 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 6093 T1 

8A61P31/14 8A61K31/519 6093 T1 

8A61P35/04 8A61K38/09 6094 T1 

8A61K38/09 8A61K38/09 6094 T1 

8A61P35/00 8A61K38/09 6094 T1 

8E05B27/10 8E05B29/04 6095 T1 

8E05B29/04 8E05B29/04 6095 T1 

8C07K14/48 8A61K38/18 6096 T1 

8A61K38/18 8A61K38/18 6096 T1 

8A61K47/10 8A61K9/20 6097 T1 

8A61K47/34 8A61K9/20 6097 T1 

8A61K31/485 8A61K9/20 6097 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 6097 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 6097 T1 

8A23L1/315 8A23L1/00 6098 T1 

8A23B4/09 8A23L1/00 6098 T1 

8A23L1/31 8A23L1/00 6098 T1 

8A23L1/00 8A23L1/00 6098 T1 

8A61P25/28 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D317/58 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D417/12 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D295/20 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D405/12 8C07D295/20 6099 T1 
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8C07D241/42 8C07D295/20 6099 T1 

8A61P25/04 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D215/12 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D239/42 8C07D295/20 6099 T1 

8A61P25/22 8C07D295/20 6099 T1 

8C07C275/28 8C07D295/20 6099 T1 

8C07D401/12 8C07D295/20 6099 T1 

8A61K47/40 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K31/7076 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K31/519 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 6100 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 6101 T1 

8C07D411/04 8C07D411/04 6102 T1 

8A61P5/48 8C07K14/605 6103 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 6103 T1 

8A61K38/26 8C07K14/605 6103 T1 

8H05B33/08 8H05B33/08 6104 T1 

8B22D17/00 8B22D13/10 6105 T1 

8B22D19/00 8B22D13/10 6105 T1 

8H02K17/16 8B22D13/10 6105 T1 

8B22D13/04 8B22D13/10 6105 T1 

8B22D13/10 8B22D13/10 6105 T1 

8F16D65/095 8F16D55/226 6106 T1 

8F16D55/226 8F16D55/226 6106 T1 

8C07D241/44 8C07D241/44 6107 T1 

8A61P3/10 8C07D241/44 6107 T1 

8C07D471/04 8C07D241/44 6107 T1 

8A61K31/495 8C07D241/44 6107 T1 

8A61P3/04 8C07D241/44 6107 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 6108 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4985 6108 T1 

8A61K9/48 8A61K31/4985 6108 T1 

8A61P15/10 8A61K31/4985 6108 T1 

8A01G33/00 8C12M1/00 6110 T1 

8C12M1/00 8C12M1/00 6110 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

Abloy Oy E 05B 21/06 6059 А 

Adverio Pharma GmbH 
A 61K 31/18, 31/194, 31/427, 31/4418, 31/498, 31/4985, 

31/506, 31/519, 31/53, 45/06, A 61P 11/00 
6068 А 

Aerpio Therapeutics Inc. A 61K 31/497, A 61P 35/00 6081 А 

Amgen Research (Munich) 

GmbH 
C 07K 16/24 6086 А 

Amgen Research (Munich) 

GmbH 
C 07K 16/28, A 61P 35/02, C 07K 16/46 6071 А 

Amgen Research (Munich) 

GmbH 
C 07K 16/30, A 61P 35/02, C 07K 16/28, 16/46 6039 А 

Apogenix GmbH 
C 12N 15/62, A 61K 38/17, C 07K 14/55, 14/705, C 12N 

15/11 
6058 А 

Ardea Biosciences, Inc. 

C 07D 213/70, A 61K 31/44, 31/444, 31/4965, A 61P 

19/06, 9/00, 9/12, C 07D 239/38, 241/18, 401/04, 

403/04, 405/04, 417/04 

6069 А 

Array Biopharma Inc. 
C 07D 231/56, A 61K 31/416, 31/4162, 31/42, A 61P 

35/00, C 07D 261/20, 413/12, 471/04 
6048 А 

Aveston Grifford Ltd. C 12M 1/00, A 01G 33/00 6110 А 

Bayer Intellectual Property 

GmbH 
A 01N 25/30, 43/40, 47/40, 51/00, A 01P 7/02, 7/04 6045 А 

Bicakci, Sevan B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00 6073 А 

Biocryst Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/519, 31/215, 45/06, A 61P 31/14 6093 А 

BioNTech AG and Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz, 

vertreten durch den 

Präsidenten 

C 07K 14/47, 16/30, C 12Q 1/68 6057 А 

BOEHRINGER INGELHEIM 

VETMEDICA, INC. 
C 07K 14/01, A 61K 39/12, C 12N 7/04, C 12Q 1/68 6090 А 

Bristol-Myers Squibb 

Company 

C 07D 498/20, A 61K 31/439, A 61P 25/28, C 07D 

519/00 
6063 А 

Bristol-Myers Squibb 

Company 

A 61K 31/517, 31/519, 31/5377, C 07D 239/70, 401/12, 

401/14, 403/12, 403/14, 407/12, 413/14, 417/12, 471/04, 

491/052, 491/08, 491/113 

6062 А 
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Corinex Communications 

Corporation 
H 04B 3/54 6067 А 

Crisp Sensation Holding SA A 23L 1/00, A 23B 4/09, A 23L 1/31, 1/315 6098 А 

Curevac GmbH C 12N 15/09, A 61K 39/39, C 12N 15/11 6092 А 

De Winter, Erwin A 61B 17/11, 17/00, 17/064, 17/34, A 61M 25/02, 25/04 6060 А 

Debiopharm International SA C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 19/00, 35/00, 37/00 6041 А 

Dompé farmaceutici s.p.a. 
C 07D 263/48, A 61K 31/421, 31/427, A 61P 29/00, C 

07D 277/42 
6037 А 

Duke University A 61K 38/47, A 61P 1/16, 21/00, 3/00 6035 А 

E. R. Squibb & Sons, L.L.C. C 12N 5/16 6080 А 

Elanco Animal Health Ireland 

Limited 
C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 31/04 6049 А 

ELI LILLY AND CO. 
C 07K 5/062, A 61K 38/05, A 61P 35/00, 35/02, C 07D 

401/04, 471/04 
6087 А 

Eli Lilly and Company 
C 07K 16/18, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 25/28, C 12N 

15/13 
6056 А 

Embraco Europe S.r.l. B 22D 13/10, 13/04, 17/00, 19/00, H 02K 17/16 6105 А 

Erden, Tolga A 23G 3/02, 3/52 6047 А 

Euro-Celtique S.A. 
C 07D 405/04, A 61K 31/357, 31/495, A 61P 35/00, 

37/02, C 07D 235/08, 317/72, 319/08 
6019 А 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04 6066 А 

Ferring B.V. A 61K 38/09, A 61P 35/00, 35/04 6094 А 

FONDITAL S.p.A. F 28D 1/053 6044 А 

Genentech, Inc. and 

Immunogen, Inc. 
A 61K 47/48 6101 А 

Gilead Sciences, Inc. 
C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41, 31/4188, 31/7052, 

A 61P 31/12, C 07H 19/23 
6027 А 

GILEAD SCIENCES, INC. 
C 07F 9/6561, A 61K 31/675, A 61P 31/12, 35/00, C 

07H 19/20, G 01N 33/53 
6074 А 

GlaxoSmithKline Biologicals 

S.A. 
A 61K 39/09, A 61P 31/04 6070 А 

Glycotope GmbH A 61K 39/395, C 07K 16/00, 16/28, 16/30 6025 А 

Guer, Jean Luc A 43B 5/02, 3/24, 7/14 6036 А 

ICOS Corporation A 61K 31/4985, 9/20, 9/48, A 61P 15/10 6108 А 

ID Biomedical Corporation of 

Quebec  
6109 А 

Incyte Corporation 
C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 35/00, 

37/00, C 07D 487/04 
6088 А 

Invisible Sentinel, Inc. G 01N 33/558, B 01L 3/00, G 01N 33/53, 33/569 6028 А 

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. A 01N 25/12, 25/08, 25/22, 57/32, A 01P 5/00 6052 А 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 295/20, A 61P 25/04, 25/22, 25/28, C 07C 6099 А 
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275/28, C 07D 215/12, 239/42, 241/42, 317/58, 401/12, 

405/12, 417/12 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 233/61, 233/64, 401/04 6038 А 

KARO BIO AB 

C 07D 209/08, A 61K 31/404, A 61P 13/00, 3/06, 5/24, C 

07D 209/12, 209/22, 209/36, 209/42, 401/04, 403/04, 

405/04, 409/04, 413/04, 413/14 

6084 А 

Kiacta Sàrl A 61K 31/165, A 61P 25/28 6026 А 

KNORR-BREMSE Systeme für 

Nutzfahrzeuge GmbH 
F 16D 55/226, 65/095 6106 А 

Laboratorios Farmacéuticos 

Rovi, S.A. 
A 61L 29/14, 29/08, 31/10, 31/14 6021 А 

Les Laboratoires Servier and 

Armgo Pharma, Inc. 
C 07D 281/10, A 61K 31/554, A 61P 19/08, 25/00, 9/00 6023 А 

L'Oréal A 61K 8/73, 8/34, 8/37, 8/70, 8/891, A 61Q 1/04 6029 А 

Ludwig Institute for Cancer 

Research Ltd 
C 07K 16/30, A 61K 39/395 6053 А 

Menarini International 

Operations Luxembourg S.A. 
C 07D 311/58, C 12P 17/16 6065 А 

Merck Canada Inc. C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P 31/18 6034 А 

Merck Patent GmbH 
C 07D 241/44, A 61K 31/495, A 61P 3/04, 3/10, C 07D 

471/04 
6107 А 

Merck Patent GmbH 
C 07D 215/44, A 61K 31/4745, A 61P 35/00, C 07D 

471/04 
6078 А 

Midas Wei Trading Co., Ltd. 

and Champion Elite Company 

Limited 

H 05B 33/08 6104 А 

MYLAN LABORATORIES 

LIMITED 
C 07D 411/04 6102 А 

Nektar Therapeutics 
A 61K 47/48, A 61P 3/10, C 07C 323/12, C 07D 213/70, 

C 07K 14/605 
6077 А 

Novomatic AG G 07C 15/00 6079 А 

OncoMed 

Pharmaceuiticals,Inc. 
C 07K 16/28, A 61K 39/395 6032 А 

Orgen Gida Sanayi Ticaret 

Anonim Sirketi 
A 23F 5/12, 5/14, 5/46 6061 А 

Ornaghi Luigi & C. S.N.C. Di 

Ornaghi Giuseppe Ed Angelo 
A 61C 8/00 6076 А 

Otsuka Pharmaceutical Co., 

Ltd. 
A 61M 5/315 6046 А 

Pfizer Limited and Icagen, Inc. C 07D 263/50, 275/03, 277/18, 285/08, 413/12, 417/12 6050 А 

Pimco 2664 Limited C 07C 311/20, A 61K 31/18, A 61P 29/00, C 07C 6043 А 
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311/28, C 07D 213/52, 213/61, 239/26, 239/30, 295/135 

Purdue Pharma L.P. A 61K 9/20, 31/485, 47/10, 47/34, 9/28 6097 А 

Purdue Pharma L.P. 
C 07K 16/00, A 61K 39/395, C 07H 21/04, C 12N 5/12, 

G 01N 33/53 
6054 А 

Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc. 
A 61K 39/395, C 07K 16/22 6083 А 

Regeneron Pharmaceuticals, 

Inc. 
C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 29/00 6024 А 

REHAU AG + Co E 06B 3/263 6072 А 

Relypsa, Inc. C 08F 4/68 6085 А 

Resverlogix Corporation C 07D 239/91 6033 А 

Rielda Serrature S.r.L. E 05B 29/04, 27/10 6095 А 

Scynexis, Inc. A 01N 37/18 6022 А 

SIGMA-TAU Research 

Switzerland S.A. 

C 07D 249/06, A 61K 31/4192, A 61P 35/00, C 07D 

413/12 
6051 А 

St. George's Hospital Medical 

School and The University Of 

Manchester 

C 07K 5/06, A 01N 43/00, A 61K 38/06, A 61P 37/08, C 

07K 5/08 
6042 А 

TAISHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD 

C 07D 231/14, A 61K 31/415, 31/4155, 31/422, 31/4439, 

31/454, 31/5377, C 07D 231/40, 401/04, 401/14, 403/04, 

403/06, 403/12, 403/14, 413/04, 413/14 

6040 А 

The Regents of the University 

of California 

A 61K 31/4184, 31/4166, A 61P 35/00, C 07D 233/72, 

233/84, 233/86, 233/88, 235/02, 401/04, 403/04, 403/10 
6091 А 

The Research Foundation for 

The State University of New 

York 

A 61K 38/48, 8/66 6064 А 

Tolmar Therapeutics, Inc. A 61K 9/00, C 08L 67/04 6030 А 

UCB Biopharma SPRL C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 25/28, 29/00, 9/00 6089 А 

Universidad Autònoma de 

Barcelona 
A 23L 3/015, A 23C 3/033, A 23L 3/18, A 61L 2/07 6020 А 

University of Virginia Patent 

Foundation 
A 61K 9/00, 31/519, 31/7076, 47/02, 47/12, 47/40 6100 А 

Vertex Pharmaceuticals 

Incorporated 

C 07D 213/75, A 61K 31/44, 31/4427, A 61P 43/00, C 

07D 405/12, 405/14, 413/14 
6075 А 

Vertex Pharmaceuticals 

Incorporated 
C 07D 215/233 6082 А 

Vimar SpA H 01H 13/28, 13/56, 23/20, 23/24 6031 А 

VST Building Technologies 

AG 
E 04B 1/16, 2/86 6055 А 

Wacker Chemie AG A 61K 38/18, C 07K 14/48 6096 А 

Zealand Pharma A/S C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 5/48 6103 А 
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(73) (51) (11) (13) 

Cephalon, Inc. 

C 07D 237/14, A 61K 31/501, 31/502, 

31/5025, A 61P 25/28, C 07D 237/26, 237/32, 

237/36, 403/04, 403/12, 495/04 

4963 T1 

SIGMA-TAU Industrie 

Farmaceutiche Riunite 

S.p.A. 

C 07D 491/22 4966 T1 

Imhold, Naamloze 

Vennootschap 
A 47C 27/14 4967 T1 

Bristol-Myers Squibb 

Company 

C 07D 401/12, A 61K 31/4427, A 61P 35/00, C 

07D 401/14 
4968 T1 

Pulmagen Therapeutics 

(Inflammation) Limited 

A 61K 9/00, 31/427, A 61P 11/00, C 07D 

277/00, 413/12, 417/12 
4970 T1 

SANOFI 
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/00, 

25/00, 35/00, C 07D 213/28 
4962 T1 

Italfarmaco SpA A 61K 9/00, 31/428, 47/20, 47/34, A 61P 25/28 4969 T1 

SANOFI 
C 07D 209/44, A 61K 31/4035, A 61P 7/02, C 

07D 403/10 
4971 T1 

YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO., LTD. 
A 61K 38/00, A 61P 1/00, 37/00 4964 T1 

Imagene B 23K 26/00, A 01N 1/00, 1/02, B 23K 26/24 4965 T1 

Matrizyme Pharma 

Corporation 
A 61K 38/48, A 61L 29/16, 31/16, A 61P 7/02 4961 T1 
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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  2008/1461 (220) 01/10/2008 

(442) 30/06/2016 

(731) INTERMAR SIMANTO NAHMIAS 

Ferhatpasa Mah. M18 K II-B, Catalca Istambul 

ISTAMBUL - TRAKYA SERBEST BOLGESI 

(ITSB), TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 26.11.03;26.13.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чевли, папучи  

 

(210) TM  2009/286 (220) 31/03/2009 

(442) 30/06/2016 

(731) ДАМПЕКС БСД ДООЕЛ експорт-

импорт, Скопје 

ул. Иво Лола Рибар бр. 49 Скопје-Центар, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена, сива 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување и пијалaци  

 

(210) TM  2009/806 (220) 07/08/2009 

(442) 30/06/2016 

(731) Tрговско друштво за производство, 

трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. 

увоз-извоз ДОО 

с. Марино ул. 534 бр. 22-Б Марино 

Илинден Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис  

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 25.07.17;25.07.20;27.05.02 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи  

 

(210) TM  2011/63 (220) 31/01/2011 

(442) 30/06/2016 

(731) Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, MK 

(540)  

 

 

(591) црвена, жолта, сина, бела, црна 

(531) 29.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пиалоци, пиалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пиалоци  

 

(210) TM  2011/64 (220) 31/01/2011 

(442) 30/06/2016 
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(731) Златевски Љубиша 

ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, MK 

(540)  

 

 

(531) 05.07.11;19.07.16 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пиалоци  

 

(210) TM  2011/1018 (220) 28/09/2011 

(442) 30/06/2016 

(731) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, зелена и бела 

(531) 02.09.01;25.07.06;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

диететски напивки за медицинска употреба; 

храна за бебиња  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, 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, сладолед, производи од тесто и 

слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет, 

сосови (како мирудии), мирудии  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи 

- рекламирање, ширење на рекпамен 

материјал (трактати, проспекти печатени 

материјали, примероци), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа, 

објавување рекламни текстови; односи со 

јавност; истражувања, маркетиншки студии, 

телевизиско рекламирање, услуги при 

продажба на големо и мало со витамински 

препарати, диететски супстанции што се 

користат во медицината, диететски напивки 

за медицинска употреба; храна за бебиња; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед, меласа, 

квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), 

мирудии, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад, пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 
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овошни сокови, сирупи и услуги при увоз и 

извоз со витамински препарати, диететски 

супстанции што се користат во медицината, 

диететски напивки за медицинска употреба; 

храна за бебиња; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, 

брашно и производи од жита, леб, сладолед, 

производи од тесто и слатки, мед, меласа, 

квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), 

мирудии, земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, семиња, пивски 

слад, пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  

 

(210) TM  2012/517 (220) 18/05/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Шар Планина бб, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 25.01.19;26.04.16 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(210) TM  2012/842 (220) 10/08/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела 

(531) 26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 
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Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/844 (220) 10/08/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела 

(531) 25.05.02;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  
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кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/845 (220) 10/08/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, црвена, бела 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 
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домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/846 (220) 10/08/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела 

(531) 26.04.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 
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дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/847 (220) 10/08/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, црна 

(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 
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Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/1017 (220) 27/09/2012 

(442) 30/06/2016 

(731) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(531) 27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 

големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 21  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална галантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 
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за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  поправки. Инсталациски услуги  

 

(210) TM  2013/735 (220) 01/08/2013 

(442) 30/06/2016 

(731) ТД за враб. на инвалидни лица, 

производство на специјална опрема, 

услуги и трговија ЕКСПЕРТС ДОО, Скопје 

ул.Митрополит Т.Гологанов бр.149, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) -златна и сребрена 

(531) 26.03.02;26.03.05;27.05.02;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски 

направи (кои не се рачни); инкубатори за 

јајца  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2013/744 (220) 06/08/2013 

(442) 30/06/2016 

(731) Шандонг Линглонг Тајр Цо., Лтд.  

77 Џинлохг роуд, Жаојуан, CN 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ  

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

LEAO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

 

(210) TM  2013/746 (220) 07/08/2013 

(442) 30/06/2016 

(731) SAVENCIA SA 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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(531) 06.19.01;08.03.01;08.03.10;19.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сирење  

 

(210) TM  2013/747 (220) 09/08/2013 

(442) 30/06/2016 

(731) ПАРАЦЕЛЗУС ДОО Скопје 

ул.Париска бр.22, Карпош, MK 

(540)  

 
(531) 15.07.09;26.01.03;26.11.12 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати   

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало   

 

(210) TM  2013/750 (220) 12/08/2013 

(442) 30/06/2016 

(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. 

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, 

Yuxi, Yunnan, A Chinese limited company, 

CN 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.09;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  Тутун; Тутун за џвакање; Пури; Цигари 

кои содржат замена за тутун, кои не се за 

медицинска употреба; Цигари; Цигарили; 

Тревки за пушење; Бурмут; намален тутун; 

остатоци од тутун; Писки за цигари од жолт 

калибар за пури и држачи на цигари; 

Торбички за тутун; Врвови на цигари; Лулиња 

за тутун; Секачи за пури; Кутии за пури; 

Кутии за цигари; Држачи за пури; Џебни 

машини за виткање цигари; Држачи за 

цигари; Писки за држачи за цигари; Чистачи 

на лулиња за тутун; Рафтови за лулиња; 

Тегли за чување тутун; Кутии за бурмут; 

Пепелници за пушачи; Плукалник за 

корисници на тутун; Кутија за чување пури-

хјумидор; Кибрит; Држачи за кибрит; Кутии за 

кибрит; Запалки за пушачи; Садови со плин 

за запалки; Камчиња за запалки; Држач за 

бутан за употреба во запалки; Бутан(за 

пушење); Филтери за цигари; Кочани од 

хартија за цигари; Хартија што апсорбира за 

лулиња; Хартија за цигари; Состав на 

полнењето на филтерот за цигари  

 

(210) TM  2014/216 (220) 03/03/2014 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство и трговија 

на вино, ракија, оцет и останати 

алкохолни и безалкохолни пијалоци 

ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

ул.810 бр.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

LEPOVO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

(210) TM  2014/217 (220) 03/03/2014 
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(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство и трговија 

на вино, ракија, оцет и останати 

алкохолни и безалкохолни пијалоци 

ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

ул.810 бр.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ЛЕПОВО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2014/218 (220) 03/03/2014 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство и трговија 

на вино, ракија, оцет и останати 

алкохолни и безалкохолни пијалоци 

ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

ул.810 бр.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

ДОМЕИН ЛЕПОВО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2014/219 (220) 03/03/2014 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство и трговија 

на вино, ракија, оцет и останати 

алкохолни и безалкохолни пијалоци 

ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

ул.810 бр.2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

DOMAINE LEPOVO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2014/239 (220) 04/03/2014 

(442) 30/06/2016 

(731) ХЕРАФАРМ дооел 

нас.Раклиш, Радовиш, MK 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2014/1333 (220) 10/12/2014 

(442) 30/06/2016 

(731) Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(531) 25.01.19;26.03.01;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  играчки и спортска опрема, играчки 

возила и додатоци за нив, модели на 

играчки, сетови за играње со тема 

градилиште, играчки алати, постоља за 

алати играчки, играчки возила на далечинско 
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управување, играчки за конструирање, 

играчки возила за качување, играчки возила 

за качување на батерии, слагалици, летала, 

игри со улоги, игри на табла, играчки коцки, 

карти за играње  

 

(210) TM  2015/25 (220) 09/01/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) магента и бела 

(531) 26.04.16;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција),спасување и настава; апарати и 

инстрименти за спроведување, 

вклучување,трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, 

пренос, обработка и репродукција на звук, 

слика или податоци; магнетни носачи на 

податоци; машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери; компакт 

дискови, ДВД и други дигитални носачи на 

податоци; компјутерски софтвер; 

електронско чување на податоци (со можност 

за преземање); електронски изданија (со 

можност за преземање)  

кл. 16  печатени материјали; фотографии; 

канцалариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; собирање, 

систематизација, составување и економски 

анализи на податоци и информации во 

компјутерски бази на податоци; 

малопродажни услуги (исто така преку 

интернет и комуникациски мрежи), во врска 

со апарати и инструменти за научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или  контролирање на електрицитетот, 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слики или податоци; 

малопродажни услуги (исто така преку 

интернет и комуникациски мрежи), во врска 

со магнетни носачи на податоци, машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци, 

компјутери, компакт дискови, ДВД и други 

дигитални носачи на податоци, компјутерски 

софтвер, електронско чување на податоци 

(со можност за преземање), електронски 

изданија (со можност за преземање), 

печатени материјали, фотографии, 

канцалариски прибор (освен мебел),  

материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; инсталациски 

услуги; поправка и одржување на 

компјутери и телекомуникациски хардвер  
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кл. 38  телекомуникации; услуги од новинска 

агенција; изнајмување на телекомуникациска 

опрема; обезбедување на 

телекомуникациски информации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајнерски услуги кои се 

однесуваат на истите; услуги на индустриски 

анализи и истражувања; дизајнирање и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и 

бази на податоци; одржување на софтвер; 

техички консултации; компјутерски услуги во 

врска со електронско чување на податоци; 

изнајмување на опрема за обработка на 

податоци; дизајнирање на вебстрани за 

други  

кл. 45  лиценцирање на права од 

индустриска сопственост  

 

(210) TM  2015/65 (220) 23/01/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(540)  

 

KING 2.5 WG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2015/243 (220) 27/02/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CAFFEBOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

прoизводи,хигиенски производи за 

медицинска употреба диететски супстанции 

прилагодениза медицинска употреба, храна 

за бебиња, фластери, материјали за 

преврзување, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за  

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди    

 

(210) TM  2015/378 (220) 01/04/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје 

ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафеава, бела 

(531) 08.01.23;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки и чоколокум  

 

(210) TM  2015/475 (220) 22/04/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

 

eMAG Crni Petak 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична 

нега, автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани 

продавници, рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(210) TM  2015/476 (220) 22/04/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

Crni Petak 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична 

нега, автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани 

продавници, рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(210) TM  2015/478 (220) 22/04/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична 

нега, автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани 

продавници, рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, за се 

погоренаведено  
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(210) TM  2015/479 (220) 22/04/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its 

registred office in Bucharest 

148 Virtutii street, registered with the Trade 

Register under no J40/372/2002, fiscal code 

14399840, duly represented by Mr. Sorin 

Ionеscu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на он-лајн малопродажба за: 

електронски производи за потрошувачи, 

електрични компоненти, апарати за 

домаќинство, гаџети, предмети за лична 

нега, автомобилски производи, спортски 

производи, производи за домаќинство и 

градина, облека, артикли за миленичиња, 

играчки, книги, музика и филмови, 

малопродажба на електрични апарати за 

домаќинство во специјализирани 

продавници, рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, за се 

погоренаведено  

 

(210) TM  2015/507 (220) 05/05/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) SHIMANO INC. a corporation, 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants, of 

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, , JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

E - TUBE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери за велосипед, дисплеј за 

апарати за менување брзини, сооднос на 

брзината и/ или статусот на акумулаторот за 

велосипед, дигитални уреди со 

дисплеј (електронски) за велосипеди, 

нумерички индикатори на вредност за 

велосипеди, уреди за мерење време на 

велосипеди, уред за систем за глобално 

позиционирање (GPS) за велосипед, уреди 

за мерење за велосипеди, приемници за 

нумерички вредности за велосипеди, 

покажувачи на брзина за велосипеди, 

манометри за велосипеди, мерач на вртежи 

на велосипеди, мерачи на моќност за 

велосипеди, броила за велосипеди, уреди за 

бежичен пренос на податоци за велосипеди, 

софтвери за велосипеди, електрични жици за 

велосипеди; батерии, полначи за батерии, 

држачи за батерии; компјутерски интерфејс 

системи за велосипеди, кациги за 

велосипеди, очила, спортски очила, очила за 

сонце, очила и додатоци за очила 

  

кл. 12  велосипеди, вклучувајќи електрични 

велосипеди, нивните делови, фитинзи и 

дополнителна опрема имено: главчини, 

внтрешни главчини на менувач за брзини, 

главчина за велосипед што содржи 

внатрешно динамо, главчина за брзо 

опуштање на менувачот за брзини, главчини 

за брзо опуштање на полугите на менувачот 

за брзини, отпусни полуги на менувачот за 

брзини, рачка за менување на брзини, уред 

за менување на брзини, менувачи на брзини, 

водилка за ланец, систем на слободно 
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движење, запчаник за ланец, макари 

адаптирани за велосипеди, ланци, бужири за 

менувачи, осовини, комплет осовини, ланци 

за предни тркала, педали, држач за ножни 

прсти, рачки за кочници, кочници, бужири за 

кочници, чевли за кочење, бандаши, ротори 

за кочење, плочки за кочници, тркала, гуми, 

внатрешни гуми, жици, делови за спојување 

жици, ножни кочници, шипка за седло, 

предни делови за склоп на рамка - виљушка, 

амортизери, управувач, држачи за управувач, 

рачки за управувач, рогови за велосипеди, 

подлоги за седиште, седла, индикатор за 

позиција на менувач за велосипед, 

моторцикли, прекинувачи  

 

(210) TM  2015/596 (220) 08/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ELIDOR 

(591) зелена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2015/597 (220) 08/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ELIDORA 

(591) зелена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(210) TM  2015/598 (220) 08/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

Scotch brite 

(591) зелена и црвена 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на заби  

 

(210) TM  2015/610 (220) 10/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) GALDERMA S.A. 

Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, CH 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички препарати за нега на 

кожата, косата и ноктите  
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кл. 5  фармацевтски производи за 

дерматолошка употреба, фармацевтски 

препарати за нега на кожата, косата и 

ноктите, храна и диететски супстанци за 

медицинска и клиничка употреба, хранливи и 

диететски суплементи за медицинска 

употреба, витамински препарати, минерални 

препарати  

кл. 10  хирушки апарати и инструменти од 

областа на нега на кожата и третмани на 

кожата, медисински апарати и инструменти 

од областа на нега на кожата и третмани на 

кожата  

 

(210) TM  2015/613 (220) 11/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Челичен лим и гранулат ЖЕЛЕЗНИК 

АД Сопотница Демир Хисар 

7244 Сопотница, Демир Хисар, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, сива 

(531) 25.01.19;26.03.12;29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  легури од обичен метал, топки од 

челик, челик во сурова форма или 

полуобработен, лиено железо, во сурова 

форма или полуобработено, лиен челик, 

метални прстени, обрачи од челик, завртки 

од метал, нитни од метал, легури од челик, 

градби од челик, челични листови, челични 

ленти, цевки од челик, челични шипки, 

титаниум  

кл. 7  куглести лежишта, лежишта (топчести 

прстени за лежишта), лежишта за преносни 

оски, лежишта (делови од машини), оски, 

осовини (делови од машини), делови за 

клипови, запчести механизми за машини  

кл. 35  канцелариски работи, продажба на 

големо и продажба на мало на: легури од 

обичен метал, топки од челик, челик во 

сурова форма или полуобработен, лиено 

железо, во сурова форма или 

полуобработено, лиен челик, метални 

прстени, обрачи од челик, завртки од метал, 

нитни од метал, легури од челик, градби од 

челик, челични листови, челични ленти, 

цевки од челик, челични шипки, титаниум, 

куглести лежишта, лежишта (топчести 

прстени за лежишта), лежишта за преносни 

оски, лежишта(делови од машини), оски, 

осовини (делови од машини), делови за 

клипови, запчести механизми за машини  

 

(210) TM  2015/620 (220) 11/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ЛАРС ДООЕЛ 

ул. „Гоце Делчев“ бр. 34, Штип, MK 

(540)  

 
(531) 05.09.15;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајвар  

 

(210) TM  2015/625 (220) 16/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) МАКС 2000 ДООЕЛ Велес 



 

 

136 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

Раштански пат бб, Велес, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

1000, Скопје 

(540)  

 

ВИ-ВИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други прпарати за 

поизводство на пијалоци  

 

(210) TM  2015/645 (220) 19/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

APPLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи за пушачите; тутун; 

пепелници; кибрити; запалки за пушачи; 

електронски цигари  

 

(210) TM  2015/651 (220) 23/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/663 (220) 25/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ASOS Plc 

Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, NW1 7FB, London, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

ASOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белеeње и други материи 

за перење; чистење, полирање, триење и 

абразивни препарати; сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби; 

лепила за козметички цели; парфимирана 

вода; тоалетна вода; колонска вода; мириси 

и мирисни производи за лична употреба; 

масла за масажа; козметички препарати за 

нега на кожата; мелеми за кожа; козметика за 

нега на кожата; препарати за нега на кожата; 

средства против црвенила за козметички 

цели; препарати за капење и туширање; гел 

за туширање; гелови за капење и пенливи 

купки; миризливи лосиони за тело, креми и 
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путери за тело; миризлива хидратантна 

крема за тело; хидратанти креми; лосиони за 

тело, креми и путери за тело; бебешки 

лосион; бебешко масло; креми и гелови за 

третман на стрии; хидратантни креми; 

миризлив сапун за кожа; масло за тело; 

лосиони за чистење, шминка за лице, усни и 

образи; пудра за лице; светки за лице; светки 

за козметички цели; кармин, сјај за усни, 

немедицински мелем за усни, моливи за 

усни; парфимирани светкави стикови; ленти 

за депилација; сенки за очи, моливи за очи, 

маскара, шминка за очи, тушеви за очи, четки 

за туш за очи, креми за очи, гелови за очи, 

сјај за очи, мелеми за очи; бои за веѓи; 

козметика за веѓи; моливи за веѓи; вештачки 

веѓи; вештачки трепки; осветлувачи; маски; 

препарати за чистење; тоници; прочистувачи; 

ексфолиатори; пудра за шминка; руменило; 

камени пудри; отстранувачи на шминка; 

миризливи кесички; мириси за соба; 

препарати за нега на убавина; производи за 

нега на убавина; креми за убавина; тоници за 

убавина за употреба на тело; тоници за 

убавина за употреба на лице; сетови за 

шминка, не медицински препарати за 

убавина; не медицински производи за 

убавина за нега на кожа; производи за лична 

употреба за нега на кожа, имено за 

хидратација на лице, очи и усни; креми за 

лице и тело; лосиони и серуми; третмани 

против стареење; пудри за лице; производи 

за нега на коса, шампон, балсами за коса, 

пена за коса, креми за обликување на коса, 

гел за коса и спреј за коса; суви шампони; 

средство за миење тело и коса; препарати за 

миење на уста; препарати за нега на нокти, 

лак за нокти, зајакнувачи на нокти и 

отстарнувачи на лак за нокти; вештачки 

нокти; крем за бричење, гел за бричење, 

прибор за бричење, прпеарати за после 

бричење, лосиони за после бричење; боја за 

чевли; препарати за депилација; дезодоранс 

за лична употреба; антиперспиранти; 

потпури; препарати за нега на нокти; лак за 

нокти и отстрнувач на лак за нокт; препарати 

за потемнување на кожа; заштита од сонце; 

масла за заштита од сонце, лосиони, креми и 

гелови; масла за после сончање, лосиони, 

креми и гелови; козметички препарати за 

потемнување; препарати за вештачко 

потемнување; лосиони за сончање, гелови за 

сончање, масла за сончање; талк пудра; 

терпени [есенцијални масла]; марамици 

натопени со козметички лосиони; тоалетна 

вода; прибор за лична хигиена; трансфери 

(декоративен) за козметички цели; препарати 

отстранувачи на лак за нокти; препарати; 

препарати за миење, за коса и за нега на 

кожа (не медицински); козметички производи 

за бебиња и доенчиња (не медицински); 

паста за заби и гел за заби; креми, гелови и 

пасти за белеење; за белеење на заби 

препарати; вазелин (за козметички цели); 

марамчиња и крпи натопени со лосиони за 

чистење и / или козметички лосиони; 

натопени марамчиња и крпи за хигиенски 

цели(за лична употреба); памучни стапчиња; 

вата; медицински сапуни; медицински 

шампон; медицински кондиционери за коса; 

бебешки влажни марамчиња; козметички 

фарби; ниту еден од горенаведените 

производи не се однесува на велосипедизам 

и специјализирани додатоци и опрема за 

велосипедизам  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти 

за спасување и обучување, апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 
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снимање; компакт-дискови, ДВД и друга 

медиа за дигитален запис, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер, 

апарати за гаснење пожар; часовници [уреди 

за мерење на време]; временски часовници 

[уреди за мерење на време]; електронски 

публикации; публикации кои што можат да 

бидат превземени; апликации за паметни 

телефони и таблети; паметни очила; паметни 

слушалки; синџири за очила за гледање и за 

очила за сонце; клип-очила за сонце; рамки 

за очила и очила за сонце; врвки за очила за 

сонце; мерни инструменти за време, очила за 

сонце; очила за сонце; очила за гледање; 

наочари; кутии за чување на очила, синџири 

и рамки за стакла; маска за очи; леќи; 

електрични апарати за стилизирање на коса; 

електрични пегли за виткање на коса; 

електрични преси за исправување на коса; 

електрични апарати за подвиткување, 

исправање, стајлинг на коса; компјутерски 

софтвер со можност за преземање; 

компјутерски софтвер за собирање, 

уредување, организирање, менување, 

пренесување, чување и размена на податоци 

и информации; компјутерски софтвер кој 

овозможува испраќање, преземање, да има 

пристапување, споделување, прикажување, 

означување, блогирање, пренос, 

поврзување, споделување или на друг начин 

обезбедување на електронски медиум или 

информациja преку компјутерски и 

комуникациски мрежи; компјутерски софтвер 

за репродукција, обработка и пренос на 

аудио, видео и мултимедијални содржинa; 

компјутерски софтвер за контрола на 

работење на аудио и видео опрема и за 

гледање, пребарување и / или да пушта 

аудио, видео, телевизија, филмови, 

фотографии и други дигитални слики и другa 

мултимедијалнa содржинa; софтвер за 

комуникација; софтвер за апликација; 

софтверски апликации; интерактивen 

компјутерски софтвер; електронска пошта и 

софтвер за пораки; компјутерски периферни 

уреди; дигитални апарати и инструменти; 

дигитални електронски уреди за 

евидентирање, организирање, пренесување, 

примање, управување, играње и 

разгледување, текст, податоци, слика, аудио 

и видео фајлови; компјутерски програми за 

пристапување, пребарување и барање на 

онлајн дата бази и интернет; електронски 

публикации (преземање); мобилни дигитални 

електронски уреди за испраќање и примање 

на телефонски повици, СМС и MMС пораки, 

инстант пораки, факсови, електронска пошта, 

и друг дигитален податок; рачни дигитални 

електронски уреди за испраќање и примање 

на телефонски повици, СМС и MMС пораки, 

инстант пораки, факсови, електронска пошта, 

и други дигитални податоци; мобилни 

телекомуникациски уреди; преземање на 

електронски публикации (преземање); 

комуникациски апарати и слични на нив; 

футроли за мобилни телефони; држачи на 

мобилни телефони; слушалки; софтвер за 

апликација; ДВД-а; ЦД-а; MP3 плеери; 

апарати; магнети; сателитски апарати; 

телевизиски апарати; видео апарати; делови 

и опрема за сите горенаведените производи; 

ниту еден од споменатите стоки не се 

однесуваат на велосипедизам и 

специјалзирани додатоци и опрема за 

велосипедизам  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производи со благородни метали или 

обложени со нив што не се вклучени во 

другите класи; Накит, скапоцени камења; 

хрологиски и хронометриски  инструменти; 

ремчиња за часовници; гривни за рачни 

часовници; кутии прилагодени за чување 

часовници; кутии за часовници; кутии од 
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скапоцени камења за чување часовници; 

синџирчиња за часовници; хронографи 

[рачни часовници]; тастатура за часовници; 

часовници за посебни прилики; електронски 

часовници; изглед на бројчаник за 

часовници; стрелки за часовници; накит 

часовници; механички часовници; привезок 

часовници; џебни часовници; рекламни кутии 

за часовници; рекламни футроли за 

часовници; кварцни часовници; ремчиња за 

часовници; часовници со вградена функција 

за меморија; часовници со инкорпорирана 

телекомуникациска функција; часовници 

изработени од злато; часовници направени 

од позлата; часовници изработени од 

благородни метали; Часовници направени од 

дубле; часовници кои предаваат податоци на 

паметни телефони; женски часовници; 

ремчиња за рачни часовници; рачни 

часовници; рачни часовници; следачи на 

активност; мемориски часовници; GPS 

часовници; калкулатор часовници; паметни 

алки; паметен накит; производи на накит 

обложени со благородни метали; производи 

на накит изработен од синџир јаже; 

производи на накит изработени од легури од 

благородни метали; производи на накит 

изработени од благородни метали; 

производи на накит со скапоцени камења; 

производи на накит со украсни камења, кутии 

прилагодени за чување на делови на накит; 

синџири; привезоци; бижутерија; крстови 

[накит]; моден накит; златен накит; алки за 

идентификација; накит од слонова коска; 

накит со предмети од скапоцени камења; 

накит со предмети од скапоцени метали; 

кутии за часовници; накит синџир од 

благородни метали за брезлетна за нога; 

накит алки; нараквици; накит кој содржи 

дијаманти; накит кој содржи бисери; накит 

изработен од кристал; накит направен од 

стакло; накит изработен од пластика; накит 

изработен од жолт килибар; украсен накит; 

накит камења; накит часовници; привезоци за 

клуч како накит [ситни орнаменти или џебни 

часовници]; брошеви за ревери [накит]; 

привезоци [накит]; медалјони [накит]; украсни 

музички кутии; бисери [накит]; привезоци 

[накит]; калаисан накит; сребрен накит; накит 

за жени од ситни орнаменти [накит]; 

Скапоцени метали и нивните легури; накит; 

имитација на накит; скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

копчиња за кошули; прстени; нараквици; 

ланчиња; обетки; брошеви; кутии за накит; 

кутии за рачни часовници; кутии за 

часовници; беџови од благородни метали; 

часовници; фигурини [статуетки] за аларм 

часовници од благородни метали; привезоци 

за клучеви; медали; скапоцени камења; полу-

скапоцени камења; украсни игли за шешир; 

украси за капа изработени од скапоцени 

метали; игли за вратоврски; штипки за 

вратоврска; ремчиња за часовник; кутии за 

накит; делови и опрема за сите горенаведени 

производи; ниту еден од споменатите 

производи не се однесуваат на 

велосипедизам и специјалините додатоци и 

опрема за велосипедизам  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали што не се 

вклучени во други класи; Животинска кожа, 

делови од кожа; торби и куфери за патување; 

чадори и чадори за сонце; стапови за одење; 

багаж, торби, паричници и други 

пренесувачи; торби за облека; торби за на 

училиште; торби за чадори; чанти направени 

од вештачка кожа; чанти изработени од кожа; 

торби за на плажа; торби за на колан и торби 

за околу половина; платнени торби; торби за 

книги; Бостон торби; барел торби; торби за 

една употреба; торби со широки рачки; 

козметички торби; цилиндрична торба за 

патување; актовки за документи; багаж 

торби; кожени торби; несесери; несесер за 

патување; празни несесери за бричење; 
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торби за преку рамо; прашка торби; мали 

торби за мажи; куфер торби; куфери; плетени 

торби за шопинг; несесери за тоалетен 

приобор; платнени торби; патни торби од 

кожа; ковчези [багаж]; платнени торби; 

елегантни чанти; паричници за картички; 

паричници за клучеви; џебни паричници; 

паричници за ставање на ремени; чанта 

паричник; паричници за монети; козметички 

торби; вечерни елегантни чанти; чанти за 

околу зглоб; пилот актовки за патување; 

колички; ранци; бизнис торби; организатори; 

кеси за перење; за купување; куфери за 

патување; багаж; холдал патни торби; 

портмоне; колички; тоалет торби; торби; 

ранци; скитам торби; секојдневни торби; 

чанти; кожни куфери; музички кутии; актовка; 

козметички куфери; носачи на костуми, за 

кошули и за фустани; кутии за вратоврски; 

футроли и држачи за кредитни картички; 

паричници; чанти; торби; кожени чанти; 

ранци; кутии за шапки; чанти; футроли за 

клучеви; кожни врвки; торби за шопинг на 

тркала; патнички куфери; козметички 

несесери; футроли за картички; облека за 

домашни миленици; облека за животните; 

ремени; маси за уста за животни, 

околувратници, водилки и маски; производи 

направени од вештачко крзно; ремени од 

кожа; белегзии направени од кожа; рекламни 

кутии направени од кожа; накит направен од 

кожа; ѓердани направени од кожа; кутии за 

накит направени од кожа; кутии за рачни 

часовници направени од кожа; кутии за 

часовници направени од кожа; значки 

направени од кожа; привезоци изработени од 

кожа; кутии за накит направени од кожа; 

рамки за очила и кутии заочила за сонце 

направени од кожа; прстени направени од 

кожа; обетки направени од кожа; делови и 

опрема за сите горенаведените производи; 

ниту еден од споменатите производи не се 

однесуваат на велосипедизам и специјалини 

додатоци и опрема за велосипедизам  

кл. 25  облека, обувки, капи, облека за мажи, 

облека за жени, облека за деца, шарени 

марами, облека за на плажа, чевли за на 

плажа, колани, колани за пари, детски 

лигавчиња (не на хартија), градник, подигање 

на дел од чизма, чизми, кожни чевли, чевли 

од велур, платнени обувки, градници, женски 

маички, капи, беретки, шалови, капи за 

туширање, капути, јаки, корсети, ремчиња, 

монтажни јаки, фустани, топлачи за уши, 

топлачи за нозе, уреди за обувки против 

лизгање, додатоци за обувки, потпори за 

пети за обувки, вештачки крзна , ракавици, 

наметки, полу-чизми, капи, хартиeни капи, 

стегачи за глава, потпетици, капи, чорапи, 

внатрешни влошки за обувки, јакни, дресови, 

плетен фустани, плетиво, чипкани чизми, 

бебешки комплет, облека од имитација на 

кожа, облека од кожа, хеланки, затоплувачи 

за нозе; готови облоги, монтила, маски за 

спиење, белезници, муф, вратоврски, палта, 

мантили, панталони, хартија, облека, парка, 

ританки, врвови на капа, пелерини, женски 

крзнени наметки, женскиот полот, џебови, 

џебови за облека, пелерини, пуловери, 

пижами, конфекција, бањарки, сандали, сари, 

наметки, марами, шалови, заштитиници за 

облека, преден дел на кошули, кошули, 

чевли, кошули со краток ракав, здолништа, 

папучи, топлинки, чорапи, влошки за обувки, 

жартери за машки долги чорапи,  чорапи, 

костуми, купачи, џемпери, маички, хулахопки, 

тоги, капи, ремени за панталони, панталони, 

бермуди за капење, турбани, долна облека, 

долна облека, униформи, горен дел на 

чевли, превези, машки елеци / елеци, 

пижами, боди, блузи, ветровки, трегери, 

костими, костими за маскембал, наметки за 

облека, делови и опрема за сите 

горенаведените производи; ниту еден од 

споменатите производи не се однесуваат на 
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велосипедизам и специјална облека за 

велосипедизам  

 

(210) TM  2015/680 (220) 29/06/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје 

ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло зелена, црна и бела 

(531) 02.09.01;05.03.14;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика, 

дезинфекциони средства  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: козметички и фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2015/721 (220) 10/07/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Наум Донев 

ул. Охридска Архепископија бр. 34, Охрид, 

MK 

(540)  

 

APTEKA DONEVI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со фармацевтски производи, 

медицински препарати, хируршки и 

медицински помагала и инструменти, 

медицинска опрема  

 

(210) TM  2015/744 (220) 06/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Центури ДООЕЛ 

Бул. Гоце Делчев 121 , 2400, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, сина, бела 

(531) 01.01.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

работи поврзани со недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патување  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2015/752 (220) 27/07/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

HAVAIANAS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 
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заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(210) TM  2015/753 (220) 27/07/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 

заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(210) TM  2015/754 (220) 27/07/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Alpargatas S.A. 

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila 

Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, BR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кутии за мобилни телефони, рамки за 

очила; врвки за очила; синџирчиња за очила; 

кутии за очила; стакла за очила; очила 

против заслепување; очила за сонце; 

заштитни очила за спорт; леќи (оптички); 

очила  

 

(210) TM  2015/760 (220) 28/07/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина, жолта, 

кафена, црвена, црна, бела, и зелена 

(531) 03.01.01;11.03.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

кл. 30  производи од какао, пијалoци што се 

на основа на какао, пијалoци од какао со 

млеко; пијалoци што се на основа на 

чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко  

 

(210) TM  2015/843 (220) 24/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Apple Inc 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 
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(540)  

 

RETINA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  хоролошки и хронометриски 

инструменти; рачни часовници; саати; 

часовници; хронографи за користење како 

часовници; хронометри; каивчиња за 

часовници; стегачи за часовници; кутии за 

часовници, саати и хоролошки и 

хронометриски инструменти; делови за 

часовници, саати и хоролошки и 

хронометриски инструменти; делови за 

часовници, саати и хоролошки и 

хронометриски инструменти; накит  

 

(210) TM  2015/844 (220) 19/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Приватна здравствена установа-

специјалистичка ординација по 

гинекологија и акушерство ГИНОЛАБОР 

Куманово 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 49-а, Куманово, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 02.03.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги  

 

(210) TM  2015/845 (220) 24/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за трговија со здрава храна 

и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ 

бул. АСНОМ бр. 20/2-15, 1000, Скопје, 

Аеродром, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 05.01.03;26.01.18;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  алгинати за храна, бадеми мелени, 

путер, путер од какао, масло од кокосов орев, 

масло од репка за исхрана, кандирано 

овошје, урми, масла за јадење, рибино масло 

за исхрана, снегулки од компир, овошни 

желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир, 

џемови, желатин за исхрана, желеа за 

исхрана, морски алги, мармалад, млечни 

пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто 

овошје (орев, бадем, лешник) подготвени 

маслиново масло, путер од кикиритки, салати 

(овошни салати), супа (состојки за правење 

супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: алгинати за храна, бадеми мелени, 

путер, путер од какао, масло од кокосов орев, 

масло од репка за исхрана, кандирано 

овошје, урми, масла за јадење, рибино масло 

за исхрана, снегулки од компири, овошни 

желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир, 

џемови желатих за исхрана, желеа за 

исхрана, морски алги, мармалад, млечни 

пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто 

овошје (орев, бадем, лешник) подготвени, 

маслиново масло, путер од кикиритки, салати 

(овошни салати), супа (состојки за правење 

супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт, слатки 
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од бадем, ананасово семе, сода бикарбона, 

прополис за исхрана на луѓето, пијалаци што 

се на основа на чај, чај, подготовки од 

житарици, снек од житарици, пијалоци од 

какао со млеко, сол за готвење, пченкарни 

снегулки, тестенини, снегулки мед, желеа, 

бадемови колачи, храна од овес, мусли 

мушкатов орев, алги (додатоци за јадење), 

колачиња, соја (производи за исхрана), жита 

(мали парчиња храна од жита), бадеми 

(овошја), зрна (семе), лешници, исушен 

кокосов орев, јаткасто овошје, сок од домати, 

сок од зеленчук, сокови (овошни сокови), 

салата од овошје, салата од зеленчук, 

мелени јаткасти производи, кафе, колачи, 

интегрални колачи, млеко од бадем, млеко 

од индустриски орев, мешани пијалоци од 

овошје и зеленчук (смути)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, служење храна и пијалоци 

(кетеринг)  

 

(210) TM  2015/846 (220) 25/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Mico S.r.L. 

Via G. Cossali, 1,  25034 Orzinuovi BS, IT 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи, сирење, овчо 

сирењем кашкавал  

 

(210) TM  2015/849 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HEXTEND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/850 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FOMELLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/851 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FOMELA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/852 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CUSSUNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/853 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CUSONO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/854 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NOBENA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/855 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AMEYA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/856 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CAVEDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/857 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FERITO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/858 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FERIDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/859 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

FERITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/860 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LUSILLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/861 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LUCILLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/863 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Politico LLC, a Delaware company 

1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington 

22209, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтверска апликција со која се 

обезбедуваат вести, информации и 

коментари од областа на тековните настани, 

владините активности и општествените, 

културните и забавните настани; софтвер кој 

се користи за обработка, пренесување, 

прием, организација, манипулација, 

функционирање (пуштање), прегледување, 

репродукција и наснимување (streaming) на 

аудио, видео, текстуални и други медиски 

или мултимедиски содржини, при што сите 

може електронски да се наснимаат или да се 

преземат од Интернет, екстранет или други 

комуникациски мрежи; електронски 

публикации кои може да се преземат од 

мрежа; компјутерски хардвер, апарат за 

наснимување, пренос или репродукција на 

звук или слики; магнетни носачи на податоци; 

дискови за наснимување; компјутерски игри  

кл. 16  печатени работи; весници; часописи; 

весник кој известува за тековни настани, 

културни и општествени активности и 

настани, забава, активности на владата, 

државните службеници, кандидатите за 

функционери и вработените во владата, како 

и други работи кои се од јавен интерес  

кл. 35  услуги за рекламирање, маркетинг и 

промоција за бизниси; ширење на рекламите 

за други лица преку весници и Интернет; 

обезбедување информации за стоки 

наменети за продажба и огласи за 

вработување преку весници и Интернет; 

обезбедување на услуги за рекламирање, 

маркетинг и промоција; обезбедување на он-

лајн информации за вработување во областа 

на понудени работни места и огласи за 

вработување; услуги за деловни консултации  

кл. 38  телекомуникациски услуги, конкретно 

електронско пренесување на податоци, 

пораки и информации помеѓу и низ 

компјутери, мобилни и уреди кои се држат во 

рака и кабелски и безжични комуникациски 

уреди; телекомуникациски услуги, конкретно 

услуги со кои им се овозможува на 

корисниците да пренесуваат пораки, 

коментари, мултимедиски содржини, видео 

записи, подвижни слики, филмови и 

фотографии, аудио содржини, анимации, 

слики, ликови, текстови, информации и други 

содржини создадени од корисникот преку 

глобална компјутерска мрежа и други 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

обезбедување он-лајн комуникациски 

линкови кои ги префрлуваат корисниците на 

други вебсајтови; обезбедување он-лајн 

форуми, простории за разговор (chat rooms) 

и електронски огласни табли за корисниците 

да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат, 

да споделуваат, да критикуваат, да 

одредуваат рејтинг и да коментираат за 

прашања од интерес; обезбедување пристап 

до компјутерски, електронски и он-лајн 

датотеки; услуги за емитување на аудио, 

текстуални, видео и мултимедиски содржини 

преку компјутер и преку електронски 

комуникациски мрежи, конкретно 

пренесување на друг компјутерски систем 

(uploading), како и поставување, 

прикажување, прикачување (tagging) и 

електронско пренесување на податоци, 

аудио и видео содржини; обезбедување 

пристап до компјутерски датотеки во областа 

на забавата и образованието  

кл. 41  обезбедување на вести, коментари и 

информации преку Интернет во врска со 

тековни настани, културни и општествени 

активности и настани, забава, активности на 

владата, државните службеници, 

кандидатите за функционери и вработените 

во владата, како и други прашања од интерес 

за јавноста; услуги за забава и образование 

од видот на обезбедување на вебсајт на кој 

се прикажува текст, информации (податоци), 
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слики, аудио, видео и аудиовизуелни 

содржини во областа на тековните настани, 

културните и општествените активности и 

настани, спортски и документарни содржини  

кл. 42  компјутерски услуги, конкретно 

хостирање на електронски објекти (facilities) 

за други лица заради организирање и 

реализирање на интерактивни дискусии 

преку Интернет или други комуникациски 

мрежи; хостирање на виртуелни заедници со 

кои им се овозможува на корисниците да 

организираат групи, настани, да учествуваат 

во дискусии, да прибираат информации и да 

создаваат ресурси, како и да се вклучат во 

друштвено, деловно и општествено мрежно 

работење (омрежување/networking); 

хостирање на дигитални содржини он-лајн; 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации на други лица; хостирање на 

интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој 

не може да се преземе од мрежа, заради 

пренесување на друг компјутерски систем 

(uploading), како и преземање, поставување, 

покажување, прикажување, прикачување 

(tagging), споделување и пренесување на 

пораки, коментари, мултимедиски содржини, 

видео записи, подвижни слики, филмови, 

фотографии, аудио содржини, анимации, 

слики, ликови, текстови, информации и други 

содржини создадени од корисникот; 

обезбедување софтвер кој не може да се 

преземе од мрежа, со кој им се овозможува 

на корисниците да пребаруваат, да лоцираат 

и да комуницираат со други лица преку 

електронски комуникациски мрежи заради 

вршење анкети и прегледи (surveys); 

провајдерски услуги за обезбедување 

апликации (“ASP услуги) (application service 

provider services); обезбедување 

информации од индекси и датотеки кои 

овозможуваат пребарување на информации, 

вклучително и текстуални содржини, 

електронски документи, датотеки, графички 

содржини и аудио-визуелни информации, со 

помош на глобални компјутерски 

информативни мрежи или други 

комуникациски мрежи  

 

(210) TM  2015/864 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Politico LLC, a Delaware company 

1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington 

22209, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

POLITICO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтверска апликција со која се 

обезбедуваат вести, информации и 

коментари од областа на тековните настани, 

владините активности и општествените, 

културните и забавните настани; софтвер кој 

се користи за обработка, пренесување, 

прием, организација, манипулација, 

функционирање (пуштање), прегледување, 

репродукција и наснимување (streaming) на 

аудио, видео, текстуални и други медиски 

или мултимедиски содржини, при што сите 

може електронски да се наснимаат или да се 

преземат од Интернет, екстранет или други 

комуникациски мрежи; електронски 

публикации кои може да се преземат од 

мрежа; компјутерски хардвер, апарат за 

наснимување, пренос или репродукција на 

звук или слики; магнетни носачи на податоци; 

дискови за наснимување; компјутерски игри  

кл. 16  печатени работи; весници; часописи; 

весник кој известува за тековни настани, 

културни и општествени активности и 

настани, забава, активности на владата, 

државните службеници, кандидатите за 

функционери и вработените во владата, како 
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и други работи кои се од јавен интерес  

кл. 35  услуги за рекламирање, маркетинг и 

промоција за бизниси; ширење на рекламите 

за други лица преку весници и Интернет; 

обезбедување информации за стоки 

наменети за продажба и огласи за 

вработување преку весници и Интернет; 

обезбедување на услуги за рекламирање, 

маркетинг и промоција; обезбедување на он-

лајн информации за вработување во областа 

на понудени работни места и огласи за 

вработување; услуги за деловни консултации  

кл. 38  телекомуникациски услуги, конкретно 

електронско пренесување на податоци, 

пораки и информации помеѓу и низ 

компјутери, мобилни и уреди кои се држат во 

рака и кабелски и безжични комуникациски 

уреди; телекомуникациски услуги, конкретно 

услуги со кои им се овозможува на 

корисниците да пренесуваат пораки, 

коментари, мултимедиски содржини, видео 

записи, подвижни слики, филмови и 

фотографии, аудио содржини, анимации, 

слики, ликови, текстови, информации и други 

содржини создадени од корисникот преку 

глобална компјутерска мрежа и други 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

обезбедување он-лајн комуникациски 

линкови кои ги префрлуваат корисниците на 

други вебсајтови; обезбедување он-лајн 

форуми, простории за разговор (chat rooms) 

и електронски огласни табли за корисниците 

да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат, 

да споделуваат, да критикуваат, да 

одредуваат рејтинг и да коментираат за 

прашања од интерес; обезбедување пристап 

до компјутерски, електронски и он-лајн 

датотеки; услуги за емитување на аудио, 

текстуални, видео и мултимедиски содржини 

преку компјутер и преку електронски 

комуникациски мрежи, конкретно 

пренесување на друг компјутерски систем 

(uploading), како и поставување, 

прикажување, прикачување (tagging) и 

електронско пренесување на податоци, 

аудио и видео содржини; обезбедување 

пристап до компјутерски датотеки во областа 

на забавата и образованието  

кл. 41  обезбедување на вести, коментари и 

информации преку Интернет во врска со 

тековни настани, културни и општествени 

активности и настани, забава, активности на 

владата, државните службеници, 

кандидатите за функционери и вработените 

во владата, како и други прашања од интерес 

за јавноста; услуги за забава и образование 

од видот на обезбедување на вебсајт на кој 

се прикажува текст, информации (податоци), 

слики, аудио, видео и аудиовизуелни 

содржини во областа на тековните настани, 

културните и општествените активности и 

настани, спортски и документарни содржини  

кл. 42  компјутерски услуги, конкретно 

хостирање на електронски објекти (facilities) 

за други лица заради организирање и 

реализирање на интерактивни дискусии 

преку Интернет или други комуникациски 

мрежи; хостирање на виртуелни заедници со 

кои им се овозможува на корисниците да 

организираат групи, настани, да учествуваат 

во дискусии, да прибираат информации и да 

создаваат ресурси, како и да се вклучат во 

друштвено, деловно и општествено мрежно 

работење (омрежување/networking); 

хостирање на дигитални содржини он-лајн; 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации на други лица; хостирање на 

интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој 

не може да се преземе од мрежа, заради 

пренесување на друг компјутерски систем 

(uploading), како и преземање, поставување, 

покажување, прикажување, прикачување 

(tagging), споделување и пренесување на 

пораки, коментари, мултимедиски содржини, 

видео записи, подвижни слики, филмови, 

фотографии, аудио содржини, анимации, 
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слики, ликови, текстови, информации и други 

содржини создадени од корисникот; 

обезбедување софтвер кој не може да се 

преземе од мрежа, со кој им се овозможува 

на корисниците да пребаруваат, да лоцираат 

и да комуницираат со други лица преку 

електронски комуникациски мрежи заради 

вршење анкети и прегледи (surveys); 

провајдерски услуги за обезбедување 

апликации (“ASP услуги) (application service 

provider services); обезбедување 

информации од индекси и датотеки кои 

овозможуваат пребарување на информации, 

вклучително и текстуални содржини, 

електронски документи, датотеки, графички 

содржини и аудио-визуелни информации, со 

помош на глобални компјутерски 

информативни мрежи или други 

комуникациски мрежи  

 

(210) TM  2015/865 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH &Co. 

KG 

Liebigstrasse 1-2 DE-65439 Florsheim am 

Main, DE 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ARLEVERT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/866 (220) 26/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) TILMAN S.A. 

15 Zone d'activite sud 53777 Baillonville, BE 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

SEDISTRESS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/870 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Друштво за трговија и услуги ГЕОС 

ЛУКС ДОО Скопје 

ул. 191 бр. 11/1-2, 1000, Скопје, Чаир, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

LUXMAINER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 
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или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање,компакт 

дискови; ДВД и други дигитални медии за 

снимање, автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со монети 

или жетони, регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на податоци 

и компјутери, компјутерски софтвер, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и санитарни намени, инсталации  за 

осветлување, апарати за осветлување за 

возила; внатрешни и надворешни светла; 

лампи, електрични сијалици, лампи за 

прожектирање, фенери за осветлување, 

лустери, осветлувачки сијалици, лампи за 

сенки, сијалици за жмигавци и светла за 

паркирање на возила (сијалици), предни 

светла за возила, светла за стопирање, 

светла за сигнализирање и светла за 

паркирање, рефлектори за возила, сијалици 

за рефлектори, клима уреди  

 

(210) TM  2015/871 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) NPT "KAMILA" Sh.P.K. 

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, црна 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, чоколадни бонбони, 

чоколадни бонбони со разни видови 

полнења, бисквити, чоколадни и перелиени 

со карамела бисквити, вафли, колачи, 

производи од тесто и слатки, слаткарски 

производи  

кл. 35  реклмирање, водење на работење, 

услуги при увоз/извоз и продажба на големо 

и мало со: бонбони, чоколадни бонбони, 

чоколадни бонбони со разни видови 

полнења, бисквити, чоколадни и прелиени со 

карамела бисквити, вафли, колачи, 

производи од тесто и слатки, слаткарски 

производи  

 

(210) TM  2015/872 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) NPT "KAMILA" Sh.P.K. 

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно жолта, 

црна 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чоколадни и перелиени со 

карамела бисквити, вафли, колачи, 

производи од тесто и слатки, слаткарски 

производи  

 

(210) TM  2015/873 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, црвена, светло и темно зелена, 

сива, црна 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  витамински напитоксо вкус на нане и 

лимон, пијалаци (ароми за пијалаци, со 

исклучок на есенцијални масла)  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти, 

концентрати на екстракти за подготвување 

напивки  

 

(210) TM  2015/874 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно 

портокалова, зелена, црна 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  витамински напиток со вкус на манго, 

пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на 

есенцијални масла)  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти, 

концентрати на екстракти за подготвување 

напивки  

 

(210) TM  2015/875 (220) 31/08/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно жолта, 

зелена, сина, црна 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  витамински напиток со вкус на 

грејпфрут, пијалаци (ароми за пијалаци, со 

исклучок на есенцијални масла)  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти, 

концентрати на екстракти за подготвување 

напивки  

 

(210) TM  2015/876 (220) 01/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) ELI LILLY AND COMPANY 

Lilly Corporate Center,  Indianapolis,  IN 

46285, US 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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Absaglar 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2015/878 (220) 01/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Kellogg Company 

One Kellogg  Square, PO Box 3599 Battle 

Creek, Michigan 49016, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

COCO POPS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(210) TM  2015/879 (220) 01/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD. 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-8556, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

CIVIC TOURER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода; и делови и опрема за сите 

претходни спомнати производи  

 

(210) TM  2015/880 (220) 01/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) NPT "KAMILA" Sh.P.K. 

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, кафена, црна 

(531) 24.09.03;25.01.25;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо,чоколадни бонбони, 

чоколадни бонбони со разни видови 

полнења, чоколадни колачи, производи од 

тесто и слатки, слаткарски производи  

кл. 35  рекламирање, услуги при увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на: 

чоколадо,чоколадни бонбони, чоколадни 

бонбони со разни видови полнења, 

чоколадни колачи, производи од тесто и 

слатки, слаткарски производи  

 

(210) TM  2015/885 (220) 03/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, портокалова 

(531) 02.05.23;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/886 (220) 03/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, зелена 

(531) 26.01.16;27.05.09;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/887 (220) 03/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, жолта 

(531) 26.01.14;27.05.09;27.05.23 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/888 (220) 03/09/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, бела, црвена 

(531) 01.15.03;25.01.19;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/896 (220) 07/09/2015 
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(442) 30/06/2016 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALTIOKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2015/1048 (220) 16/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) КОМПАНИЈА АРСОВИ ГРУП 

ул. „21 Мај“ бр. 15, 2000, Штип, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна, златна 

(531) 26.01.22;27.05.21;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

кл. 30  кафе, чај, 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, зачини, бибер, 

ванилин шеќер винобран, каранфилче, 

конзерванс, лимонтус, мускатно оревче, 

прашок за пециво, сода бикарбона, сув 

квасец, цимет, црвен пипер  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и 

масти за јдење; 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, зачини бибер, 

ванилин шеќер, винобран, каранфилче, 

конзерванс, лимонтус, мускатно оревче, 

прашок за пециво, сода бикарбона, сув 

квасец, цимет, црвен пипер  

 

(210) TM  2015/1050 (220) 19/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Трговско услужно друштво Номад 

Вирелес ДОО 

ул. Никола Карев бр. 43, Охрид, MK 

(740) Петар Трендафилов  

ул. Никола Карев бр. 43, Охрид 

(540)  

 
(591) светла зелена, темно зелена, зелена и 

сива 

(531) 26.01.10;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

 

(210) TM  2015/1053 (220) 19/10/2015 
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(442) 30/06/2016 

(731) PRIPD, LLC 

2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, 

11779, New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

PIPING ROCK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамини и витамински препарати; 

витамински додатоци; минерални додатоци; 

додатоци во исхраната; диететски додатоци; 

додатоци на храна; хербални додатоци  

 

(210) TM  2015/1064 (220) 21/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Amgen Inc. (a Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMGEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  знак на куќата за целосна линија на 

фармацевтски производи; фармацевтски 

препарати; фармацевтски производи што се 

издаваат на рецепт; и претходно наполнети 

шприцеви и ампули што содржат 

фармацевтски препарати  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

уреди за испорака на лек; системи за 

испорака на лек; уреди за инјектирање на 

фармацевтски препарати; инјектори за 

медицински намени  

кл. 35  услуги за малопродажба и 

големопродажба на фармацевтски 

препарати и медицински залихи; услуги за 

упатување од областа на третман на канцер, 

хемотерапија и фармацевтски производи; 

администрација на програми за 

партиципација за лекови што се издаваат на 

рецепт; администрација на програми за 

надомест на пациенти; обезбедување 

здравствена администрација, имено, 

обезбедување верификација на осигурување 

и услуги за претходна авторизација за други; 

услуги за упатување од областа на програми 

за помош во партиципација; услуги за 

подршка на пациентите, имено, 

обезбедување услуги на онлајн 

информациски директориум за даватели на 

здравствена заштита што содржат 

информации поврзани со локации на кои 

можат да се администрираат поткожни 

инекции и што содржат информации 

поврзано со малопродажни аптеки или 

специјализирани аптеки каде што пациентите 

можат да добијат фармацевтски препарати  

кл. 41  образовни услуги, имено, развој и 

дистрибуција на едукативни материјали од 

други од областа на фармацевтски 

производи и третман на медицински 

нарушувања; спроведувања семинари во 

врска со употребата на фармацевтски 

производи што се издаваат на рецепт за 

медицински нарушувања; обезбедување 

услуги на мотивирачки и едукативен говорник 

што дава информации во врска со 

медицински нарушувања; обука од областа 

на услуги за подршка на пациентите 

поврзани со третман на медицински 

нарушувања; обезбедување електронски 

билтени што се однесуваат за третман на 

медицински нарушувања по е-маил  

кл. 42  услуги за фармацевтски истражувања 

и развој; биолошки истражувања; хемиски 

истражувања; медицински истражувања, 

имено, спроведување на клинички 

испитувања за други  

кл. 44  услуги за подршка на пациенти кои се 
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однесуваат на третманот на медицински 

нарушувања, имено, обезбедување онлајн 

информации во врска со фармацевтски 

препарати за третман на разни болести и 

обезбедување медицински консултантски и 

советодавни услуги преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување  

здравствени и медицински информации за 

медицински нарушувања; информациски 

услуги, имено, обезбедување медицински 

информации за пациенти со канцер; 

обезбедување услуги за подршка на 

пациенти поврзани со канцер и третманот на 

канцер; обезбедување информации за 

здравјето на коските кај пациенти со канцер 

преку нудење на прилагодени медицински 

информации и практични совети за 

комуницирање во врска со здравјето на 

коските со добавувачи на здраствена 

заштита; информациски услуги, имено, 

обезбедување медицински консултантски и 

советодавни услуги преку глобална 

компјутерска мрежа од областа на здравјето 

на коските поврзано со канцер; 

обезбедување медицински информации и 

услуги за подршка на пациенти, имено, 

обезбедување фармацевтски совети и 

консултации од природата на обезбедување 

онлајн информации поврзани со здравјето на 

коските, спречувањето на остеопороза и 

третманот и менаџирањето на остеопороза и 

болест на коските, и фармацевтски 

препарати за третманот на остеопороза; 

обезбедување медицински извештаи кои се 

однесуваат на пациенти што се третирани од 

остеопороза и болест на коските, 

обезбедување медицински консултантски и 

советодавни услуги преку глобална 

компјутерска мрежа во полето на третманот 

на канцер и хемотерапија; обезбедување 

медицински информации и услуги за 

подршка на пациенти, имено, фармацевтски 

совети и консултации во смисла на 

обезбедување онлајн информации што се 

однесуваат на имунолошка 

тромбоцитопенична пурпура (ITP); 

обезбедување здраствени и медицински 

информации за ITP; информациски услуги, 

имено, обезбедување медицински 

информации за пациенти со ITP; услуги за 

давање подршка на пациенти поврзани со 

третманот на медицински нарушувања, 

имено, обезбедување информации до 

пациенти и фамилии на пациенти од областа 

на администрирање на лекарства, и 

медицински информации за пациенти каде 

што пациенти може да се распрашуваат за 

медицински проблеми и постапки од 

медицински пресонал; бесплатна 

дистрибуција на медицински залихи, имено, 

контејнер за остри предмети и ладилници за 

патување за медицински намени поврзани со 

истите; и обезбедување информации до 

пациенти во полето на администрирање на 

лекарства  

 

(210) TM  2015/1068 (220) 22/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) EURODRIP S.A. 

36 Kifisias Avenue, 151 25 Marousi, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сина, темно сина 

(531) 01.15.15;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални цевки, конектори и вентили  

кл. 11  системи за наводнување и системи за 

наводнување капка по капка  

кл. 17  пластични или гумени цевки за 

наводнување  
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(210) TM  2015/1074 (220) 26/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(591) сите нијанси на виолетова и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергенти; препарати и супстанции, 

сите за перење; препарати за 

кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на 

ткаенини; средства за белење; средства за 

чистење дамки; сапуни; сапуни за 

осветлување на текстил; препарати за 

перење облека и текстил на рака; штирак; 

препарати за чистење, полирање, триење и 

нагризување  

 

(210) TM  2015/1075 (220) 26/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(300) 302015039858.6-12  09/05/2015  DE 

(731) ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp 

Bilstein GmbH 

ThyssenKrupp Allee 1, 45143, Essen, DE and 

August-Bilstein-Strasse 4, 58256, Ennepetal, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) сина, жолта, црна и бела 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  амортизирачки клипови; амортизери за 

машини  

кл. 12  делови од моторни возила, вклучени 

во класа 12; хидраулични единици за 

моторни возила во форма на амортизер и/ 

или стабилизирачки елементи за шасија и 

надградба на шасија на моторни возила; 

вибрациски придушувач за суспензија на 

тркала на моторни возила, и поединечни 

делови и нивни додатоци , вклучени во класа 

12; суспензиски потпирачи, вклучени во 

класа 12; суспензиски потпирачи за возила, 

особено воздушни суспензиски потпирачи; 

комбинирани пружина/ амортизер модули за 

возила; MacPherson суспензиски потпирачи 

за копнени возила; суспензиски потпирачи со 

челични пружини или воздушни пружини за 

суспензија на тркала за моторни возила, и 

поединечни делови и нивни додатоци, 

вклучени во класа  12; амортизери полнети 

со гас, особено хидропневматски амортизери 

за моторни возила и за употреба како 

машински делови, вклучени во класа 12; 

помошни лежишта за придушувачи на 

вибрации за моторни возила; пружини за 

суспензија на тркала на моторни возила, 

особено спирални компресиски пружини, 

воздушни пружини, единечни воздушни 

пружини  

кл. 17  гумени бафери, особено во форма на 

посебни делови и додатоци за придушувачи 

на вибрации и суспензиски потпирачи за 

суспензија на тркала на моторни возила  
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(210) TM  2015/1077 (220) 27/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје 

ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно црвена, светло и 

темно кафена, жолта, зелена, црна 

(531) 02.01.11;05.09.24;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (како мирудии), мирудии, 

додатоци на јадења, зачини, прашкасти 

зачини  

 

(210) TM  2015/1078 (220) 27/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје 

ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно црвена, светло и 

темно кафена, црна 

(531) 02.01.11;25.01.19;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (како мирудии), мирудии, 

додатоци на јадења, зачини, прашкасти 

зачини  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и продажба на големо и мало со: сосови 

(како мирудии), мирудии, додатоци на 

јадења, зачини, прашкасти зачини  

 

(210) TM  2015/1079 (220) 27/10/2015 

(442) 30/06/2016 

(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје 

ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

MOLLIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи: 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користа уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

(што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња; бебешки пелени 

[гаќички] од хартија и целулоза за еднократна 

употреба, бебешки пелени од хартија и 

целулоза за еднократна употреба, бебешки 

шамичиња од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, бришачи, крпи од 
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хартија, крпи од хартија за маса, кеси од 

хартија, отстранување шминка (шамивчиња 

од хартија за отстранување шминка) 

подметки од хартија, производи за бришење, 

кујнски бришачи, салфети од хартија за маса, 

тоалетна хартија, шамичиња од хартија, 

шамичиња од хартија и целулоза за 

еднократна употреба  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при производство, увоз-извоз 

и проджба на големо и мало со: хартија, 

картон и производите што не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, бебешки 

шамичиња од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, бришачи, крпи од 

хартија, кеси од хартија, отстранување 

шминка (шамичиња од хартија за 

отстранување шминка), подметки од хартија, 

производи за бришење, кујнски бришачи, 

салфети од хартија за маса, тоалетна 

хартија, шамичиња од хартија, шамичиња од 

хартија и целулоза за еднократна употреба  
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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) 

3 TM 2015/0596 

3 TM 2015/0597 

3 TM 2015/0598 

3 TM 2015/0610 

3 TM 2015/0663 

3 TM 2015/0680 

3 TM 2015/1074 

5 TM 2011/1018 

5 TM 2013/0747 

5 TM 2015/0065 

5 TM 2015/0243 

5 TM 2015/0610 

5 TM 2015/0651 

5 TM 2015/0680 

5 TM 2015/0849 

5 TM 2015/0850 

5 TM 2015/0851 

5 TM 2015/0852 

5 TM 2015/0853 

5 TM 2015/0854 

5 TM 2015/0855 

5 TM 2015/0856 

5 TM 2015/0857 

5 TM 2015/0858 

5 TM 2015/0859 

5 TM 2015/0860 

5 TM 2015/0861 

5 TM 2015/0865 

5 TM 2015/0866 

5 TM 2015/0876 

5 TM 2015/0885 

5 TM 2015/0886 

5 TM 2015/0887 

5 TM 2015/0888 

5 TM 2015/0896 

5 TM 2015/1053 

5 TM 2015/1064 

6 TM 2015/0613 

6 TM 2015/1068 

7 TM 2013/0735 

7 TM 2015/0613 

7 TM 2015/1075 

9 TM 2013/0735 

9 TM 2015/0025 

9 TM 2015/0507 

9 TM 2015/0663 

9 TM 2015/0752 

9 TM 2015/0753 

9 TM 2015/0754 

9 TM 2015/0863 

9 TM 2015/0864 

9 TM 2015/0870 

10 TM 2015/0610 

10 TM 2015/1064 

11 TM 2012/0842 

11 TM 2012/0844 

11 TM 2012/0845 

11 TM 2012/0846 

11 TM 2012/0847 

11 TM 2012/1017 

11 TM 2013/0735 

11 TM 2015/0870 

11 TM 2015/1068 

12 TM 2013/0744 

12 TM 2015/0507 

12 TM 2015/0879 

12 TM 2015/1075 

14 TM 2015/0663 

14 TM 2015/0843 

16 TM 2015/0025 

16 TM 2015/0863 

16 TM 2015/0864 

16 TM 2015/1079 

17 TM 2012/0842 

17 TM 2012/0844 

17 TM 2012/0845 

17 TM 2012/0846 

17 TM 2012/0847 

17 TM 2012/1017 

17 TM 2015/1068 

17 TM 2015/1075 

18 TM 2015/0663 

21 TM 2012/0842 

21 TM 2012/0844 

21 TM 2012/0845 

21 TM 2012/0846 

21 TM 2012/0847 

21 TM 2012/1017 

24 TM 2009/0806 

25 TM 2008/1461 

25 TM 2015/0663 

27 TM 2009/0806 

28 TM 2014/1333 

29 TM 2011/1018 

29 TM 2013/0746 

29 TM 2015/0620 

29 TM 2015/0760 

29 TM 2015/0845 

29 TM 2015/0846 

29 TM 2015/1048 

30 TM 2011/1018 

30 TM 2012/0517 

30 TM 2014/0239 

30 TM 2015/0378 

30 TM 2015/0760 

30 TM 2015/0871 

30 TM 2015/0872 



 
 

162 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

30 TM 2015/0873 

30 TM 2015/0874 

30 TM 2015/0875 

30 TM 2015/0878 

30 TM 2015/0880 

30 TM 2015/1048 

30 TM 2015/1077 

30 TM 2015/1078 

31 TM 2011/1018 

32 TM 2011/0063 

32 TM 2011/0064 

32 TM 2011/1018 

32 TM 2015/0625 

32 TM 2015/0873 

32 TM 2015/0874 

32 TM 2015/0875 

33 TM 2014/0216 

33 TM 2014/0217 

33 TM 2014/0218 

33 TM 2014/0219 

34 TM 2013/0750 

34 TM 2015/0645 

35 TM 2011/1018 

35 TM 2012/0842 

35 TM 2012/0844 

35 TM 2012/0845 

35 TM 2012/0846 

35 TM 2012/0847 

35 TM 2012/1017 

35 TM 2013/0735 

35 TM 2013/0747 

35 TM 2015/0025 

35 TM 2015/0475 

35 TM 2015/0476 

35 TM 2015/0478 

35 TM 2015/0479 

35 TM 2015/0613 

35 TM 2015/0680 

35 TM 2015/0721 

35 TM 2015/0744 

35 TM 2015/0845 

35 TM 2015/0863 

35 TM 2015/0864 

35 TM 2015/0871 

35 TM 2015/0880 

35 TM 2015/1048 

35 TM 2015/1064 

35 TM 2015/1078 

35 TM 2015/1079 

36 TM 2015/0025 

36 TM 2015/0744 

37 TM 2012/0842 

37 TM 2012/0844 

37 TM 2012/0845 

37 TM 2012/0846 

37 TM 2012/0847 

37 TM 2012/1017 

37 TM 2013/0735 

37 TM 2015/0025 

38 TM 2015/0025 

38 TM 2015/0744 

38 TM 2015/0863 

38 TM 2015/0864 

38 TM 2015/1050 

39 TM 2011/1018 

39 TM 2015/0744 

40 TM 2015/0744 

41 TM 2015/0025 

41 TM 2015/0744 

41 TM 2015/0863 

41 TM 2015/0864 

41 TM 2015/1064 

42 TM 2013/0735 

42 TM 2015/0025 

42 TM 2015/0744 

42 TM 2015/0863 

42 TM 2015/0864 

42 TM 2015/1064 

43 TM 2009/0286 

43 TM 2015/0845 

44 TM 2015/0844 

44 TM 2015/1064 

45 TM 2015/0025 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

162 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ  
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 
 

(731) (210) 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/752 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/753 

Alpargatas S.A. MK/T/ 2015/754 

Amgen Inc. (a Delaware corporation) MK/T/ 2015/1064 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2015/651 

Apple Inc MK/T/ 2015/843 

Apple Inc. MK/T/ 2015/645 

ASOS Plc MK/T/ 2015/663 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/885 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/886 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/887 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/888 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2015/896 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1333 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/475 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/476 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/478 

DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest MK/T/ 2015/479 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2015/25 

ELI LILLY AND COMPANY MK/T/ 2015/876 

EURODRIP S.A. MK/T/ 2015/1068 

GALDERMA S.A. MK/T/ 2015/610 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/849 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/850 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/851 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/852 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/853 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/854 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/855 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/856 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/857 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/858 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/859 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/860 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/861 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2015/243 

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH &Co. KG MK/T/ 2015/865 

HONDA MOTOR CO., LTD. MK/T/ 2015/879 

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. MK/T/ 2013/750 

INTERMAR SIMANTO NAHMIAS MK/T/ 2008/1461 
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Kellogg Company MK/T/ 2015/878 

Mico S.r.L. MK/T/ 2015/846 

NPT "KAMILA" Sh.P.K. MK/T/ 2015/871 

NPT "KAMILA" Sh.P.K. MK/T/ 2015/872 

NPT "KAMILA" Sh.P.K. MK/T/ 2015/880 

Politico LLC, a Delaware company MK/T/ 2015/863 

Politico LLC, a Delaware company MK/T/ 2015/864 

PRIPD, LLC MK/T/ 2015/1053 

SAVENCIA SA MK/T/ 2013/746 

SHIMANO INC. a corporation, organized and existing under the laws of Japan, 
Manufacturers and Merchants, of 

MK/T/ 2015/507 

ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp Bilstein GmbH MK/T/ 2015/1075 

TILMAN S.A. MK/T/ 2015/866 

Tрговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и 
др. увоз-извоз ДОО 

MK/T/ 2009/806 

Unilever N.V. MK/T/ 2015/1074 

А.Д. " ЕВРОПА" - Скопје MK/T/ 2015/378 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2011/1018 

ГАЛАФАРМ дооел Скопје MK/T/ 2015/680 

ДАМПЕКС БСД ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје MK/T/ 2009/286 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/65 

Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати 
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/216 

Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати 
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/217 

Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати 
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/218 

Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати 
алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/219 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2015/760 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/517 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2015/596 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2015/597 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2015/598 

Друштво за трговија и услуги ГЕОС ЛУКС ДОО Скопје MK/T/ 2015/870 

Друштво за трговија со здрава храна и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2015/845 

Златевски Љубиша MK/T/ 2011/63 

Златевски Љубиша MK/T/ 2011/64 

КОМПАНИЈА АРСОВИ ГРУП MK/T/ 2015/1048 

ЛАРС ДООЕЛ MK/T/ 2015/620 

МАКС 2000 ДООЕЛ Велес MK/T/ 2015/625 

Наум Донев MK/T/ 2015/721 

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2015/1077 

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2015/1078 

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје MK/T/ 2015/1079 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/842 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/844 
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Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/845 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/846 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/847 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/1017 

ПАРАЦЕЛЗУС ДОО Скопје MK/T/ 2013/747 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/ 2015/873 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/ 2015/874 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/ 2015/875 

Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по 
гинекологија и акушерство ГИНОЛАБОР Куманово 

MK/T/ 2015/844 

ТД за враб. на инвалидни лица, производство на специјална опрема, 
услуги и трговија ЕКСПЕРТС ДОО, Скопје 

MK/T/ 2013/735 

Трговско услужно друштво Номад Вирелес ДОО MK/T/ 2015/1050 

ХЕРАФАРМ дооел MK/T/ 2014/239 

Центури ДООЕЛ MK/T/ 2015/744 

Челичен лим и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар MK/T/ 2015/613 

Шандонг Линглонг Тајр Цо., Лтд.  MK/T/ 2013/744 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  23330  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2002/962 (220)  29/11/2002 

(181)  29/11/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  АКЦЕНТ дооел Скопје 

ул. Орце Николов бр. 133, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  aпарати и инструменти, научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција); спасување и настава; апарати 

за снимање, пренос, репродукција на звук 

или слика; магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони; регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери; апарати за 

гаснење пожар; а особено, фискални 

апарати, фискални каси, фискални печатачи, 

преносни фискални каси и апарати  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјал; 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот), материјали за пакување 

што не се опфатени во другите класи; карти 

за играње, печатарски букви; клишиња, а 

особено книги, часописи, печатени обрасци, 

прирачници, технички упатства што се 

користат при работење со персонални 

компјутери; прирачници со упатства за 

корисниците, брошури и летоци со 

известувања кои ја опишуваат електронската 

база на податоци и нејзината употреба во 

електронска пошта (E-mail); информативни 

билтени за службеници и независни дилери 

на компјутери и фискални апаратури  

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работи; канцелариски работи, 

а особено обезбедување услуги за 

организирање и следење на залихите, 

вклучително забрзана замена на резервни 

делови за дилери на компјутерски производи 

и фискални апаратури; услуги на 

комерцијално огласување што се нуди во 

списанијата; консултански услуги од областа 

на огласување и маркетинг; подготвување и 

одржување саеми и изложби во врска со 

персонални компјутери и фискални 

апаратури, мрежи на персонални компјутери 

и сервери на датотеки, компјутерски 

периферии и телекомуникација  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги, а особено услуги за 

поставување(Set-up) и инсталирање  

компјутери и фискални апарати на самото 

место(on-site) и одржување на системите на 

персонални компјутери и фискални апарати 

по пат на далечинска дијагноза на проблемот 

на хардверска и софтверска конфигурација, 

користејќи телекомуникации и модеми за 

пренос на податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања што се 

однесуваат на истите; услуги за индустриски 

анализи и истражувања; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер, 

како и хардвер за фискални апарати и 

софтвер за фискални апарати; правни услуги  

 

(111)  23581  (151)  08/06/2016 

(210)  TM  2003/960 (220)  29/12/2003 

(181)  29/12/2013 

(450) 30/06/2016 
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(732)  SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA 

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek 

Matije Gupca 2, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

ORBIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  23558  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2009/217 (220)  10/03/2009 

(181)  10/03/2019 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, кафена, црвена, златна и 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалоци  

 

(111)  23481  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2010/630 (220)  25/05/2010 

(181)  25/05/2020 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЕСПРЕССОКАФФЕ ДООЕЛ 

с.ОТЉА 1315, ЛИПКОВО, MK 

(540)  

 

(591)  бела, златна, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со кафе  

 

(111)  23339  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2011/797 (220)  21/07/2011 

(181)  21/07/2021 

(450) 30/06/2016 
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(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

PRINCE COFFEE HOUSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалоци  

 

(111)  23368  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2012/257 (220)  16/03/2012 

(181)  16/03/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, 

informaticki inzenering i poslovno 

savjetovanje 

Selska cesta 90a, HR-10000 Zagreb, HR 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитет; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетни носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат 

со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за гасење 

пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење, 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавина на 

луѓето и животните; услуги од областа на 

земјоделство, градинарство и шумарство  

 

(111)  23566  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/733 (220)  10/07/2012 

(181)  10/07/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ул.1732 бр.2, , Скопје - Центар, Скопје - 

Центар, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, плава, лила, бела, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телкомуникации  
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(111)  23390  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/838 (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  23388  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/839 (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  23389  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/843 (220)  10/08/2012 

(181)  10/08/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 

52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на 

печењари, парни котли, радијатори, машини 

за перење, скари, фенови, тостери, 

кафемати, пегли, калорифери, термо печки, 

греачи за печки за пица, бурек, гиро, 

патронски греачи, флексибилни греачи за 

олуци и подно греење, греачи од кантал и 

други типови на греачи по порачка, за 

апарати за домаќинството и индустријата. 

Производство на калорифери-тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева 

и останати гумени делови за сите типови 

машини за перење, диктони за сите типови 

на лектрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството. Четки за 

индустријата. Четки и валјаци со различни 
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големини. Четки за дрвна индустрија. Прибор 

за чистење оружје и алати. Индустриски 

четки за специјална примена. Четки за фино 

полирање. Специјални четки. Метална 

галантерија. Рачни жичани-челични четки. 

Жичани-челични четки за чистење оџаци и 

цевки. Машински жичани-челични четки. 

Четкици за сите типови на апарати за 

домаќинството и четкици за разни потреби во 

индустријата. Графитни четкици. Држачи за 

четкици. Графитни ламели. Кружно лизгачки 

прстени. Бакарни електро конектори. 

Графитни лежишта и заптивки. Четкици за 

сува и влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: Сите видови греачи за 

домаќинство и индустрија, VRV системи за 

вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни 

завеси, клима уреди,професионална опрема 

за кујни,ресторани и хотели. Четки за 

домаќинството. Четки за индустријата. Четки 

и валјаци со различни големини. Четки за 

дрвна индустрија. Прибор за чистење оружје 

и алати. Индустриски четки за специјална 

примена. Четки за фино полирање. 

Специјални четки. Метална гапантерија. 

Рачни жичани-челични четки. Жичани-

челични четки за чистење оџаци и цевки. 

Машински жичани-челични четки. Четкици за 

сите типови на апарати за домаќинството и 

четкици за разни потреби во индустријата. 

Графитни четкици. Држачи за четкици. 

Графитни ламели. Кружно лизгачки прстени. 

Бакарни електро конектори. Графитни 

лежишта и заптивки. Четкици за сува и 

влажна околина. Магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови 

за сите типови машини за перење, диктони 

за сите типови на лектрични греачи, 

мембрани, гумирање на валјаци и гумени 

производи за индустриска употреба  

кл. 37  Поправки. Инсталациски услуги  

 

(111)  23576  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2012/881 (220)  24/08/2012 

(181)  24/08/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Bayer CropScience LP 

2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle 

park, NC 27709, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SERENADE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди  

 

(111)  23568  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/913 (220)  31/08/2012 

(181)  31/08/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TELEGRAF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 
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печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  23393  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/1023 (220)  28/09/2012 

(181)  28/09/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп 

ул.„Леце Котески бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, виолетова, сина, зелена, црвена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  23392  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/1031 (220)  01/10/2012 

(181)  01/10/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  АД “Цома Мол“ 

Маршал Тито бб Струга 6630, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со прехрана, козметика, електрика, 

електроника, бела техника, мебели, алати, 

облека, чевли, играчки, кујнска роба, 

пластика, стакло, канцелариски-школска 

роба, средства за чистење, хигиенски 

производи, компјутери и други  

кл. 36  трговски центар за изнајмување на 

недвижности (дуќани, канцеларии, 

кафитерии, ресторанти, сендвичари, 

работилници  

 

(111)  23567  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1038 (220)  03/10/2012 

(181)  03/10/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТРАЈКОВСКИ СТЕФАН 

ул. Капиштец бр. 21 1000 Скопје Центар, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

FONKO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апрати за климатизација, вентилација, 

греење  

кл. 35  услуги при продавање на големо и 

мало  

кл. 37  градба на објекти, патишта, мостови, 

брани, мали хидро  електрани и друго  

 

(111)  23577  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1053 (220)  08/10/2012 

(181)  08/10/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ALPHA BANK A.E. 

40 Stadiou Str. Athens, GR 

(740)  Адвокат Македонкс Брсакоска 
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Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000 

(540)  

 

(591)  розева, зелена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работа, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(111)  23395  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/1075 (220)  12/10/2012 

(181)  12/10/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Универзитет “Св Кирил и Методиј“ 

во Скопје ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО 

ул. Руѓер Бошковиќ 16 Поштенски Фах 393, 

1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени образовни материјали  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава , спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги , 

истражувања и планирање кои се однесуваат 

на истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; правни 

услуги  

 

(111)  23391  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/1150 (220)  06/11/2012 

(181)  06/11/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТД Нерц ДОО 

Бојмија 1/2-5, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, златна, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  23571  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1269 (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ПЗУ РЕ-МЕДИКА Скопје 

ул. 16 та Македонска бригада бр. 18 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, фотографии, печатарски букви, 

клишиња  
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кл. 41  образовни услуги, спортски и културни 

активности  

 

(111)  23573  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1272 (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива), 

вина, жестоки пијалоци, ликери  

 

(111)  23572  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1273 (220)  30/11/2012 

(181)  30/11/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED 

Chivas House, 72 Chancellors Road, London 

W6 9RS, GB 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива), 

вина, жестоки пијалоци, ликери  

 

(111)  23575  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1285 (220)  04/12/2012 

(181)  04/12/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 

07936,, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, слатки, бисквити 

(зашеќерени или солени), вафли, обланди, 

торти, леб, двопеци, чоколадни и слаткарски 

производи, сите гореспоменати производи 

што не се посебно наменети за бебиња, деца 

и доенчиња  

 

(111)  23569  (151)  07/06/2016 

(210)  TM  2012/1303 (220)  06/12/2012 

(181)  06/12/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за комуникациски услуги 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) 

во комерцијални или рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, изнајмување 

уреднички апарати, изнајнување рекламен 

материјал, изработка на такси, изводи од 

сметка (изработка на изводи од сметка), 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

огласување /рекламирање/, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), плакатирање /огласување/, 

преписи на соопштенија, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат на 

радио, рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за 

телефонско одговарање/за отсутни 

претплатници/, ширење рекламен материјал 

/трактати, проспекти, печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на 

лична комуникација; услуги на пејџери; 

лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички 

интерактивен пристап на глобална 

комуникациска мрежа; пренос и емитирање 

на сите видови аудио и видео програми по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа, главни (стожерни) 

интернет услуги, имено, брза линија или 

сериски врски кои ствараат главен премин во 

рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги 

на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на 

комуникациски услуги, услуги на виртуелна 

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна 

линија; обезбедување услуги на 

телекомуникациски мрежни премини и услуги 

на поврзување со протокол на пренос на 

рамка заради пренос на податоци; услуги на 

пренос на пакет од електронски податоци; 

услуги на комутација на гласот, податоци, 

видео и мултимедиа; овозможување 

телекомуникациско поврзување на интернет 

и на други компјутеризирани комуникации, 

податоци и безжична мрежа; обезбедување 

мултикориснички пристап на безжична 

комуникациска мрежа; обезбедување факс 

услуги; обезбедување услуги на складирање 

на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за 

поврзување независни телекомуникациски и 

компјутерски мрежи заради поделба на 

интернет сообраќајот; услуги на говорна 

пошта; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување бесплатни услуги и услуги на 

насочување на повиците; услуги на центрите 

за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски 

услуги, имено, безжичен пренос на звук и 
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податоци; телекомуникациски услуги, имено 

обезбедување глас по пат на интернет 

протокол; обезбедување мрежен пристап со 

цел на размена на интернет сообраќајот 

помеѓу преносници на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, 

работа на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во 

областа на информативни технологии, 

компјутерско програмирање, 

телекомуникација, комуникациски мрежи, 

компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и 

одржување на web страници, web центри, 

електронска пошта, електронски групи, лист 

сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на 

провајдери на апликативни услуги (АСП), 

имено, хостирање компјутерски софтверски 

апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа 

на компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на 

компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

\ 

(111)  23394  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2012/1307 (220)  07/12/2012 

(181)  07/12/2022 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

транспорт, угостителство и услуги 

ДИЈАЛОГ-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт 

с. Долна Бањица Гостивар 

ул. Долна Бањица-Долна Бањиц 1230 

Гостивар, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло виолетова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање-ширење на рекламен 

материјал за теписи и прекривки за подови, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа на теписи и прекривки за подови, 

објавување рекламни текстови за теписи и 

прекривки за подови, услуги при продажба на 

големо и мало со теписи и прекривки за 

подови, услуги при увоз и извоз со теписи и 

прекривки за подови  

 

(111)  23346  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2013/95 (220)  05/02/2013 

(181)  05/02/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Ердин Браими 

ул.160 бр.31, Тетово, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  тутун, производи за пушачите кибрити  

(111)  23574  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2013/699 (220)  19/07/2013 

(181)  19/07/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Соња Чаловска 

бул.Партизански одреди, бр. 6/35, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, жолта, зелена, кафена, 

црна, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, печатени работи, списанија, 

печатени весници  

 

(111)  23579  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2013/903 (220)  23/09/2013 

(181)  23/09/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за посредување, трговија и 

услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ 

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

INSTAPAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23580  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2013/904 (220)  23/09/2013 

(181)  23/09/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за посредување, трговија и 

услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ 

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

PAY BOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  23422  (151)  11/05/2016 

(210)  TM  2013/949 (220)  07/10/2013 

(181)  07/10/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги ВИНО 

М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Камник бб, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  
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(111)  23360  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2013/972 (220)  16/10/2013 

(181)  16/10/2023 

(450) 30/06/2016 

(732)  Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  - хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

- печатени работи; 

- книговезнички материал; 

- фотографии; канцелариски материјали; 

- лепила за канцелариска или куќна 

употреба;  

- материјали што ги користат умениците;  

- сликарски четки; 

- машини за пишувавење и канцелариски 

прибор (освен мебел); - материал за обука и 

настава (освен апарати); 

- пластични материјали за пакување (што не 

се вклучени во другите класи); 

- печатарски букви; клишиња; 

- ножеви за хартија; апарати за умножување; 

- листови, вреќи и торби од пластичен 

материјал за завиткување и пакување  

кл. 28  - игри и играчки; 

- предмети за гимнастика и спорт што не се 

опфатени со другите класи; 

- украси за елка; 

- прибор за риболов; 

- опрема за различни спортови и игри  

кл. 35  - рекламирање; 

- водење на работењето; 

- управување со работата; канцелариски 

работи. 

- Групирање во корист на други, на различни 

производи (со исклучок на транспортот), 

овозможување потрошувачите, соодветно да 

ги гледаат и купуваат овие стоки. Ваквите 

услуги може да ги обезбедат продавниците 

на мало, големопродажните продавници, 

преку каталози за нарачка поп ошта или 

преку електронските медиуми, ма пример, 

преку веб страниците или програмите за 

телевизиско купување; 

- Услуги на регистрација, препис, 

составување собирање или с истематизација 

на пишани комуникации и регистрации како и 

собирање математички или статистички 

податоци;  

- Услуги на агенциите за рекламирање и 

услуги како што се: дистрибуција на 

проспекти, дирактно преку пошта или 

дистрибуција на примероци. Оваа класа 

може да се однесува на рекламирање 

поврзано со другите услуги, како што се 

банкарски заемиили рекламирање на радио  

кл. 38  -  телекомуникации; 

- Услуги што се состојат главно од пренос на 

радио или телевизиски програми 

  

кл. 41  - образовни услуги; 

- обука; 

- забава; 

- спортски и културни активности. 

- услуги на подучување луѓе или дресура на 

животри; 

- услуги чија главна цел е разонода, забава 

или реќреација на луѓето;  

- презентација на дела од визуелната 

уметност или литературата пред јавноста за 

забавни или образовни цели 

  

 

(111)  23578  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2014/320 (220)  17/03/2014 

(181)  17/03/2024 
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(450) 30/06/2016 

(732)  Здружение АТЛЕТА 2003 Скопје 

Спортски клуб за фитнес аеробик и 

бодибилдинг 

бул.К.Ј.Питу бр.24а, 1000 Скопје, MK 

(740)  Јасмина П. Глигороска 

бул.Ј Сандански бр.87/1/11, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, спорт и 

спортски активности  

 

(111)  23404  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/564 (220)  16/05/2014 

(181)  16/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Monster energy company, a Delaware 

corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

KHAOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  неалкохолни пијалоци  

 

(111)  23405  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/568 (220)  20/05/2014 

(181)  20/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Monster energy company, a Delaware 

corporation 

1 Monster way Corona, California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

MONSTER ASSAULT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци  

кл. 32  неалкохолни пијалоци  

 

(111)  23403  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/572 (220)  21/05/2014 

(181)  21/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје 

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK 

(740)  ТАМАРА КРСТЕВСКА, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр40/1-4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  23408  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/579 (220)  26/05/2014 

(181)  26/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 
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100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

CAT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производите од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

часовници; ѕидни часовници; украсно копче 

за кошула; брошеви за вратоврски; игли за 

вратоврски; нараквици; приврзоци; тока; 

обетки; приврзоци за клучеви; игли (накит); 

украсни игли; ѓердани; синџирчиња за 

часовници; будилници; ремчиња за 

часовници; кутии за часовници; кутии за 

накит; хронографи (рачни часовници); 

хронометри; обетка на штипка; запалки; 

џебни часовници; прстени; штоперици; 

делови за часовници  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа 

торби и куфери чадори; сонце брани и 

стапови за одење; камшици; узди и сарачки 

производи; папки за визит картички; папки за 

кредитни картички; кутии за клучеви; кутии за 

метални пари; актовки; торби за патување; 

платно за вреќи; торби за пренесување; 

спортски торби; ученички торби; ташни и 

новчаници  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска 

облека и облека за работа што вклучува 

капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, 

маици, куси панталони, јакни, елеци, 

ракавици, ракавици без прсти, кабаница и 

чорапи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка; возила 

играчки; реплики од земјата и конструкции од 

возила, опрема и машини во форма на 

играчки; возови играчки; карти; компјутерски 

игри  

 

(111)  23409  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/580 (220)  26/05/2014 

(181)  26/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

CATERPILLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производите од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

часовници; ѕидни часовници; украсно копче 

за кошула; брошеви за вратоврски; игли за 

вратоврски; нараквици; приврзоци; тока; 

обетки; приврзоци за клучеви; игли (накит); 

украсни игли; ѓердани; синџирчиња за 

часовници; будилници; ремчиња за 

часовници; кутии за часовници; кутии за 

накит; хронографи (рачни часовници); 

хронометри; обетка на штипка; запалки; 

џебни часовници; прстени; штоперици; 

делови за часовници  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа 

торби и куфери чадори; сонце брани и 

стапови за одење; камшици; узди и сарачки 

производи; папки за визит картички; папки за 
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кредитни картички; кутии за клучеви; кутии за 

метални пари; актовки; торби за патување; 

платно за вреќи; торби за пренесување; 

спортски торби; ученички торби; ташни и 

новчаници  

кл. 25  облека, обувки и капи, спортска 

облека и облека за работа што вклучува 

капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, 

маици, куси панталони, јакни, елеци, 

ракавици, ракавици без прсти, кабаница и 

чорапи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка; возила 

играчки; реплики од земјата и конструкции од 

возила, опрема и машини во форма на 

играчки; возови играчки; карти; компјутерски 

игри  

 

(111)  23410  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/598 (220)  29/05/2014 

(181)  29/05/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Брансис Дооел 

Бул.11 Октомври бр.25, втор кат, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23412  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/599 (220)  13/06/2014 

(181)  13/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДТТПУ СИТИ ТАКСИ, ЗДИВ-КОМЕРЦ 

ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ 

Скопска бр.7, Кочани, MK 

(740)  Зоранчо Илиев 

ул. “Крсте Мисирков“ бр. 18, 2300 Кочани 

(540)  

 

(591)  жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(111)  23413  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/633 (220)  04/06/2014 

(181)  04/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за телекомуникации -  за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС 

ДОО Скопје  

ул.Пиринска бр.23, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ 

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

ГПС уреди  

кл. 38  телекомуникаци: апарати за 

испраќање пораки (изнајмување на апарати 

за испраќање на пораки), изнајмување 

телекомуниикациска опрема, информации од 

областа на телекомуникациите, комуникација 

со помош на компјутерски терминали, 

комуникација со помош на мрежи со оптички 

кабли, обезбедување на пристап до бази на 
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податоци, обезбедување на 

телекомуникациски врски на глобалната 

комјутерска мрежа, пренесување преку 

сателит, пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер: алатки за пребарување 

за интернет, давање простор за веб 

страници, изнајмување веб (интернет) 

сервери, изнајмување компјутери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

инженерство, инсталирање компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на податоци), 

компјутери (изнајмување на компјутери), 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (изработка на компјутерски 

програми), одржување компјутерски 

програми, осовременување на 

компјутерските програми, советување за 

компјутерски програми, компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи), 

компјутерски хардвер (советување на полето 

на компјутерски хардвер), компјутерско 

програмирање  

 

(111)  23414  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/634 (220)  04/06/2014 

(181)  04/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за телекомуникации -  за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС 

ДОО Скопје  

ул.Пиринска бр.23, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ 

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  плава, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало со 

ГПС уреди  

кл. 38  телекомуникаци: апарати за 

испраќање пораки (изнајмување на апарати 

за испраќање на пораки), изнајмување 

телекомуниикациска опрема, информации од 

областа на телекомуникациите, комуникација 

со помош на компјутерски терминали, 

комуникација со помош на мрежи со оптички 

кабли, обезбедување на пристап до бази на 

податоци, обезбедување на 

телекомуникациски врски на глобалната 

комјутерска мрежа, пренесување преку 

сателит, пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; алатки за пребарување 

за интернет, давање простор за веб 

страници, изнајмување веб (интернет) 

сервери, изнајмување компјутери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

инженерство, инсталирање компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на податоци), 

компјутери (изнајмување на компјутери), 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (изработка на компјутерски 

програми), одржување компјутерски 
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програми, осовременување на 

компјутерските програми, советување за 

компјутерски програми, компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи), 

компјутерски хардвер (советување на полето 

на компјутерски хардвер), компјутерско 

програмирање  

 

(111)  23415  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/635 (220)  04/06/2014 

(181)  04/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ОЗ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје 

ул.Перо Наков бр.134, Скопје, MK 

(740)  ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ 

ул. 11 Октомври бр.86/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности: услуги за 

равој на ментални способности на луѓето или 

животните како и услуги за забава или 

привлекување внимание, услуги за 

подучување на луѓе или дресура на животни, 

услуги чија главна цел е разонода, забави 

или рекреација на луѓето, презентација на 

дела од визуелнтата уметност или 

литературата пред јавноста за забавни и 

образовни цели, водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

гимнастичка обука, забава, забави 

(известување за забави), забави (планирање 

на забави), забавни паркови, известување за 

рекреација, изложби за културни и образовни 

цели, натпревари (организирање спортски 

натпревари), обезбедување спортска 

опрема, изнајмување на спортска опрема, 

одржување претстави во живо, организирање 

време на спортски натпревари, спортски 

кампови (услуги на спортски кампови), 

организирање натпревари во планинарење, 

планинско трчање и велосипедизам  

 

(111)  23416  (151)  05/05/2016 

(210)  TM  2014/641 (220)  09/06/2014 

(181)  09/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони (слатки)  

 

(111)  23417  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/652 (220)  10/06/2014 

(181)  10/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТЕМПЛ СИТИ КАФЕ ДООЕЛ Скопје 

ул.Пиринска бр.28-1/1-2, 1000 Скопје, MK 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  забава; известување за забави, 

планирање забави, ноќни клубови; спортски 

и културни активности, органзирање 

натпревари  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалoци; привремено сместување; 

кафетерии; ресторани; снек-барови; 

изнајмување за времено сместување  

 

(111)  23418  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/679 (220)  18/06/2014 

(181)  18/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела, зелена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака (млечни производи)  

 

(111)  23419  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/680 (220)  18/06/2014 

(181)  18/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, црна, бела, црвена, жолта, 

портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чоколадно млеко  

 

(111)  23320  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2014/724 (220)  30/06/2014 

(181)  30/06/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ 

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса, 

TR 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 
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Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела, зелена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака  

 

(111)  23420  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/860 (220)  08/08/2014 

(181)  08/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје 

ул.Рилски Конгрес бр.21, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сина, жолта, црвена, бела, 

портокалова, зелена 

(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. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа, торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици за 

стружење; сурови или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка  

 

(111)  23329  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/881 (220)  21/08/2014 

(181)  21/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

HOLESTOP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарти за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  
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(111)  23331  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/883 (220)  21/08/2014 

(181)  21/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Атанасов Миле 

ул."Солидарност" бр.32, 2000 Штип, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, сина, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони, пеперминт бонбони, пастили  

 

(111)  23332  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/895 (220)  20/08/2014 

(181)  20/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за раце  

 

(111)  23333  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/896 (220)  20/08/2014 

(181)  20/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена, жолто 

златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крем за раце  

 

(111)  23334  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/897 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  
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(591)  портокалова, кафеава, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и произвди од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со прехранбени производи  

 

(111)  23335  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/898 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафеава и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и произвди од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со прехранбени производи  

 

(111)  23336  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/899 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафеава, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо на брашно  

 

(111)  23337  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/901 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  
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(591)  темно зелена, темно и светло кафеава, 

портокалова, крем 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со прехранбени производи  

 

(111)  23338  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/902 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ 

АД  -  Тетово  

ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафеава, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца  

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со прехранбени производи  

 

(111)  23340  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/903 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - 

Скопје 

ул.Индустриска бр.4, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на: ташни, куфери, ранци, несесери, 

паричници, ремени, ракавици, ексклузивни 

комплети од паричници, пенкала и привезоци 

и друга галантерија изработени од кожа, 

текстил, рипс, пластика, метал и други 

соодветни материјали  

 

(111)  23343  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/905 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Petroliam Nasional Berhad 

(PETRONAS) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 

Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 

MY 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат во 

индустријата, земјоделството, 

градинарството и шумарството; хемиски 

супстанции, хемиски материјали, хемиски 

препарати и природни елементи; адитиви за 

моторни горива; хидраулични масла; 

течности за пренесување; течности за 

батерии; течности за сопирање; течности за 

пренос на топлина; течности кои се 

употребуваат при обработка на метал; 

течности за заштита од дупчење; течности за 

олеснување при дупчење; течности за 

сопирачки и квачило; течности за машини за 

електрично празнење; течности за 

апсорбирање на удари; течности против 

рѓосување; средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; не- сврзувачки 

соединенија; одмастувачи; растопувачи; 

декарбонизирачи; сурфактанти; активирани 

јаглеродни атоми; хемиски абсорбери; 

дефлокулантни агенси за нафта и сурова 

нафта; распрснувачи на нафта; хемикалии за 

сепарација на нафта; вештачки ѓубрива; 

ѓубрива; уреа смоли; метанол; оксогас; 

јаглерод моноксид; сулфур; етан; пропан; 

бутан; етилен; етилен гликол; етаноламин; 

гликол, нонилфенол етоксилат; полиетилен 

гликол; масен алкохол етоксилат; бутил 

гликол етер; амин мешавина; бутил гликол 

етер растворувач; бутил ацетат; бутанол; 

изобутанол; параксилен; етер; метил 

терциален бутил етер; полиетилен; пропилен  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

автомобилски масла и масла за 

подмачкување; горива, нафта; нафтени 

производи; моторни масла; масла за 

менувач; масла за лагери; масла за турбина; 

масла за компресор; масла за електрична 

изолација; масла за ослободување мувла; 

масла за брусење; минерални масла; масла 

за подмачкување кои се хидраулични масла; 

графит како лубрикант; масти за отворен 

менувач; лубриканти за отворен менувач, 

масла за дупчалки; лубриканти за компресор; 

лубриканти за цилиндар; масти за 

подмачкување; масла за подмачкување; 

гасови во цврста состојба; течен гас; нафта; 

подобрувачи; бензин; керозин; дизел горива; 

восочни остатоци; гасни масла; масла за 

гориво; масла за греење; гасно гориво; 

парафин; кокс; тешки масла; бензен; базни 

масла  

 

(111)  23347  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/906 (220)  26/08/2014 

(181)  26/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Petroliam Nasional Berhad 

(PETRONAS) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 

Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 

MY 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се користат во 

индустријата, земјоделството, 

градинарството и шумарството; хемиски 

супстанции, хемиски материјали, хемиски 

препарати и природни елементи; адитиви за 

моторни горива; хидраулични масла; 

течности за пренесување; течности за 

батерии; течности за сопирање; течности за 

пренос на топлина; течности кои се 
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употребуваат при обработка на метал; 

течности за заштита од дупчење; течности за 

олеснување при дупчење; течности за 

сопирачки и квачило; течности за машини за 

електрично празнење; течности за 

апсорбирање на удари; течности против 

рѓосување; средства против зовривање за 

разладувачи на мотори; не- сврзувачки 

соединенија; одмастувачи; растопувачи; 

декарбонизирачи; сурфактанти; активирани 

јаглеродни атоми; хемиски абсорбери; 

дефлокулантни агенси за нафта и сурова 

нафта; распрснувачи на нафта; хемикалии за 

сепарација на нафта; вештачки ѓубрива; 

ѓубрива; уреа смоли; метанол; оксогас; 

јаглерод моноксид; сулфур; етан; пропан; 

бутан; етилен; етилен гликол; етаноламин; 

гликол, нонилфенол етоксилат; полиетилен 

гликол; масен алкохол етоксилат; бутил 

гликол етер; амин мешавина; бутил гликол 

етер растворувач; бутил ацетат; бутанол; 

изобутанол; параксилен; етер; метил 

терциален бутил етер; полиетилен; пропилен  

кл. 4  индустриски масла и масти; 

автомобилски масла и масла за 

подмачкување; горива, нафта; нафтени 

производи; моторни масла; масла за 

менувач; масла за лагери; масла за турбина; 

масла за компресор; масла за електрична 

изолација; масла за ослободување мувла; 

масла за брусење; минерални масла; масла 

за подмачкување кои се хидраулични масла; 

графит како лубрикант; масти за отворен 

менувач; лубриканти за отворен менувач, 

масла за дупчалки; лубриканти за компресор; 

лубриканти за цилиндар; масти за 

подмачкување; масла за подмачкување; 

гасови во цврста состојба; течен гас; нафта; 

подобрувачи; бензин; керозин; дизел горива; 

восочни остатоци; гасни масла; масла за 

гориво; масла за греење; гасно гориво; 

парафин; кокс; тешки масла; бензен; базни 

масла  

 

(111)  23348  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/910 (220)  27/08/2014 

(181)  27/08/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјално 

дизајнирани за и што содржат жилети, 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(111)  23349  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/915 (220)  01/09/2014 

(181)  01/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Адвокатско друштво 

СОФРОНИЕВСКА и ПОЛЕНАК Скопје 

ул.8-ма Ударна бригада бр.20А, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива, бела, сина 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  23350  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/916 (220)  01/09/2014 

(181)  01/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Сашо Дукоски 

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, 

Прилеп, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики  

кл. 21  стаклени и порцелански предмети  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на мебел, огледала, рамки за слики, 

стаклени и порцелански предмети, завеси  

 

(111)  23351  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/918 (220)  02/09/2014 

(181)  02/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

Стадион бб, 2400 Струмица, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, сода-вода  

 

(111)  23352  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/920 (220)  02/09/2014 

(181)  02/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДИОГЕН Ко ДОО  

ул.Штипски пат бб, 2300 Кочани, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

DIOGEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници, церади, едра, вреќи и торби 

(кои не се вклучени во другите класи); 

материјали за полнење (освен од гума или 

пластични материјали); сурови текстилни 

влакнести материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси; крпи, постави, вискозни 

постави, материјали за постава за текстилна 

индустрија; двострани ленти; ткаенини; ленти 

за панделки, гајтани, врвки, врски за рабови; 

украсни ленти, сатенски панделки, апликации 

за текстил; текстилни етикети  

кл. 25  облека, обувки и капи  
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кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; увоз/извоз и услуги 

при продажба на големо и мало со производи 

од текстилната и шивачката индустрија  

 

(111)  23353  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/921 (220)  02/09/2014 

(181)  02/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  "St. Papaioannou Societe Anonyme 

Industrial and Commercial company of 

children clothes and Relevant products" with 

distinctive title "Lapin House" 

Styl Gonata 4, 12133 Peristeri, GR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  трикотажа за деца, облека и обувки од 

сите видови за деца и бебиња, бањарки, 

појаси, обувки за на плажа, сандали, 

ракавици (облека), марамчиња, шалови, 

водоотпорна облека, елеци  

кл. 35  малопродажба на облека, обувки, 

капи, секојдневна гардероба и модни 

додатоци, колекција, за други, на различна 

облека, обувки, капи, секојдневна гардероба 

и модни додатоци, овозможување на 

купувачите да разгледуваат и купуваат 

облека, обувки, капи, секојдневна гардероба 

и модни додатоци соодветно од каталог за 

облека и додатоци за облека со нарачка 

преку пошта; услуги за продажба на мало 

преку интернет поврзани со облека, обувки, 

капи, секодневна гардероба и модни 

додатоци  

 

(111)  23354  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/922 (220)  03/09/2014 

(181)  03/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

IBU - 1 A PHARMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23355  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/923 (220)  03/09/2014 

(181)  03/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LEVOCARB - 1 A PHARMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23356  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/924 (220)  03/09/2014 

(181)  03/09/2024 

(450) 30/06/2016 
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(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ASS+C - 1  A PHARMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23357  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/925 (220)  03/09/2014 

(181)  03/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

PEN MEGA - 1 A PHARMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  23358  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/926 (220)  03/09/2014 

(181)  03/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на давање храна и пијалоци; 

ресторани; кафетерии; снек барови; кафе 

барови; ресторани за брза храна (fast food); 

услуги на доставување на храна; 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци и 

напитоци за конзумација надвор (take away)  

 

(111)  23423  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/927 (220)  04/09/2014 

(181)  04/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Иван Ѓорѓиев 

ул."Гоце Делчев" бр.12, Ново Село, 

Струмица, MK 

(540)  

 

Глуконормин 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23359  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/928 (220)  04/09/2014 

(181)  04/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
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бул.3-та Македонска Бригада бр.56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

услуги при продажба на мало на: 

прехрамбени производи, пијалоци, храна за 

животни, кондиторија, средства за лична 

хигиена, средства за хигиена во 

домаќинство, козметички средства, детска 

козметика, текстил, обувки, спортска опрема, 

предмети од пластика, предмети од стакло, 

предмети од порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво, опрема за домаќинство, школски 

програм, канцелариски материјали, играчки, 

помагала за домаќинство, предмети за 

подарок, авто козметика и помагала  

 

(111)  23361  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/931 (220)  05/09/2014 

(181)  05/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

XELCIP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23362  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/932 (220)  05/09/2014 

(181)  05/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

SCHOLL FRESH STEP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

субстанции за перење; чистачки, рибачки и 

абразивни препарати; сапуни, парфеми, 

есенцијални масла, козметика, лосиони за 

коса; пасти за заби, помади, препарати за 

нега на стапала, тело и кожа и за декорација; 

креми, гелови, лосиони, масла, балсами, 

пудри, талкум пудри и спрејови за нега, 

чистење, ублажување, ревитализација и 

релаксација на стапала, тело и кожа; 

немедицински соли, масла и сунѓери за 

бањање; немедицински препарати за 
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купатило; дезодоранси; анти-дезодоранси, 

миризливи креми, гелови, лосиони, пудри, 

талк пудри и спрејеви  

кл. 5  фармацевтски, медицински, 

ветеринарни и санитарни препарати и 

производи; фармацевтски лекарства; 

медицински препарати за нега на стапала, 

тело и кожа; медицински креми, гелови, 

лосиони, масла, пудри, талк пудри, спрејеви, 

талкови, балсами; медицински течности за 

масажа; препарати против потење, 

дезодоранси; медицински и терапевтски 

адитиви за бања, особено во форма на 

таблети, соли, масла и сунѓери; медицински 

препарати за купатило  

 

(111)  23363  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/933 (220)  05/09/2014 

(181)  05/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DUOHAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

кл. 10  медицински направи за лекување на 

респираторни заболувања  

 

(111)  23364  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/939 (220)  10/09/2014 

(181)  10/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, плава, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  23365  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/940 (220)  10/09/2014 

(181)  10/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Шопинг Центар Нетворк Македонија 

ДОО Скопје СЦНет Македонија ДОО Скопје 

ул.Маршал Тито 10/1-13, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бела и циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, а посебно здружување на 

потрошувачи преку нетворк маркетинг  

 

(111)  23366  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/942 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. 

1, Avenue De La Gare, L-1611 Luxembourg, 

LU 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

DEXALGIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететски 

супстанции што се користат во медицината  

 

(111)  23424  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/944 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

FERVEFLU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23425  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/945 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

PARACETAMOL ADIPHARM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  
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(111)  23426  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/946 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

MUCOSOFT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23427  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/947 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, 

Р. Бугарија во Р.Македонија, Скопје 

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9, Скопје - 

Аеродром, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

FRESHALGIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјали за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  23367  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/958 (220)  12/09/2014 

(181)  12/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  АД ЈАКА 80 Радовиш 

ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ANTIPERUTIN JAKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететески 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23369  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/966 (220)  15/09/2014 

(181)  15/09/2024 

(450) 30/06/2016 
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(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супа (состојки за правење супа), супи 

(концентрати за супи) (бујони)  

кл. 30  тестенини, тестенини за исхрана, 

сосови, течни и прачкасти зачини, мирудии  

 

(111)  23370  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/967 (220)  16/09/2014 

(181)  16/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ОПЕРА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23371  (151)  25/04/2016 

(210)  TM  2014/980 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Адвокатско друштво Кнезовиќ и 

Соработници Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

ДОБРО ПАРЧЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална и сода - вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23372  (151)  09/06/2016 

(210)  TM  2014/983 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; замени за тутун, кои не 

се користат во медицински или куративни 

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни 

машинки за правење на цигари; туби за 

цигари; филтери за цигари; хартија за 

цигари; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; кибрити и артикли за 

пушачи  

 

(111)  23373  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/986 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  23374  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/987 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  23375  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/988 (220)  18/09/2014 

(181)  18/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Diageo North America, Inc. 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  23376  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/990 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  КОПИЕР ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Васил Ѓоргов бр.33, лок.2, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми 

за апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; монтирање, одржување 

и поправка на електрични апарати, тонери за 

печатачи, канцелариски машини и опрема, 

алармни уреди, фотографски апарати и 

клима уреди полнење; тонери за печатачи  

 

(111)  23377  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/991 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

СТОМП 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23378  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/992 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, розева, бела, црвена и спектар 

на црвена, жолта, зелена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња  

 

(111)  23379  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/993 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, бела, црвена и спектар 

на црвена, жолта, зелена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; диететски супстанции што се 

користат во медицината, храна за бебиња  

 

(111)  23380  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/994 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(300)  86345422  23/07/2014  US 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

FLEXIBALL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи, и кертриџи, сите специјално 

дизајнирани за и што содржат жилети, 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(111)  23381  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/995 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Southern Comfort Properties, Inc., a 

California, U.S.A. corporation 

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San 

Rafael, CA 94903, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(111)  23382  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/997 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 
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(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

ME & YOU 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

додатоци); зачини, лед  

 

(111)  23383  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/998 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела, кафеава, жолта, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  23384  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/999 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, кафеава, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  23385  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1000 (220)  19/09/2014 

(181)  19/09/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони 

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела, кафеава, зелена, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  23428  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1081 (220)  09/10/2014 
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(181)  09/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско друштво за производство, 

инженеринг и трговија ГОРЕЊСКО ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул.Иван Цанкар бр.46, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење и ладење; 

надворешна ладилна единица (машина) за 

ладење на температура; надворешна 

ладилна единица (машина) за греење на 

температура; надворешна ладилна единица 

(машина) за одржување на температура; 

внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за ладење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за греење на 

температура; внатрешна ладилна единица 

(испарувач/евапоратор) за одржување на 

температура; комори; разладни комори 

изработени од панели наменети за ладење, 

мрзнење, одржување и греење (на 

прехрамбени производи, овошје, зеленчук, 

млечни и месни производи, лекови, електро 

опрема и на сите видови производи кои 

треба да се чуваат на одреден температурен 

режим); ладилни системи за надворешна 

инсталација; индустриски системи за 

внатрешна инсталација; индустриски системи 

за акумулација на разладна енергија; 

индустриски системи за производство на 

ледена вода; чилери-разладувачи на течност 

за комерцијална употреба и во индустрија; 

чилери-разладувачи на воздух за 

комерцијална употреба и во индустрија; 

топлинска пумпа; фенкојлери; инсталации за 

греење; инсталации за ладење; апарати и 

уреди за ладење; апарати за ладење на 

воздухот; рачни, лизгачки и секционални 

врати за сите видови објекти; рачни, лизгачки 

и секционални врати за комори; рачни, 

лизгачки и секционални врати за хали и 

рачни, лизгачки и секционални врати за 

монтажни објекти; климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(делови од уреди за климатизација); кутии со 

вентилатори; кондензаторски единици; 

автоматика за регулација на ладилни 

системи и следење на температура; 

автоматика за следење на влага; панели  

кл. 35  рекламирање, огласување; 

рекламирање преку пошта, рекламирање 

преку радио, телевизиско рекламирање, 

рекламирање преку јавен настан; 

рекламирање преку билборд; рекламирање 

преку флаери и каталози, рекламирање 

преку поставување на рекламни текстови на 

возило, рекламирање преку поставување на 

рекламни текстови на работно одело; 

рекламирање преку секаков вид на рекламен 

материјал; водење на работење; управување 

со работи; канцелариски работи, 

производство, услуги при увоз- извоз и 

продажба на големо и мало со: апарати за 

греење и ладење; надворешна ладилна

 единица  (машина) за ладење 

на температура; надворешна ладилна 

единица (машина) за греење на температура; 

надворешна ладилна единица (машина) за 

одржување на температура; внатрешна 

ладилна единица (испарувач/евапоратор) за 

ладење на температура; внатрешна ладилна 

единица (испарувач/евапоратор) за греење 

на температура; внатрешна ладилна 
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единица (испарувач/евапоратор) за 

одржување на температура; комори; 

разладни комори изработени од панели, 

наменети за ладење, мрзнење, одржување и 

греење (на прехрамбени производи, овошје, 

зеленчук, млечни и месни производи, лекови, 

електро опрема и на сите видови производи 

кои треба да се чуваат на одреден 

температурен режим); ладилни системи за 

надворешна инсталација; индустриски 

системи за внатрешна инсталација; 

индустриски системи за акумулација на 

разладна енергија; индустриски системи за 

производство на ледена вода; чилери-

разладувачи на течност за комерцијална 

употреба и во индустрија; чилери-

разладувачи на воздух за комерцијална 

употреба и во индустрија; топлинска пумпа; 

фенкојлери; инсталации за греење; 

инсталации за ладење; апарати и уреди за 

ладење; апарати за ладење на воздухот; 

рачни, лизгачки и секционални врати за сите 

видови објекти, рачни, лизгачки и 

секционални врати за комори, рачни, 

лизгачки и секционални врати за хали и 

рачни, лизгачки и секционални врати за 

монтажни објекти; климатизација; 

инсталации за климатизација; вентилатори 

(делови од уреди за климатизација); кутии со 

вентилатори; кондензаторски единици; 

автоматика за регулација на ладилни 

системи и следење на температура; 

автоматика за следење на влага; панели; 

пумпи, лим, угостителска опрема, машини и 

системи за миење садови, професионални 

машини за перење, средства за чистење и 

детергенти, климатизација, инсталации за 

кпиматизација, мерачи за влага, овлажнувач, 

термостат, системи за следење на 

температура, термографи, листови и моливи 

за термографи, пвц лајсни, алуминиумски 

лајсни, делови за ладилни машини, 

керамички плочки, греачи, фреон, машинско 

масло, полусинтетичко масло, синтетичко 

масло, кондензаторски единици  

кл. 37  инсталациски услуги, монтирање и 

поправање на гасна инсталација, монтирање 

и поправање на електрична инсталација, 

монтирање и поправање на апарати за 

греење, монтирање и поправање на апарати 

за мрзнење, монтирање и поправање на 

клима уреди, монтирање и поправка на 

ладилни системи, монтирање на панели, 

изведба на градежни објекти, изведба на 

индустриски објекти, изведба на комори, 

изведба на индустриски објекти од монтажен 

материјал, изведба на монтажни објекти  

 

(111)  23429  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1082 (220)  10/10/2014 

(181)  10/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Центар за подучување странски 

јазици и компјутери ЛИНГВАФАН ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Јане Сандански бр.118/1-2, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба; 

материјали кои ги користат уметниците, 
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сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за пакување 

кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, а особено едукација, училиште 

за странски јазици, курсеви за странски 

јазици, услуги поврзани со превод од 

странски јазици, компјутерска обука и 

курсеви, обуки  

 

(111)  23430  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1083 (220)  13/10/2014 

(181)  13/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  КОРО КОМПАНИ 

ул.Првомајска - 9, бр.10, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

KORO VEGGY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати; 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, 

хибрициди, медицински чаеви  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масло и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како зачини), зачини, мраз  

 

(111)  23431  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1084 (220)  13/10/2014 

(181)  13/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  КОРО КОМПАНИ 

ул.Првомајска - 9, бр.10, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати; 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, 

хибрициди, медицински чаеви  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, 

јајца, млеко и млечни производи, масло и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како зачини), зачини, мраз  

 

(111)  23432  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1088 (220)  14/10/2014 

(181)  14/10/2024 

(450) 30/06/2016 
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(300)  86278143  12/05/2014  US 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

PROSHIELD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети; диспензери, касети, 

држачи и кертриџи, сите специјално 

дизајнирани за и што содржат жилети, 

делови и опрема за сите горенаведени 

производи  

 

(111)  23433  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1091 (220)  15/10/2014 

(181)  15/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП 

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела 

(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. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(111)  23435  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1093 (220)  15/10/2014 

(181)  15/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сребрена, сина, темно 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби  

 

(111)  23436  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1094 (220)  15/10/2014 

(181)  15/10/2024 

(450) 30/06/2016 
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(732)  Друштво за угостителство, 

производство, трговија и услуги Ресторан 

„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје 

ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје, 

1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

GINO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  23437  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1097 (220)  16/10/2014 

(181)  16/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 

ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ARENA 

(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. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  23438  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1098 (220)  16/10/2014 

(181)  16/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Ичоќаев Александар 

ул.Мраморец бр.20 Б, Скопје, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALFA LEGIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, управување 

со работата, канцелариски работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  23439  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1102 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство на 

електрична енергија ИНДИГО ХИДРО 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.11ти Октомври бр.46-1/6 Скопје -  

Центар, MK 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, сина, црна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија  

кл. 39  дистрибуирање електрична енергија, 

дистрибуирање енергија, енергија 

(дистрибуирање енергија)  

кл. 40  енергија (производство на енергија); 

производство на енергија  

 

(111)  23440  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1112 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

Rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

АУРА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23441  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1113 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива 

(вклучително бензин)  

кл. 37  услуги на сервисни станици за возила; 

одржување, поправки, модификации, 

конверзија, чистење, фарбање и полирање 

на возила и делови за истите и додатоци за 

истите  

 

(111)  23442  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1114 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  масла, масти; лубриканти; горива  

кл. 35  услуги на малопродажба обезбедени 

на сервисни станици за возила  

кл. 37  услуги на сервисни станици за возила  

 

(111)  23397  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1115 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(591)  бела, црна, црвена, златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; цигари; пури; замени за 

тутун, кои не се користат во медицински или 

куративни цели; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; кибрити и 

артикли за пушачи  

 

(111)  23398  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1116 (220)  20/10/2014 

(181)  20/10/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Империал Тобако ТКС а.д. 

ул.11 Октомври бр.125, 1000 Скопје, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, црна, сина, златна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; цигари; пури; замени за 

тутун, кои не се користат во медицински или 

куративни цели; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; кибрити и 

артикли за пушачи  

 

(111)  23443  (151)  12/05/2016 

(210)  TM  2014/1205 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZERSEOS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23444  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1206 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam  Marg, Lower Parel, 

400013 Mumbai, Maharashtra, IN 
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(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

OSPERTUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23445  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1207 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

SERROFLO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23446  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1208 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

FLUTICASONE CIPLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23447  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1210 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Deva Holding A.S. 
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Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1 

34303  Kucukcekmece-Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Devit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  23448  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1211 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Osel ilac Sanayi Tic. A.S. 

Akbaba Kozu, Fener Cad. No. 52 Beykoz, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

Linkosol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски препарти  

 

(111)  23451  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1212 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО 

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(111)  23452  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1213 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО 

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, бела, зелена, кафеава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(111)  23449  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1214 (220)  11/11/2014 

(181)  11/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за издавачка дејност 

трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 

Скопје 

Ленинова 29/3, 1000 Скопје, MK 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова, жолта, сина, 

сива, светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите кпаси, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебел), материјали за пакување што не се 

опфатени во другите класи, печатарски 

букви, клишиња, весници, печатени изданија, 

печатарски производи, публикации, брошури, 

фотографии, известувања, книги, нацрти  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на рекламен 

материјал (трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), изложби 

(организирање на изложби) во комерцијални 

и рекламни цели, изнајмување рекламен 

простор, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа, објавување 

рекламни текстови, обработка на текстови, 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, организирање 

изложби во комерцијални и рекламни цели, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, односи со јавност, претплата на 

весници, промоција  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, забава, спортски и културни 

активности, информации за образовни и 

забавни настани, услуги врзани за 

исполнување на слободното време, 

објавување книги, приредби (одржување на 

приредби), разонода, разонода (упатство за 

разонода), разонода по пат на радио, 

разонода по пат на телевизија, конференции 

(организирање и водење конференции), 

забавни паркови, изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

изнајмување видео ленти, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или 

забава/, фотографски услуги, on-line 

електронско издавање на книги и периодични 

списанија, компјутерско персонално 

издавателство, електронски публикации (не 

можат да се даунлодираат); пружање on-line 

публикации; издавање електронски книги и 

часописи on-line; пружање публикации со 

глобална компјутерска мрежа или интернет 

што можат да се пребаруваат; публикации и 

дистрибуција на печатени медиуми и снимки; 

услуги на аудио и визуелни забави и 

едукации  

 

(111)  23450  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1215 (220)  12/11/2014 

(181)  12/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, 

Middlesex, HA1 4HF, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

Pramipexole Accord 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23453  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1216 (220)  12/11/2014 

(181)  12/11/2024 
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(450) 30/06/2016 

(732)  Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, 

Middlesex, HA1 4HF, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

Repaglinide Accord 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23454  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1217 (220)  12/11/2014 

(181)  12/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, 

Middlesex, HA1 4HF, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

Levetiracetam Accord 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23455  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1218 (220)  12/11/2014 

(181)  12/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, 

Middlesex, HA1 4HF, UK 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

Voriconazole Accord 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  23456  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1219 (220)  10/11/2014 

(181)  10/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Neocom S.A. 

Av. 11 de Septiembre No 186, oficina 183, 

Providencia, Santiago, CL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни телефони; таблет компјутери; 

3Г модеми; лаптопи  

 

(111)  23457  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1220 (220)  12/11/2014 

(181)  12/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје 

ул.Лондонска бр.10-1/12, 1000 Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  сива, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежништво, изградба, 

реставрација, санација и ојачување на 

објекти и конструкции, изработка и санација 

на подни површини, високо, ниско и хидро 

градба и мелиоративни системи и обработка 

на фуги  

кл. 42  изработка на проектна документација 

за санација, ојачување и заштита на објекти, 

заштита од пожари и за термо и звучна 

изолација  

 

(111)  23458  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1221 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за угостителство, трговија 

и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ  увоз-

извоз Скопје 

ул.Тодор Александров бр. 85, Скопје, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23459  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1222 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фудбалски Клуб Работнички Скопје 

ул. Градски парк б.б. Кошаркарска сала 

Скопје, MK 

(740)  ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски и културни активности  

 

(111)  23460  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1223 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  SHULTON, INC. 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RED COLLECTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за после бричење; 

антиперспиранти и дезодоранси за лична 
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употреба; сапуни за капење; спрејови за 

тело; препарати за миење на телото; 

препарати за нега на косата; препарати за 

бричење  

 

(111)  23461  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1231 (220)  14/11/2014 

(181)  14/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ТРЕНД ПЛУС ДОО 

ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина, темно црвена, темна и светло 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, ресторани  

 

(111)  23462  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1232 (220)  14/11/2014 

(181)  14/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 

rhein, DE 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

РЕГАЛИС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење на растенија; 

хемиски и/или биолошки препарати значајни 

за постапка со растенија, препарати за 

регулирање на растењето на растенија, 

хемиски препарати за нега на семиња, 

сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или агенти 

за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23463  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1235 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(300)  86289781  22/05/2014  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

KYNTHEUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат за 

третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен артритис 

и астма  

 

(111)  23464  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1236 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(300)  86289790  22/05/2014  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OPSAIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат за 

третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен артритис 

и астма  

 

(111)  23465  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1237 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(300)  86289791  22/05/2014  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

QARDEZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фарамцевтски препарати што се користат за 

третирање хронични имунолошки 

заболувања, воспаленија на зглобови и 

хронични воспалителни заболувања; 

фармацевтски препарати наменети за 

третирање псоријаза, псоријатичен артритис 

и астма  

 

(111)  23466  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1241 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, бела, црвена, 

портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(111)  23467  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1242 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  зелена, жолта, бела, црвена, 

портокалова, црна, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(111)  23468  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1243 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул. 11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 
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со вода и за санитарни намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23469  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1244 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 
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со вода и за санитарни намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23470  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1245 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 
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со вода и за санитарни намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23471  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1246 (220)  17/11/2014 

(181)  17/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЕВН Македонија 

Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, 

Друштво за  снабдување со електрична 

енергија 

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството, сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гаснење пожар, 

препарати за калење и заварување метали, 

хемиски производи за конзервирање 

прехранбени производи, материи за 

штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи и фитили за 

осветлување  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи (кои не се рачни), 

инкубатори за јајца  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 
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со вода и за санитарни намени  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот   

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  23472  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1248 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AQUATEYA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(111)  23473  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1249 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AQUAWIND 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(111)  23474  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1250 (220)  13/11/2014 

(181)  13/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MARISSIMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти  

 

(111)  23475  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1251 (220)  14/11/2014 

(181)  14/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 

40213, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока, саго; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23476  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1252 (220)  14/11/2014 

(181)  14/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd. 

514 Chai Chee Lane, #07-05, Singapore 

469029, SG 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

RAZER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; лаптоп компјутери; ноутбук 

компјутери; рачни компјутери; лични 

дигитални асистенти; апаратура за 

компјутерски и видео игри адаптирана за 

употреба со телевизиски приемници или 

други екстерни дисплеј екрани или монитори; 

дисплеи за компјутер; монитори за компјутер; 

компјутерски хардвер; звучни картички за 

компјутер; компјутерски периферни уреди; 

контролери за компјутерски и видео игри; 

глувци за компјутер; тастатури за компјутер; 

блок типки од тастатура за компјутер 

(keypads); компјутерски графички таблети; 

пенкала за компјутер; џоистици за компјутер; 

компјутерски покажувачи со топче (trackballs); 

управувач за летање за компјутери и видео 

игри; волани за компјутери и видео игри; 

педали за забрзување и педали за сопирање 

за компјутерски и видео игри; пиштоли за 

компјутерски и видео игри; сензори за 

движење за компјутрски и видео игри; 

апаратура за снимање, пренос или 

репродукција на податоци, звук или слики; 

аудио опрема и апаратура; слушалки 

(earphones); слушалки (headphones); 

микрофони; слушалки со микрофон 

(headsets); звучници; апаратура за 

организирање и работа со каблите за 

погореспоменатите стоки; батерии и 

снабдување со електрична енергија за 

погореспоменатите стоки; делови и резервни 

делови за погореспоменатите стоки вклучени 

во оваа класа; компјутерски софтвер и 

драјвери за компјутерски софтвер за 

погореспоменатите стоки; компјутерски и 

видео игри; подлоги за компјутерски глушец; 

торби, торбички, кутии и покривки 

адаптирани за држење и чување на 

погореспоменатите стоки; компјутерски 

периферни уреди што може да се носат; 

компјутерски хардвер; компјутерски хардвер 

за снимање, организирање, пренос, 

манипулација, разгледување и прием на 

телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски периферни уреди за 

снимање, организирање, пренос, 
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манипулација, разгледување и прием на 

податоци; периферни уреди за мобилни 

уреди; периферни уреди за мобилни уреди 

што може да се носат; компјутерски 

периферни уреди за мобилни уреди за 

снимање, организирање, пренос, 

манипулација, разгледување и прием на 

телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски хардвер за прикажување 

на телефонски повици, податоци, аудио и 

видео; компјутерски периферни уреди за 

прикажување на телефонски повици, 

податоци, аудио и видео; компјутерски 

периферни уреди за мобилни уреди за 

прикажување на телефонски повици, 

податоци, аудио и видео; компјутерски 

софтвер; компјутерски софтвер што се 

користи за аплоудирање, даунлодирање, 

чување, резервно памтење (backing up), 

снимање, организирање, пренесување, 

примање, пристапување, 

спасување/враќање, управување, 

синхронизирање и разгледување на текст, 

податоци, електронска пошта, документи, 

слики, видео и аудио фајлови, 

мултимедијална содржина, електронска 

локација на мобилни дигитални електронски 

уреди; компјутерски софтвер што може да се 

даунлодира, имено, мобилни апликации што 

може да се даунлодираат за сетирање, 

конфигурирање и контролирање на 

компјутерски хардвер што може да се носи и 

компјутерски периферни уреди што може да 

се носат; очила за сонце; очила на рецепт; 

футроли за очила; делови за очила, имено 

декоративни пресвлеки за рачки за очила; 

уреди со екрани за прикажување што се 

ставаат на глава; електронски кодирани 

идентитетски алки; нараквици со 

електроника; микропроцесор или 

микроконтролер што треба да се 

инкорпорира на ланче; уред на систем за 

глобално позиционирање (GPS); софтвер за 

синхронизација на база на податоци; и 

компјутерски софтвер за употреба при 

пристапување на интернет или други 

компјутерски или комуникациски мрежи; 

компјутерски програми за управување со 

лични информации; софтвер за електронска 

пошта и испраќање пораки  

 

(111)  23477  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1253 (220)  18/11/2014 

(181)  18/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Иван Ѓорѓиев 

Ул.Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, плава, жолта, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубрива за употреба во земјоделството  

 

(111)  23478  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1259 (220)  19/11/2014 

(181)  19/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Марјан Стојнев 

ул.„5“ бр.66, Миладиновци, Скопје, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун од козјо млеко  

кл. 35  продажба на големо и мало на сапун 

од козјо млеко  

 

(111)  23479  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1261 (220)  19/11/2014 

(181)  19/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MY PASSPORT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски компоненти, имено, диск 

драјвери, компјутерски единици за 

складирање на податоци, имено, 

компјутерска опрема (компјутерски хардвер) 

за складирање на дигитални податоци, и 

компјутерска периферна опрема  

 

(111)  23480  (151)  17/05/2016 

(210)  TM  2014/1262 (220)  19/11/2014 

(181)  19/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  свеќи и фитили за осветлување, восок 

за осветлување, восочни свеќи, дрвени 

брикети, дрвца за потпалување, јагленови 

брикети, парафин, парфимирани свеќи, 

кандила  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со искпучок на 

сликарски четки); прибор за чистење; 

челични жици за стружење; стаклени 

производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите 

класи; бокалчиња, бришачи за под со реси, 

вазни, гезвиња неелектрични, даски за 

сечење во кујна, длабоки садови, држачи за 

сапуни, држачи за тоалетна хартија, држачи 

за чепкалки, закачалки, канделабри 

[свеќници], комплети за зачини, кошници за 

леб, домашни, крпи за прашина, крпи за 

чистење, кутии за слатки, мелници за 

употреба во домаќинствата, мирисливи 

материи (садови за горење мирисливи 

материи), мраз (калапи за правење коцки 

мраз), навлаки за штици за пеглање 

обликувани, направи за гасење свеќи, 

ножеви, отворачи за шишиња, плитки чинии, 

плитки чинии за еднократна употреба, 

подметки за чаши што не се од хартија и што 

не се чаршафи за маса, послужавници за 

употреба во домаќинствата, прибори за кујна, 
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прибори за употреба во домаќинствата, 

плински боци, прскалки за црева за 

полевање, садови, (четки за миење садови), 

садови за горење миризливи материи, 

садови за храна, сервиси [чинии], скари 

[готварски прибор], стаклени садови, украсни 

садови за маси, хартија (чинии од хартија), 

цевчиња за пиење, цедилки, чаши од хартија 

и пластика, чепкалки, чинии (плитки чинии) за 

еднократна употреба, чинии од хартија, 

штипки за сушење алишта  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: свеќи 

и фитили за осветлување, восок за 

осветлување, восочни свеќи, дрвени брикети, 

дрвца за потпалување, јагленови брикети, 

парафин, парфимирани свеќи, кандила, куќни 

или кујнски апарати и садови; чешли и 

сунѓери; четки (со исклучок на сликарски 

четки); прибор за чистење; челични жици за 

стружење; стаклени производи, порцелански 

и керамички предмети што не се вклучени во 

другите класи; бокалчиња, бришачи за под со 

реси, вазни, гезвиња неелектрични, даски за 

сечење во кујна, длабоки садови, држачи за 

сапуни, држачи за тоалетна хартија, држачи 

за чепкалки, закачалки, канделабри 

[свеќници], комплети за зачини, кошници за 

леб, домашни, крпи за прашина, крпи за 

чистење, кутии за слатки, мелници за 

употреба во домаќинствата, миризливи 

материи (садови за горење миризливи 

материи), мраз (калапи за правење коцки 

мраз), навлаки за штици за пеглање 

обликувани, направи за гасење свеќи, 

ножеви, отворачи за шишиња, плитки чинии, 

плитки чинии за еднократна употреба, 

подметки за чаши што не се од хартија и што 

не се чаршафи за маса, послужавници за 

употреба во домаќинствата, прибори за кујна, 

прибори за употреба во домаќинствата, 

плински боци, прскалки за црева за 

полевање, садови, (четки за миење садови), 

садови за горење миризливи материи, 

садови за храна, сервиси [чинии], скари 

[готварски прибор], стаклени садови, украсни 

садови за маси, хартија (чинии од хартија), 

цевчиња за пиење, цедилки, чаши од хартија 

и пластика, чепкалки, чинии (плитки чинии) за 

еднократна употреба, чинии од хартија, 

штипки за сушење алишта  

 

(111)  23482  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1263 (220)  20/11/2014 

(181)  20/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА 

ул. МАРКСОВА БР. 23 ВИНИЦА, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел (производство на мебел 

тапациран и корпусен)  

 

(111)  23483  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1264 (220)  24/03/2015 

(181)  24/03/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  ОХИС - ПЛАСДОР ДОО 

ул.Борис Трајковски бр.73, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанции за перење  

 

(111)  23484  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1265 (220)  20/11/2014 

(181)  20/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд 

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

LANOPROGAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фарамцевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23485  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1266 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за промет и услуги 

КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.37, локал 1, 1000 

Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, услуги на маркетинг агенции  

кл. 38  телекомуникации, емитување на 

радио програми, телевизиски програми  

кл. 43  услуги на обезбедување на храна и 

пијлоци; привремено сместување; ресторани, 

кафе барови, служење храна и пијалоци, 

услуги во барови  

 

(111)  23486  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1267 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ФАСТАК 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување бактерии, 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23487  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1268 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ 
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ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени оброци кои содржат 

свинско месо, риба и живина; конзервирано 

овошје и зеленчук; јајца; кашкавал; млеко, 

млечни пијалоци; кисели краставички; 

десерти; иситнети пржени компирчиња; 

јогурт; пијалоци на база на јогурт; салати од 

овошје и зеленчук  

кл. 30  подготвени сендвичи; сендвичи од 

месо; сендвичи од свинско месо; сендвичи од 

риба; сендвичи од пилешко месо; бисквити; 

леб; торти; колачи; чоколада; кафе; замена 

за кафе; чај; сенф; овес; слатки; сосови; 

сезонски салати; преливи за салати; 

сладолед  

кл. 32  безалкохолни пијалоци; сирупи и 

други препарати за производство на 

пијалоци; овошен сок и шеќер; вода; 

ароматизирани води  

кл. 43  услуги на давање храна и пијалоци; 

ресторани; кафетерии; снек барови; кафе 

барови; ресторани за брза храна (fast food); 

услуги на доставување на храна; 

подготвување на храна за надвор (за 

носење); подготвување храна, пијалоци за 

консумација надвор (take away)  

 

(111)  23488  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1269 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги Квин Бургер ДООЕЛ Куманово 

ул.Прва Петтолетка бр.3, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, кафена, 

светлозелена и темнозелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  23489  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1270 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

ASTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  жилети  

 

(111)  23490  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1271 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

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

(540)  

 

EXCEDRIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  аналгетски, антипиретични и анти-

ревматски препарати  

 

(111)  23491  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1272 (220)  21/11/2014 

(181)  21/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LINETTE HELLAS SA 

78th klm, national road Athens Lamia 32200 

Thiva, GR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

BABY SMILE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  хигиенски марамчиња за бебиња  

кл. 5  пелени за бебиња  

 

(111)  23492  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1274 (220)  24/11/2014 

(181)  24/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI (Barcelona), 

ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BRAI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23493  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1275 (220)  24/11/2014 

(181)  24/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI (Barcelona), 

ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

LAOTTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23494  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1276 (220)  24/11/2014 

(181)  24/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI (Barcelona), 

ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MALTOATO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23495  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1277 (220)  24/11/2014 

(181)  24/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LAINCO, S.A. 
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Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI (Barcelona), 

ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

RAISAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23496  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1278 (220)  24/11/2014 

(181)  24/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  LAINCO, S.A. 

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI (Barcelona), 

ES 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SHOSHI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  23399  (151)  31/05/2016 

(210)  TM  2014/1279 (220)  25/11/2014 

(181)  25/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел 

с.Грушино, Арачиново, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хигиенски влошки  

 

(111)  23400  (151)  31/05/2016 

(210)  TM  2014/1280 (220)  25/11/2014 

(181)  25/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел 

с.Грушино, Арачиново, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  бебешки пелени  

 

(111)  23564  (151)  06/06/2016 

(210)  TM  2014/1296 (220)  27/11/2014 

(181)  27/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за поштенски услуги 

БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО Скопје 

ул.Борка Талески бр.39, локал 1, Скопје - 

Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  бела, црна и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока;   

 

(111)  23565  (151)  06/06/2016 

(210)  TM  2014/1297 (220)  27/11/2014 

(181)  27/11/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за поштенски услуги 

БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО Скопје 

ул.Борка Талески бр.39, локал 1, Скопје - 

Центар, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

BDS balkan delivery service 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока;   

 

(111)  23497  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1321 (220)  05/12/2014 

(181)  05/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта и бела  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за пари, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  23498  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1322 (220)  05/12/2014 

(181)  05/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО 

СКОПЈЕ 

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, виолетова, црвена, бела и 

црна  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обложување, игри за пари, коцкарски 

/игри/, (услуги на коцкарниците)  

кл. 43  припремање на пијалоци  

 

(111)  23499  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1327 (220)  09/12/2014 

(181)  09/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  
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ФОРУМ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарство, посебно препарати за садење на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка со растенија, 

препарати за регулирање на растењето на 

растенија, хемиски препарати за нега на 

семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23500  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1328 (220)  09/12/2014 

(181)  09/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Јана Божиновска 

ул. 20-ти Октомври бр. 40-3, Општина 

Центар, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, 

адвокат 

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масло и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

житo, леб, сладолед, мед, меласa, квасец, 

прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови 

/како зачини/, зачини, мраз  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  23401  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1330 (220)  09/12/2014 

(181)  09/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  The International Association of Lions 

Clubs 

300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на здружение, имено, 

промовирање на идеалите на здружението и 

на членските клубови со промовирање на 

добро дружење преку проучување на 

проблемите на меѓународните односи, 

промовирање на теоријата и принципите на 

доброто владеење и доброто државјанство, 
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промовирање на активен интерес во 

граѓанската, комерцијалната и моралната 

благосостојба на заедницата, промовирање 

на ефикасност и високи етички стандарди во 

работата, како и промовирање на 

хуманитарните услуги  

кл. 36  услуги на настани за собирање на 

средства за добротворни цели; услуги на 

настани за собирање на средства за нега и 

истражување на очи и слух; добротворни 

услуги, имено, обезбедување на средства за 

жртвите на и хуманитарните работници 

инволвирани во природните катастрофи или 

катастрофите предизвикани од човек  

кл. 41  образовни услуги во вид на курсеви со 

настава за личен развој во областа на 

деловните способности, меѓучовечките 

вештини и техничките вештини, обезбедени 

преку веб страница на интернет; образовни 

услуги, имено, држење часови, семинари и 

работилници и ширење на литература во 

областа на спречување и отстранување на 

слепилото, спречување и отстранување на 

слепило во детството, и лекување на 

болести кои го предизвикуваат слепилото; 

услуги на клубови, имено, организирање, 

надзор и водење во формирањето на 

клубови за добротворни, хуманитарни, 

услужни и образовни цели  

 

(111)  23501  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1331 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Стопанска интересна заедница за 

патен транспорт "Македонија сообраќај" 

АМЕРИТ - Скопје 

бул. Партизански одреди бр. 17-4, Скопје - 

Центар, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сива и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

кл. 41  обука на возачи и управители на 

транспортни компании  

 

(111)  23502  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1332 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

часовници; ѕидни часовници; украсно копче 

за кошула, брошеви за вратоврски; игли за 

вратоврски; нараквици; приврзоци; токи; 

обетки; приврзоци, приврзоци за клучеви; 

игли (накит); украсни игли; ѓердани; 

синџирчиња за часовници; будилници; ѕидни 

часовници, ремчиња за часовници; кутии за 

часовници; алки за накит, алки за часовници, 

привезоци, хронографии за употреба како 

рачни часовници; хронометри; држачи за 

цигари, обетки на штипка; штипки за 

вратоврски, накит за костуми, накит, запалки 

од скапоцени метали, зацврстувачи за 

вратоврски, украсни игли, џебни часовници; 

прстени; штоперици; рамчиња за часовници, 

зацврстувачи за вратоврски, игли за 

вратоврски, механизми за часовници, делови 

за часовници  
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(111)  23503  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1334 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа 

и черги, паричници, папки за кредитни 

картички, папки за визит картички; држачи за 

клучеви, кутии за клучеви; папки за држење 

на клучеви, куфери и торби за патување, 

чанти за метални пари, актовки, торби за 

костуми, ранци, торбици; летачки торбици, 

кеси, чадори, патнички торби, спортски 

торби, училишни торби, торби за на рамо, 

ташни  

 

(111)  23504  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1335 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти; 

часовници; ѕидни часовници; украсно копче 

за кошула: брошеви за вратоврски; игли за 

вратоврски; нараквици; приврзоци; токи; 

обетки; приврзоци, приврзоци за клучеви; 

игли (накит); украсни игли; ѓердани; 

синџирчиња за часовници; будилници; ѕидни 

часовници, ремчиња за часовници; кутии за 

часовници; алки за накит, алки за часовници, 

привезоци, хронографи за употреба како 

рачни часовници; хронометри; држачи за 

цигари, обетки на штипка; штипки за 

вратоврски, накит за костуми, накит, запалки 

од скапоцени метали, зацврстувачи за 

вратоврски, украсни игли, џебни часовници; 

прстени; штоперици; рамчиња за часовници; 

зацврстувачи на вратоврски, игли за 

вратоврски, механизми за часовници, делови 

за часовници  

 

(111)  23505  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1336 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    233 | С т р а н а  

 

30 Јуни2016 Гласник Бр. 3/2016  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа 

и черги, паричници, папки за кредитни 

картички, папки за визит картички; држачи за 

клучеви, кутии за клучеви; папки за држење 

на клучеви, куфери и торби за патување, 

чанти за метални пари, актовки, торби за 

костуми, ранци, торбици; леталки торбици, 

кеси, чадори, патнички торби, спортски 

торби, училишни торби, торби за на рамо, 

ташни  

 

(111)  23506  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1337 (220)  10/12/2014 

(181)  10/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Caterpillar Inc. 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  играчки и спортска опрема, играчки 

возила и додатоци за нив, модели на 

играчки, сетови за играње со тема 

градилиште, играчки алати, постоља за 

алати играчки, играчки возила на далечинско 

управување, играчки за конструирање, 

играчки возила за качување, играчки возила 

за качување на батерии, слагалици, летала, 

игри со улоги, игри на табла, играчки коцки, 

карти за играње  

 

(111)  23507  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1340 (220)  11/12/2014 

(181)  11/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство транспорт 

трговија и услуги МАТРАНЧИ ХОЛДИНГ 

ДООЕЛ 

с. Желино, 1226, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини, земјоделски 

дигалки, земјоделски алати што не се рачно 

управувани, распрскувачи (машини), 

лежишта (делови од машини), апарати за 

врзување сено, држачи за сечила, машини за 

оштрење сечило, сечила, машини за дување 

за компресија вшмукување и носење зрна, 

машини за лупење жито, култиватори, 

мотокултиватори, цилиндерски глави за 

мотори, копачи (плугови), машини за ринење 

земја, преси за сточна храна, менувачи што 

не се за копнени возила, генератори за 

електрична енергија, машини за стрижење 

животни, хидраулични машини и мотори, 

хранилки, ножеви за машини за косење, 

машини за молзење, мелници, машини за 

косење и жнеење, косилки за трева, клипови 

за мотори, плугови, ралници од плугови, 

преси за грозје, пумпи (машини), ладилници 

за мотори и за машини, жнеалки и врзувачи, 

прстени за лежишта, машини за плакнење, 

инсталации за сеење, вршалки, секачи на 

репа  

кл. 35  консалтинг, рекламирање, 

канцелариски работи, услуги на продажба на 

големо и услуги на продажба на мало на: 

трактори, земјоделски машини, земјоделски 



 

 

234 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

дигалки, земјоделски алати што не се рачно 

управувани, распрскувачи (машини), 

лежишта (делови од машини), апарати за 

врзување сено, држачи за сечила, машини за 

оштрење сечило, сечила, машини за дување 

за компресија вшмукување и носење зрна, 

машини за лупење жито, култиватори, 

мотокултиватори, цилиндерски глави за 

мотори, копачи (плугови), машини за ринење 

земја, преси за сточна храна, менувачи што 

не се за копнени возила, генератори за 

електрична енергија, машини за стрижење 

животни, хидраулични машини и мотори, 

хранилки, ножеви за машини за косење, 

машини за молзење, мелници, машини за 

косење и жнеење, косилки за трева, клипови 

за мотори, плугови, ралници од плугови, 

преси за грозје, пумпи (машини), ладилници 

за мотори и за машини, жнеалки и врзувачи, 

прстени за лежишта, машини за плакнење, 

инсталации за сеење, вршалки, секачи на 

репа, акумулатори, акумулатори елекрични 

за возила, акумулатори (закиселена вода за 

полнење акумулатори), антифриз, хемиски 

додатоци на моторните горива, хемиски 

додатоци за прочистување на бензинот, 

раствори против пенење на акумулатори, 

материи против тропање на мотори со 

внатрешно согорување, разладувачи за 

мотори на возила, дестилирана вода, 

течност за серво управување, течности за 

сопирање, средства за подмачкување, масти 

за подмачкување, масла за подмачкување, 

моторно масло, течности за подмачкување 

на алатки за режење  

кл. 37  монтирање, одржување и поправка на 

машини, монтирање и поправање на уреди 

за наводнување  

 

(111)  23508  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1341 (220)  11/12/2014 

(181)  11/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013, Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

HAPPINESS STATION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед, сладолед со вода, замрзнат 

јогурт, замрзнати кондиторски производи  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалак, ресторански услуги имено 

подготвување и служење сладолед и други 

млечни производи, сладолед-торти, пецива, 

кафе, чај и газирани пијалаци за консумација 

во и надвор од просториите, услуги на 

продавница за сладолед  

 

(111)  23509  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1342 (220)  11/12/2014 

(181)  11/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Association for Better Living and 

Education International 

7065 Hollywood Boulevard, Los Angeles, 

California 90028, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  публикации, имено книги, списанија, 

билтени и весници поврзани со 

рехабилитација од дрога  

кл. 41  образовни услуги, имено, 
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обезбедување на предавања, семинари, 

часови и работилници кои се однесуваат на 

рехабилитација од дрога; обука на 

персоналот во обезбедување на грижа при 

рехабилитација од дрога и во водење центри 

за рехабилитација од дрога  

кл. 44  давање на личните услуги на 

поединци, имено услуги за рехабилитација 

од дрога; услуги за рехабилитација од дрога 

понудени на центри за рехабилитација од 

дрога  

 

(111)  23510  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1343 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

MIKADO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  коцки за супи и преливи, супи и 

преливи во прав, говедска чорба (бујон), 

супи, чорби, состојки за супи; готови јадења и 

смрзната храна, која во основа се состои од 

месо и/или риба и/или живина и/или дивеч 

и/или овошје и/или зеленчук; млеко и млечни 

производи  

кл. 30  зачини, состојки за зачини, зачински 

ароми, есенцијални зачини, зачински 

екстракти, зачински билки, зачински масла, 

зачински соли, зачински сосови, додатоци за 

јадење, ароми и состојки за додатоци за 

јадења, ароми и додатоци за супи, зачински 

додатоци за салати, бибер, сол за јадење, 

кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за 

салати; готови јадења и смрзната храна која 

во основа ја сочинуваат тестенини и/или 

ориз; сутлијаш  

 

(111)  23511  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1344 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

Gemcitabine Cipla 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати, лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23512  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1345 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Cipla Limited 

Cipla House, Peninsula Business Park, 

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013 

Mumbai, Maharashtra, IN 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

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

(540)  

 

Montelukast Cipla 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хемиски препарати за медицинска 

употреба, медицински и фармацевтски 

препарати; лекови (за фармацевтска 

намена), витамини и мешавини збогатени со 

прехранбени витамини, хемиски препарати 

за медицинска употреба, медицински и 

фармацевтски препарати, лекови (за 

фармацевтска намена), витамини и 

витамински препарати, храна за 

новороденчиња и инвалиди и диететски 

прехранбени производи  

 

(111)  23513  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1348 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Николоски Игор 

ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

gute FRUCHTE 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалоци  

 

(111)  23514  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1350 (220)  15/12/2014 

(181)  15/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants 

of 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-

8522, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

This is Why 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични правосмукалки за 

домаќинство; електрични правосмукалки за 

индустриски цели; роботизирани 

правосмукалки; електрични автоматски 

правосмукалки (самодвижечки), имено, 

роботи за одржување на домаќинства; 

електрични автоматски правосмукалки 

(самодвижечки), имено, роботи за 

индустриски цели; електрични автоматски 

правосмукалки (самодвижечки), имено 

роботи за чистење на модули на соларни 

келии; електрични машини за перење на 

алишта за домаќинство; електрични машини 

за перење на алишта за индустриски цели; 

електрични миксери за домаќинство; 

електрични миксери за индустриски цели; 

електрични блендери за домаќинство; 

соковници со ниска брзина за домаќинство; 

електрични преси за овошје за домаќинство; 

електрични цедилки за овошје; вентилатори 

за разладување на воздух; машини за 

перење на садови за домаќинство; машини 

за перење на садови за индустриски цели; 
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електрични уреди за обработка на храна; 

електрични машини за сечење на храна; 

машини за сечење на месо; машини за 

мелење на месо  

кл. 11  микробранови печки; електрични 

рерни; клима уреди за домаќинство, 

индустриски цели или автомобили; 

електрични вентилатори; електрични 

вентилациски фенови; електрични греачи; 

прочистувачи на воздух; фрижидери; 

замрзнувачи; фрижидери- замрзнувачи; 

аспиратори за кујни; електрични шпорети; 

брзо загревачки рерни на пареа; брзо 

загревачки рерни на пареа со функција на 

микробранова печка; електрични тостери; 

електрични тостер рерни; електрични скари; 

индукциски апарати за готвење; грејни плочи 

и микробранови печки на извлекување; 

електрични фиоки за греење; електрични 

готвачи за ориз; јонизатори за домаќинство 

или индустриски цели; електрични 

автоматски апарати за јонизација 

(самодвижечки); електрични 

дезодоризирачки апарати со јонизирачка 

функција, кои се користат за кациги; апарати 

за сушење на коса; апарати за сушење на 

коса со јонизирачка функција; јонизирачки 

електрични апарати за парење на лице; 

јонизирачки електрични апарати за лице; 

опрема за лице која користи ултразвучни 

бранови за домаќинство; преносливи 

јонизатори за разубавување; освежувачи на 

воздух кои стојат на маса за разубавување; 

јонизирачки и апарати за правење на пареа 

со ЛЕД систем за ноќно осветлување; 

јонизирачки и апарати за правење на ефект 

на влажност за разубавување; јонизирачки и 

апарати за правење на пареа за 

разубавување; електрични машини за 

сушење на облека/постелнина за 

домаќинство; апарати за сушење и 

инсталации со јонизирачка функција; уреди 

за осветлување и инструменти со диоди кои 

емитираат светло; апарати и инструменти за 

осветлување; улично осветлување; улично 

осветлување со модули на соларни келии; 

одвлажнувачи; навлажнувачи; уреди за 

прочистување на вода за домаќинство; 

електрични диспензери за вода; електрични 

диспензери за топла вода; разладни и/или 

витрини за длабоко замрзнување; 

електрични бокали за вода; електрични 

греачи за вода за домаќинство; електрични 

апарати за туширање кои се состојат од 

греачи за вода и батерии за туш; електрични 

апарати за туширање кои се состојат од 

греачи за вода, батерии за туш и пумпи; 

комплети на школки за тоалет со уреди за 

испирање; електрични апарати за греење и 

сушење за бањи; електрични апарати за 

сушење за бањи; плински апарати за греење 

и сушење за бањи; плински апарати за 

сушење на бањи; електрични парни апарати; 

електрични машини за правење на кафе; 

електрични апарати за правење на топли 

сендвичи; електрични фритези; електрични 

уреди за правење на супи; електрични уреди 

за правење на јогурт; апарати за правење на 

леб (мини пекари); електрични чајници; 

електрични дистибутери за топли напитоци  

 

(111)  23515  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1351 (220)  15/12/2014 

(181)  15/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, 

New York  10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава  

кл. 41  образование, обезбедување 

обука/настава, забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  23516  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1355 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Станковиќ Гордан 

ул. Франце Прешерн бр. 12, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје 

(540)  

 

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  23517  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1356 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNI-CHARM CORPORATION 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

BodyFit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; пелени; бебешки пелени-

гаќички; пелени за една употреба од хартија 

или целулоза за бебиња; пелени од хартија 

или целулоза во вид на гаќички за бебиња; 

пелени за бебиња; гаќички за одвикнување 

од пелени; пелени за инконтиненција; пелени 

за инконтиненција од хартија или целулоза 

во вид на гаќички; влошки за инконтиненција; 

дневни влошки за инконтиненција; куси 

панталони за инконтиненција; влошки за нега 

на градите; боксерки за инконтиненција; 

хигиенски маски; завои за преврски; 

абсорбирачки памук; гази за преврски; 

намастена хартија за медициски цели; 

фармацевтски вафери, лактоза (млечен 

шеќер), млеко во прав (за бебиња); преврски 

за очи за медицински цели; завои за уши; 

влажни марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони; бебешки марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони; 

импрегнирани медицински бебешки 

марамчиња; фармацевтски и ветеринарни 
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препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23518  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1357 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNI-CHARM CORPORATION 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 

Ehime-ken, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

Lifree 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите, сапуни за тело, средства за миење 

на телото, детергенти, препарати за 

чистење, анти-статички препарати за 

употреба во домаќинството, препарати за 

одмастување за употреба во домаќинството, 

препарати за отстранување рѓа, бензин за 

остранување дамки, средства за омекнување 

што се користат при перење, средства за 

белеење на алишта, адхезиви за 

прилепување вештачка коса, адхезиви за 

прилепување вештачки трепки, штирак за 

алишта, желатин од алги за употреба при 

перење [Funori], препарати за отстранување 

боја, крема за чевли и чизми, средства за 

полирање чевли, препарати за полирање, 

сапуни и детергенти, козметика и средства за 

лична хигиена, парфимерија, мириси и 

темјани [поинакви од парфеми што се 

користат како козметика или средства за 

лична хигиена], абразивна хартија [шмиргла], 

абразивни платна, абразивен песок, 

вештачка пемза, хартија за полирање, 

платно за полирање, вештачки нокти, 

вештачки трепки, бебешки марамчиња што 

се користат за чистење, претходно-

навлажнети или импрегнирани марамчиња за 

чистење; влажни марамчиња за возрасни 

што се користат за чистење после 

уринирање или дефекација; влажни 

марамчиња за бришење тело на возрасни 

што се користат за чистење; влажни 

марамчиња за возрасни што се користат во 

болници за чистење после уринирање или 

дефекација; влажни марамчиња за бришење 

тело на возрасни што се користат во болници  

кл. 5  хигиенски влошки, дневни влошки 

(хигиенски); менструални тампони; хигиенски 

куси панталони; пелени; бебешки пелени-

гаќички; пелени за една употреба од хартија 

или целулоза за бебиња; пелени од хартија 

или целулоза во вид на гаќички за бебиња; 

пелени за бебиња; гаќички за одвикнување 

од пелени; пелени за инконтиненција; пелени 

за инконтиненција од хартија или целулоза; 

пелени за инконтиненција од хартија или 

целулоза во вид на гаќички; влошки за 

уринирање; влошки за инконтиненција; 

дневни влошки за инконтиненција; влажни 

марамчиња за возрасни што се користат 

после уринирање или дефекација 

импрегнирани со фармацевтски лосиони, 

влажни марамчиња за бришење тело на 

возрасни импрегнирани со фармацевтски 

лосиони; куси панталони за инконтиненција; 

куси панталони за инконтиненција направени 

од текстил и што не се за една употреба; 
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боксерки за инконтиненција; боксерки за 

инконтиненција направени од текстил и што 

не се за една употреба; мидери за 

инконтиненција; мидери за инконтиненција 

направени од текстил и што не се за една 

употреба; пелени за инконтиненција што се 

користат во болници; пелени за 

инконтиненција од хартија или целулоза што 

се користат во болници; пелени за 

инконтиненција од хартија или целулоза во 

вид на гаќички што се користат во болници; 

влошки за уринирање што се користат во 

болници; влошки за инконтиненција што се 

користат во болници; дневни влошки за 

инконтиненција што се користат во болници; 

влажни марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони за возрасни што се 

користат во болници после уринирање или 

дефекација; влажни марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони за 

бришење тело на возрасни што се користат 

во болници; влошки за нега на градите; 

хигиенски маски; завои за преврски; 

абсорбирачки памук; гази за преврски; 

намастена хартија за медицински цели; 

фармацевтски вафери, лактоза (млечен 

шеќер), млеко во прав (за бебиња); преврски 

за очи за медицински цели; завои за уши; 

влажни марамчиња импрегнирани со 

фармацевтски лосиони; бебешки марамчиња 

импрегнирани со фармацевтски лосиони; 

импрегнирани медицински бебешки 

марамчиња; фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции што се користат во медицината и 

ветерината, храна за бебиња, диететски 

суплементи за луѓето и животните; 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби, забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење, простирки за инконтиненција 

(влошки); простирки што абсорбираат вода 

за болнички кревети, автоматски контејнери 

за собирање урина и нивни делови и опрема, 

уролошки апарати и инструменти, перници 

(влошки) за медицинска намена, влошки за 

спречување на раздразнување од лежење 

(хируршки), воздушни душеци за спречување 

на раздразнување од лежење, абсорбирачки 

простирки за една употреба за чистење на 

телата на тие кои им треба нега, уринарни 

катетри, терапевтска апаратура, пумпи за 

млеко од гради, хигиенски маски, медицински 

маски, цуцли за бебиња, перничиња со мраз 

за медицинска намена, триаголни завои, 

завои за поддршка, хируршки конци, шољи за 

хранење за медицински цели, пипети за 

медицинска намена, цуцли, кеси за мраз за 

медицинска намена, држачи за кеси за мраз 

за медицинска намена, шишенца за бебиња, 

вакумски шишенца за доење, памучни 

стапчиња за медицинска намена, штитник за 

прсти за медицинска намена, средства за 

контрацепција, не-хемиски, вештачки 

тимпанични мембрани, протетски или 

материјали за пополнување (не за дентална 

намена), чепови за уво (уреди за заштита на 

увото), медицински апарати и инструменти, 

електрични апарати за масажа за домашна 

намена, апарати за масажа, ракавици за 

медицинска намена, садови за уринирање, 

садови за кревети (лопатки), чепкалчи за уво, 

простирки за кревети, имено абсорбирачки 

простирки за инконтиненција за една 

употреба; простирки за кревети, имено 

абсорбирачки простирки за инконтиненција 

за една употреба во болници  

 

(111)  23519  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1361 (220)  16/12/2014 
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(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и целулоза, 

за еднократна употреба  

 

(111)  23520  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1362 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, светло и темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и целулоза, 

за еднократна употреба  

 

(111)  23521  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1363 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светло и темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и целулоза, 

за еднократна употреба  

 

(111)  23522  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1364 (220)  16/12/2014 

(181)  16/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, тиркизна, светло и темно плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за деца  

кл. 16  пелени за деца од хартија и целулоза, 

за еднократна употреба  

 

(111)  23523  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1365 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Kandit d.o.o. Osijek 

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

LARINGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  желе, овошно желе, џемови, компоти, 

производи, масла и масти за јадење, варено 

овошје и зеленчук  

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  

 

(111)  23524  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1366 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел 

ул.5-та Партиска Конференција бб, 2000 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  23525  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1367 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Ариљеметал доо Скопје 

ул. Васко Карангелевски бр.23/39, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  силикон; средства за отстранување 'рѓа 

што не се користат во домаќинството; цемент 

(маслен цемент) [кит]  

кл. 3  одмастувачи што не се користат во 

текот на процесот на производството  

кл. 6  држачи од метал за алати; заварување 

(метални шипки за заварување); завртки од 

метал; јажиња од метал; јажиња од метал за 

ракување со товари; клинови [железарија]; 

куки [железарија]; кутии за алати од метал, 

празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни 

за затварање од метал; шајбни од метал; 

штрафови; штрафови за брави; штрафови за 

спојување од метал за кабли; штрафови од 

метал; штрафови, рамни  
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кл. 7  бор-машини (електрични рачни бор-

машини); бургии за дупчење [делови од 

машини]; машини за заварување, електрични  

кл. 8  алати за занитнување [рачни алати]; 

алати за сечење [рачни алати]; алати за 

стругање; кит (пиштоли, рачни, за 

истиснување кит); клешти; клешти за 

пробивање [рачни алати]; клешти за шајки; 

ножици за метал [рачни инструменти]; рачни 

алати; шрафцигери  

кл. 9  апарати за заварување (електричен)  

 

(111)  23526  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1368 (220)  18/12/2014 

(181)  18/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  BASF Corporation 

100 PARK AVENUE, Florham Park, NJ 07932, 

US 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

ВИНГ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на бактерии; 

инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди  

 

(111)  23527  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1369 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

PEACEFUL DREAMS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на плевел и 

штетници; инсектициди; средства против 

молци; средства против инсекти; фунгициди; 

родентициди  

 

(111)  23528  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1370 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

Спокојни соништа 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на плевел и 

штетници; инсектициди; средства против 

молци; средства против инсекти; фунгициди; 

родентициди  

 

(111)  23529  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1384 (220)  17/12/2014 

(181)  17/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Електролукс Теодор Палензо Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, П.Фах 52, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  23530  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1385 (220)  19/12/2014 

(181)  19/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Delta Electronics Inc. 

186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, TW 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила)  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци; дискови за снимање; 

ДВД и други дигитални рекордери; машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци, 

компјутери; комјутерски софтвер; сите погоре 

наведени, кои не вклучуваат апарати за 

инсталација за безбедносни цели повразно 

со електрични конструкции, како што се 

осигурачи и не вклучуваат инсталациска 

опрема за контрола на електрични 

конструкции, како што се осигурачи и 

штекери  

кл. 11  апарати за разладување, сушење, 

вентилација и климатизација; постројки за 

осветлување и инсталации, имено, 

индустриски светла, земјоделски светла, 

светла за риболов, светла за панели, модули 

за осветлување, конзерви за освелтување, 

медицински светла, светла за домашна нега, 

рефлектори и светла за архитектура; улични 

светла; сијалици; проектори; светла за 

празнична декорација; флуоресцентни цевки 

за осветлување; апарати за осветлување за 

возила; цевки за освелтување; сигурносни 

лампи; факели; автомобилски светла; џебни 

ламби  

 

(111)  23531  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1393 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Здружение на производители и 

извозници на вино и други пијалоци и 

производите од грозје „Вина од 

Македонија“ 

ул.810 б.б., 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, портокалова 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 33  вина  

 

(111)  23532  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1394 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Здружение на производители и 

извозници на вино и други пијалоци и 

производите од грозје „Вина од 

Македонија“ 

ул.810 б.б., 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, портокалова, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вина  

 

(111)  23533  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1402 (220)  22/12/2014 

(181)  22/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Company 

300 Park Avenue, New York, New York, 

10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(540)  

 

EXPERT WHITE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четка за заби  

 

(111)  23534  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1403 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Viacom International Inc. 

1515 Broadway, New York, New York 10036, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SPONGEBOB SQUAREPANTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 

торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 

за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и додатоци 

за нив вклучени во класа 28; апарати за игри; 

игри на табла; спортски артикли, што не се 

вклучени во другите класи; палки за голф, 
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топчиња за бејзбол, топки за фудбал, рекети 

со топче, топки за активности, скејтборд; 

палки за бејзбол; украси за елки вклучени во 

класа 28  

кл. 30  слатки; производи од тесто; слатки од 

шеќер; слатки за украсување елки, торти и 

филинзи на база на чоколадо за пити и 

торти, бонбони, зашеќерени пуканки, 

карамели, ужинки од житарки, гуми за 

џвакање, чоколадни чипсови, пченкарни 

чипсови, чипсови на база на брашно, 

чоколади, чоколадни производи; лешници 

покриени со чоколадо, чоколаден прашок, 

чоколаден сируп, чоколадни преливи, 

мешавини од какао, корнети за сладолед, 

колачи, смоки од пченка, комбинации на 

сирење и крекери, крекери, овошни пити, 

зачинети и засладени желатини, ужинки во 

вид на табли на база на гранола, топло 

чоколадо, готови пуканки, переци, пудинзи, 

вафли; сладолед, замрзнато млеко, мразови 

со додаден вкус, замрзнати слатки, замрзнат 

јогурт [кондиторски мразови], замрзнати 

кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски програми; 

продукција на филмови и забавни емисии во 

живо; продукција на аминирани филмови и 

телевизиски емисии; услуги за телевизиски и 

кинематографски студија; филмска забава; 

услуги за телевизиска забава, вклучително 

забавни изведби и шоуа во живо, публикации 

на текстови, поинакви од пропагандни 

текстови; обезбедување електронски 

публикации он-лајн, што не се превземаат; 

публикација на книги, магазини и 

периодичници; обезбедување информации 

на забавните услуги на барателот до повеќе 

корисници преку светска мрежа или интернет 

или други он-лајн бази на податоци, 

продукција на танцувачки шоуа, музички 

шоуа и шоуа за видео награди; комични 

шоуа; шоуа со игри и спортски настани пред 

жива публика што се емитуваат во живо или 

се снимени за покасно емитување; музички 

концерти во живо; ТВ шоуа за новости; 

организирање натпревари за таленти и 

настани за музички и телевизиски награди; 

организирање и презентирање забавни 

изложби поврзано со стил и мода; 

обезбедување информации од полето на 

забава по пат на глобална компјутерска 

мрежа  

 

(111)  23535  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1404 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Viacom Overseas Holdings C.V. 

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 

Z/N, Curacao (CW), ZB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TMNT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 

торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 
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за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и додатоци 

за нив вклучени во класа 28; апарати за игри; 

игри на табла; спортски артикли, што не се 

вклучени во другите класи; палки за голф, 

топчиња за бејзбол, топки за фудбал, рекети 

со топче, топки за активности, скејтборд; 

палки за бејзбол; украси за елки вклучени во 

класа 28  

кл. 30  слатки; производи од тесто; слатки од 

шеќер; слатки за украсување елки, торти и 

филинзи на база на чоколадо за пити и 

торти, бонбони, зашеќерени пуканки, 

карамели, ужинки од житарки, гуми за 

џвакање, чоколадни чипсови, пченкарни 

чипсови, чипсови на база на брашно, 

чоколади, чоколадни производи; лешници 

покриени со чоколадо, чоколаден прашок, 

чоколаден сируп, чоколадни преливи, 

мешавини од какао, корнети за сладолед, 

колачи, смоки од пченка, комбинации на 

сирење и крекери, крекери, овошни пити, 

зачинети и засладени желатини, ужинки во 

вид на табли на база на гранола, топло 

чоколадо, готови пуканки, переци, пудинзи, 

вафли; сладолед, замрзнато млеко, мразови 

со додаден вкус, замрзнати слатки, замрзнат 

јогурт [кондиторски мразови], замрзнати 

кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски програми; 

продукција на филмови и забавни емисии во 

живо; продукција на аминирани филмови и 

телевизиски емисии; услуги за телевизиски и 

кинематографски студија; филмска забава; 

услуги за телевизиска забава, вклучително 

забавни изведби и шоуа во живо, публикации 

на текстови, поинакви од пропагандни 

текстови; обезбедување електронски 

публикации он-лајн, што не се превземаат; 

публикација на книги, магазини и 

периодичници; обезбедување информации 

на забавните услуги на барателот до повеќе 

корисници преку светска мрежа или интернет 

или други он-лајн бази на податоци, 

продукција на танцувачки шоуа, музички 

шоуа и шоуа за видео награди; комични 

шоуа; шоуа со игри и спортски настани пред 

жива публика што се емитуваат во живо или 

се снимени за покасно емитување; музички 

концерти во живо; ТВ шоуа за новости; 

организирање натпревари за таленти и 

настани за музички и телевизиски награди; 

организирање и презентирање забавни 

изложби поврзано со стил и мода; 

обезбедување информации од полето на 

забава по пат на глобална компјутерска 

мрежа  

 

(111)  23536  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1405 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Viacom Overseas Holdings C.V. 

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 

Z/N, Curacao (CW), ZB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

TEENAGE MUTANT NINJA 

TURTLES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; чадори, чадори за сонце; 
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торби; куфери; патни торби; ранци; 

паричници и портмонеа, спортски торби  

кл. 25  облека, костими за капење, бањарки, 

облека за на плажа, ремени, кратки 

панталони, јакни, капути, чорапи, обувки, 

марами [за на врат], џемпери, костими за 

ноќта на вештерките, костими за маскенбал, 

костими од карактери, сценски костими, 

фустани, ракавици [облека], кратки 

панталони за вежбање, заштитници за уши 

[облека], облека за на врат, пижами, 

панталони, кошули, горни тренерки, облека 

за скијање, панталони, заштитници за 

сонце [за на глава], трегери, ролки, долна 

облека, елеци, костими за загревање, капи, 

обувки  

кл. 28  игри и играчки; игри со карти, пикада, 

кукли; играчки на дување; плишани кукли; 

плишани играчки; акциони фигури и додатоци 

за нив вклучени во класа 28; апарати за игри; 

игри на табла; спортски артикли, што не се 

вклучени во другите класи; палки за голф, 

топчиња за бејзбол, топки за фудбал, рекети 

со топче, топки за активности, скејтборд; 

палки за бејзбол; украси за елки вклучени во 

класа 28  

кл. 30  леб, стапчиња од леб, гуми за 

џвакање, декорации за торти од бонбони, 

декорации за торти што се јадат, мешавини 

за торти, торти, торти и филинзи на база на 

чоколадо за пити и торти, бонбони, 

зашеќерени пуканки, карамелизирани 

пуканки, карамели, ужинки од житарки, 

пченкарни еспандирани ужинки со вкус на 

сирење, гуми за џвакање, пченкарни чипсови, 

чипсови на база на брашно, чоколаден 

прашок, чоколаден сируп, чоколадни 

преливи, мешавини од какао, корнети за 

сладолед, колачи, смоки од пченка, 

комбинации на сирење и крекери, крекери, 

готова храна вклучена во класа 30, храна во 

вид на табли од пченка, шеќерна глазура, 

овошни пити, зачинети и засладени 

желатини, ужинки во вид на табли на база на 

гранола, топло чоколадо, готови пуканки, 

переци, пудинзи, вафли; сладолед, 

замрзнато млеко, мразови со додаден вкус, 

замрзнати слатки, замрзнат јогурт, замрзнати 

кремови  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности; услуги за забава во вид на 

атракција и возење во забавен парк; 

продукција на радио и телевизиски програми; 

продукција на филмови и забавни емисии во 

живо; продукција на аминирани филмови и 

телевизиски емисии; услуги за телевизиски и 

кинематографски студија; филмска забава; 

услуги за телевизиска забава, вклучително 

забавни изведби и шоуа во живо, публикации 

на текстови, поинакви од пропагандни 

текстови; обезбедување електронски 

публикации он-лајн, што не се превземаат; 

публикација на книги, магазини и 

периодичници; обезбедување информации 

на забавните услуги на барателот до повеќе 

корисници преку светска мрежа или интернет 

или други он-лајн бази на податоци, 

продукција на танцувачки шоуа, музички 

шоуа и шоуа за видео награди; комични 

шоуа; шоуа со игри и спортски настани пред 

жива публика што се емитуваат во живо или 

се снимени за покасно емитување; музички 

концерти во живо; ТВ шоуа за новости; 

организирање натпревари за таленти и 

настани за музички и телевизиски награди; 

организирање и презентирање забавни 

изложби поврзано со стил и мода; 

обезбедување информации од полето на 

забава по пат на глобална компјутерска 

мрежа  

 

(111)  23537  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1406 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/06/2016 
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 (732)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 

60064, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

ABBOTT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование и обука; работилници и 

семинари и наставни материјали кои се 

дистрибутираат на истите, како и во областа 

на исхраната и во употребата, работата и 

практичниот развој на офталмолошки 

хируршки системи и уреди што се користат 

со тоа; уредување и спроведување на 

колоквиуми, конференции, конгреси и 

симпозиуми; спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, вклучивајќи и 

медицински услуги за дијагноза на состојби 

на човечкото тело; обезбедување 

информации во областа на медицинската 

дијагностика; третирање на очни болести и 

состојби; офтамолошка операција; ласик и 

други хируршки постапки за корекција и 

подобрување на видот; обезбедување 

интернет вебсајт за медицински 

професионалци и медицински пациенти со 

информации за офтамолошки медицински 

уреди; дијагноза и третмани  

кл. 45  програми за промовирање на 

глобално граѓанство и корпоративна 

општествена одговорност кои промовираат 

иновација, наука, пристап до здрвствена 

нега, вклученост на заедницата, заштита на 

животната средина, добросостојба и здравје  
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(111)  23538  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1407 (220)  23/12/2014 

(181)  23/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Kitbag Limited 

2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4TH, 

UK 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

KITBAG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни и големопродажни 

услуги во врска со спортска опрема, облека, 

обувки, капи, печатени материјали  

(111)  23539  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1412 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство и 

маркетинг Г-ММ г-мм доо ДООЕЛ Скопје 

ул. Благоја Стевковски бр. 7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински апарати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојки и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), 

земјоделски направи, инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алатки и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

 

(111)  23540  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1414 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ЦЕРМАТ ДОО Битола 

ул.„Новачки пат“ бб, 7000 Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

CERMAT Variagato 4 

(591)  светло и темно кафеава, жолта, сина 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  23541  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1415 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd. 

8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

FLUDREX JUNIOR  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 
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диететски суплименти за луѓе и животни; 

фластери, материјали за поврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23542  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1416 (220)  24/12/2014 

(181)  24/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd. 

8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

DIALGIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски суплименти за луѓе и животни; 

фластери, материјали за поврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  23543  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1417 (220)  25/12/2014 

(181)  25/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

WD ELEMENTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски уреди за складирање на 

податоци, во облик на хард диск драјвери, 

дигитални диск драјвери, мултимедијални 

читачи и полупроводнички дискови (SSD) и 

компјутерски пероферни единици; производи 

за компјутери, имено, производи за 

складирање на податоци во облик на 

дигитални електронски уреди за 

организирање, прием, пренос, управување, 

чување, обезбедување, кодирање, 

централизирање, пуштање во работа, проток 

(streaming), правење на резерви копии 

(бекапување), трансфер, прилагодување, 

навигација, прифаќање, прегледување, 

пристап, споделување, синхронизација, 

модифицирање, прикажување, испраќање и 

превземање на текстуални содржини, 

податоци, слики аудио и видео содржини, 

информации, или медиски содржини кои се 

сочувани на, кои протектуваат кроз, се 

хостираат на или ја продолжуваат работата 

по пат на уреди за складирање на податоци, 

хард драјвери, диск драјвери, 

полупроводнички дискови, мултимедијални 

читачи, интернет сервиси или по пат на 

"cloud" сервиси  

 

(111)  23544  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1418 (220)  25/12/2014 

(181)  25/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine 

California 92612, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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WD BLUE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за складирање на податоци, 

имено на хард диск драјвери, дигитални диск 

драјвери, празни дигитални медии за 

складирање на податоци, хибрид драјвери и 

компјутерски периферни единици; 

компјутерски уреди за складирање на 

податоци, имено, опрема за компјутерска 

меморија и хард драјвери за компјутери; 

компјутерски хардвер за испорачување, 

складирање, вчитување, превземање, пренос 

и испорака на дигитални содржини; 

компјутерски софтвер за употреба во 

синхронизација, правење на резервни копии 

(бекапување), пуштање во работа и 

кодирање и дешифрирање на дигитални 

датотеки, вклучувајќи аудио, видео, 

текстуални, бинарни содржини, слики, 

графички и мултимедијални содржини; 

компјутерски фирмвер (firmware) за 

складирање на податоци, враќање на 

податоци, пристап до податоци, правење на 

резервни копии на податоци, копирање на 

податоци, достапност на податоци, враќање 

на податоци, превод на податоци и 

конверзија на податоци; софтвер за 

управување со чувањето на податоци  

 

(111)  23545  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1420 (220)  25/12/2014 

(181)  25/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  SCORPIUS 

55, rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris, FR 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

КОЛОКИТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медикаменти, фармацевтски препарати за 

чистење на дебелото црево и за медицински 

испитувања, а особено ендоскопија со 

фиброскоп и колоноскопија  

 

(111)  23546  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1422 (220)  26/12/2014 

(181)  26/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша 

ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

NUGY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао,  шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

житo, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласa, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), 

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минералнa и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и  

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  23547  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1424 (220)  26/12/2014 

(181)  26/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша 

ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

PAPAS 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    253 | С т р а н а  

 

30 Јуни2016 Гласник Бр. 3/2016  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

житo, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласa, квасец, прашок за 

печење; сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), 

мирудии, мраз  

кл. 32  пиво; минералнa и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и  

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  23548  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1425 (220)  26/12/2014 

(181)  26/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 

60064, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование и обука; работилници и 

семинари и наставни материјали кои се 

дистрибуираат на истите, како и во областа 

на исхраната и во употребата, работата и 

практичниот развој на офтамолошки 

хируршки системи и уреди што се користат 

со тоа; уредување и спроведување на 

колоквиуми, конференции, конгреси и 

симпозиуми; спортски и културни активности  

кл. 44  медицински услуги, вклучувајќи и 

медицински услуги за дијагноза на состојби 

на човечкото тело; обезбедување 

информации во областа на медицинската 

дијагностика; третирање на очни болести и 

состојби; офтамолошка операција; ласик и 

други хируршки постапки за корекција и 

подобрување на видот; обезбедување 

интернет вебсајт за медицински 

професионалци и медицински пациенти со 

информации за офтамолошки медицински 

уреди; дијагноза и третман  

кл. 45  програми за промовирање на 

глобално граѓанство и корпоативна 

општествена одговорност кои промовираат 

иновација, наука, пристап до здравствена 

нега, вклученост на заедницата, заштита на 

животната средина, добросотојба и здравје  

 

(111)  23549  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2014/1427 (220)  29/12/2014 

(181)  29/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Steven Madden Ltd. 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New 

York 11104, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

MADDEN GIRL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби, имено рачни торби, ташни, 

паричници, чанти, ташни за на рамо, куфери, 

рачни патни торби  

кл. 25  обувки  

 

(111)  23550  (151)  02/06/2016 
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(210)  TM  2014/1430 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

ANIMAL PAK 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  23551  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1431 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  23552  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1432 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  23553  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1433 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  23554  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1434 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 
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(732)  UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS 

CORPORATION DBA UNIVERSAL 

NUTRITION 

3 TERMINAL ROAD, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната  

 

(111)  23555  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1435 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  ПОГОН БИЛЈАНА ДОО - СКОПЈЕ 

Друштво за производство, трговија и 

услуги 

ул. Борис Трајковски бр. 73 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, светло сина, зелена (темна, 

светла и нијанси на зелена), сива (нијанси на 

сива), црна, бела, бордо, виолетова, кафена 

(нијанси на кафена), црвена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанци за перење  

 

(111)  23557  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1436 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  МАРК-МАРКЕТ САШО дооел 

експорт-импорт Скопје 

ул. Дончо Штипјанчето 1б, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, темно сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанци 

за перење, препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со средства за белење и други 

супстанци за перење  

 

(111)  23556  (151)  02/06/2016 

(210)  TM  2014/1438 (220)  30/12/2014 

(181)  30/12/2024 

(450) 30/06/2016 

(732)  Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ 

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 
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(540)  

 

SKIN GARDEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожа и тело  

 

(111)  23328  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/38 (220)  16/01/2015 

(181)  16/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Аја Комерц Идриз ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул. 2 бр. 33 Кондово Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производство намесо, риба, живина и 

дивеч, месни преработки и сувомесни 

производи, конзервирано месо и 

конзервирано овошје и зеленчук, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи  

кл. 35  продажба на големо и мало со месо, 

сувомесни производи, риба, живина, дивеч, 

месни преработки, конзервирано месо и 

конзервирано овошје и зеленчук, џемови, 

компоти, млеко и млечни производи, животни 

(живи) храна за животни, овошје и зеленчук  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  23570  (151)  03/06/2016 

(210)  TM  2015/39 (220)  16/01/2015 

(181)  16/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Hyatt International Corporation 

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 

60606, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

Скопје 

(540)  

 

HYATT TRULY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели; хотелски комплекси; мотели; 

привремени сместувања; услуги на 

туристички агенции за резервации на 

хотелски сместувања; специјализирани 

хотелски услуги извршени како дел од 

програмата за чести гости на хотелот; 

хотелски услуги кои содржат стимулативни 

програми со услуги за специјални гости, 

удобности и награди за редовните гости во 

хотелот; ресторански, бар и коктел услуги; 

снек бар услуги; услуги за обезбедување на 

храна и пијалоци; обезбедување на простор 

за банкети и социјални збиднувања за 

специјални прилики; обезбедување простор 

за конференции, изложби и средби; 

изнајмување на столици, маси, чаршафи за 

маси и стакларија за конференции, изложби, 

состаноци и социјални збиднувања и 

банкети; изнајмување на простории за 

состаноци  

 

(111)  23319  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/66 (220)  23/01/2015 

(181)  23/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(540)  

 

STIL 250 EC 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(111)  23318  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/67 (220)  23/01/2015 

(181)  23/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз 

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK 

(540)  

 

BAZANO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на штетници, 

хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(111)  23411  (151)  06/06/2016 

(210)  TM  2015/70 (220)  23/01/2015 

(181)  23/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ГОШ ПАРИС ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Александар Турунџов 1А/-Скопје-

Бутел, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торба за преку рамо, џебни паричници  

кл. 25  облека, обувки, спортски обувки, 

чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, 

капи; конфекција;  чорапи; трикотажа; 

марами; капи; беретки; шалови; ракавици; 

кошули; маици; поло маици; спортски 

кошули; панталони; фармерки; шорцеви, 

костими за капење; палта; јакни; ветровки; 

костуми; џемпери и џемпери со копчиња; 

плетенини; машка облека; чорапи; 

вратоврски; смокинзи; елеци;жалови; 

блејзери; манжетни  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало на машка облека, обувки  

 

(111)  23327  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/108 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 

Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23326  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/109 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 
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Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23325  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/110 (220)  30/01/2015 

(181)  30/01/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 

Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23324  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/111 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 

Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23323  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/112 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 

Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23321  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/113 (220)  26/02/2015 

(181)  26/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за туризам, угостителство 

и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 
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Булевар 3-та МАкедонска бригада бр.бб 3-

кат, Скопје, Аеродром, Скопје, Аеродром, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  коцкање и играње игри  

 

(111)  23559  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2015/176 (220)  12/02/2015 

(181)  12/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство, 

трговија и услуги УНИ АГРО увоз извоз 

ДОО Велес 

ул. Населено место без уличен систем 

Ново Село Велес, MK 

(540)  

 

ОД НИВА ДО ТРПЕЗА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за  животни, пивски 

слад  

 

(111)  23561  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2015/183 (220)  16/02/2015 

(181)  16/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Акционерско друштво  РАКОМЕТЕН 

КЛУБ ВАРДАР Скопје 

бул. АСНОМ бр. 1 Аеродром Скопје, MK 

(740)  Адвокат Марија Спиреска 

ул. Аминта Трети бр. 60/5, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги,  обука;  забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23562  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2015/184 (220)  16/02/2015 

(181)  16/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Акционерско друштво  РАКОМЕТЕН 

КЛУБ ВАРДАР Скопје 

бул. АСНОМ бр. 1 Аеродром Скопје, MK 

(740)  Адвокат Марија Спиреска 

ул. Аминта Трети бр. 60/5, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  жолта, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги,  обука;  забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  23387  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2015/212 (220)  19/02/2015 

(181)  19/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3  Neuchatel, 2000, CH, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

OPTIMA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); 

снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски цигари; 

тутунски производи наменети за загревање ; 

електронски уреди и нивни делови наменети 

за загревање на цигари или тутун со цел да 

ослободат аеросол за инхалација која 

содржи никотин; артикли за пушачи, хартија 

за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), 

филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco 

tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни 

направи за виткање цигари, запалки, кибрити  

 

(111)  23386  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2015/213 (220)  19/02/2015 

(181)  19/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3  Neuchatel, 2000, CH, CH 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ОПТИМА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или преработен; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за виткање ваши 

сопствени цигари, тутун за луле, тутун за 

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); 

снус (snus), замени за тутун (не за 

медицински употреби); електронски цигари; 

тутунски производи наменети за загревање ; 

електронски уреди и нивни делови наменети 

за загревање на цигари или тутун со цел да 

ослободат аеросол за инхалација која 

содржи никотин; артикли за пушачи, хартија 

за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), 

филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco 

tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни 

направи за виткање цигари, запалки, кибрити  

 

(111)  23396  (151)  06/05/2016 

(210)  TM  2015/242 (220)  25/02/2015 

(181)  25/02/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  ДТПТУ НАЈК ПРОМ ДООЕЛ 

с. Мокриево бр. 218 Струмица, MK 

(540)  
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(591)  зелена, жолта, плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  мотокултиватори, пумпи за вода 

(машини), косилки за трева (машини), струјни 

генератори  

 

(111)  23434  (151)  10/05/2016 

(210)  TM  2015/252 (220)  03/03/2015 

(181)  03/03/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, трговија 

иуслуги ПИЦЕРИЈА ВЕРОНА ДООЕЛ увоз-

извоз Штип 

ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 58/1 , Штип, MK 

(740)  Крстев Никола 

ул.„19-та Бригада“ бр.24/А, Штип 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  23560  (151)  16/06/2016 

(210)  TM  2015/304 (220)  18/03/2015 

(181)  18/03/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

МАКРО УНИОН ДООЕЛ Скопје 

ул.507 бр.8, Скопје - Карпош, MK 

(540)  

 

HOTEL MONAKO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; привремено сместување; хотели  

 

(111)  23345  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/368 (220)  30/03/2015 

(181)  30/03/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Олгица Илоска  

Ул. Винковачка бр. 79, Охрид, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

7 КОНТИНЕНТИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, обука,  забава, 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувањето и планирање поврзани со 

нив, индустриски анализи и истражувачки 

услуги, изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  23406  (151)  12/05/2016 

(210)  TM  2015/374 (220)  01/04/2015 

(181)  01/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Келкоцева Невенка 

ул. Киро Донев бр.10 Радовиш, MK 

(540)  

 

NENA KONELI 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани, 

петлици, закачки и окца, топуски и игли  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  23407  (151)  12/05/2016 

(210)  TM  2015/375 (220)  01/04/2015 

(181)  01/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Келкоцева Невенка 

ул. Киро Донев бр.10 Радовиш, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантела и везови, панделки и гајтани, 

петлици, закачки и окца, топуски и игли  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  23344  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/383 (220)  02/04/2015 

(181)  02/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Ателје Ирина Ирина Славчо Тошева 

Кеј 13-ти Ноември 20/21 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(111)  23421  (151)  12/05/2016 

(210)  TM  2015/388 (220)  06/04/2015 

(181)  06/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА 

КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА  “АЛКАЛОИД“ 

АД-Скопје 

Бул. Александар Македонски  бр.12, 1000  

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфем  

 

(111)  23342  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/390 (220)  06/04/2015 

(181)  06/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Вардар Експрес 

ул.343, бр.13, Ново Маало, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    263 | С т р а н а  

 

30 Јуни2016 Гласник Бр. 3/2016  

(111)  23341  (151)  21/04/2016 

(210)  TM  2015/391 (220)  06/04/2015 

(181)  06/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Вардар Експрес Травел 

ул.343, бр. 13, Ново Маало, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

 

(111)  23322  (151)  22/04/2016 

(210)  TM  2015/392 (220)  06/04/2015 

(181)  06/04/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Друштво за производство, услуги и 

трговија на големо и мало увоз-извоз ТИ-

АМО Горги Ржев и др. ЈТД 

ул.22 Октомври бр.95, Радовиш, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  23563  (151)  06/06/2016 

(210)  TM  2015/511 (220)  06/05/2015 

(181)  06/05/2025 

(450) 30/06/2016 

(732)  Трговско друштво за трговија, 

угостителство, спортски активности и 

услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Даме Груев бр.1, Скопје - Центар, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  крем, бела и сите бои и комбинации 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски културни активности, гимнастичка 

обука, обезбедување спортска опрема, 

разонода [забава], рекреација (известување 

за рекреација), услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање)   

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги, турски бањи, услуги со 

сауна, физиотерапија  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 
(510) (111) 

1 23343 

1 23347 

1 23462 

1 23468 

1 23469 

1 23470 

1 23471 

1 23477 

1 23499 

1 23525 

1 23581 

3 23332 

3 23333 

3 23362 

3 23364 

3 23367 

3 23420 

3 23421 

3 23435 

3 23460 

3 23478 

3 23483 

3 23491 

3 23518 

3 23525 

3 23555 

3 23556 

3 23557 

3 23581 

4 23343 

4 23347 

4 23439 

4 23441 

4 23442 

4 23468 

4 23469 

4 23470 

4 23471 

4 23480 

5 23318 

5 23319 

5 23329 

5 23354 

5 23355 

5 23356 

5 23357 

5 23361 

5 23362 

5 23363 

5 23366 

5 23367 

5 23370 

5 23377 

5 23378 

5 23379 

5 23399 

5 23400 

5 23404 

5 23405 

5 23423 

5 23424 

5 23425 

5 23426 

5 23427 

5 23430 

5 23431 

5 23440 

5 23443 

5 23444 

5 23445 

5 23446 

5 23447 

5 23448 

5 23450 

5 23453 

5 23454 

5 23455 

5 23462 

5 23463 

5 23464 

5 23465 

5 23472 

5 23473 

5 23474 

5 23484 

5 23486 

5 23490 

5 23491 

5 23492 

5 23493 

5 23494 

5 23495 

5 23496 

5 23499 

5 23511 

5 23512 

5 23517 

5 23518 

5 23519 

5 23520 

5 23521 

5 23522 

5 23526 

5 23527 

5 23528 

5 23541 

5 23542 

5 23545 

5 23550 

5 23551 

5 23552 

5 23553 

5 23554 

5 23576 

5 23581 

6 23525 

7 23396 

7 23468 

7 23469 

7 23470 

7 23471 

7 23507 

7 23514 

7 23525 

7 23530 

7 23539 

8 23348 

8 23380 

8 23432 

8 23489 

8 23525 

8 23539 

9 23330 

9 23368 

9 23376 

9 23456 

9 23468 

9 23469 

9 23470 

9 23471 

9 23476 

9 23479 

9 23525 
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9 23530 

9 23543 

9 23544 

10 23363 

10 23472 

10 23473 

10 23474 

10 23518 

11 23389 

11 23420 

11 23428 

11 23468 

11 23469 

11 23470 

11 23471 

11 23514 

11 23530 

11 23567 

14 23408 

14 23409 

14 23502 

14 23504 

16 23330 

16 23360 

16 23395 

16 23429 

16 23449 

16 23509 

16 23519 

16 23520 

16 23521 

16 23522 

16 23564 

16 23565 

16 23568 

16 23571 

16 23574 

17 23389 

18 23408 

18 23409 

18 23411 

18 23420 

18 23503 

18 23505 

18 23534 

18 23535 

18 23536 

18 23549 

20 23350 

20 23482 

21 23350 

21 23389 

21 23420 

21 23480 

21 23533 

22 23352 

24 23352 

25 23352 

25 23353 

25 23406 

25 23407 

25 23408 

25 23409 

25 23411 

25 23420 

25 23515 

25 23534 

25 23535 

25 23536 

25 23549 

26 23406 

26 23407 

28 23360 

28 23408 

28 23409 

28 23420 

28 23506 

28 23534 

28 23535 

28 23536 

29 23320 

29 23328 

29 23334 

29 23335 

29 23337 

29 23338 

29 23369 

29 23371 

29 23418 

29 23419 

29 23430 

29 23431 

29 23433 

29 23437 

29 23451 

29 23452 

29 23475 

29 23487 

29 23500 

29 23510 

29 23523 

29 23559 

30 23331 

30 23334 

30 23335 

30 23336 

30 23337 

30 23338 

30 23339 

30 23369 

30 23371 

30 23382 

30 23383 

30 23384 

30 23385 

30 23393 

30 23416 

30 23430 

30 23431 

30 23433 

30 23437 

30 23475 

30 23481 

30 23487 

30 23500 

30 23508 

30 23510 

30 23523 

30 23534 

30 23535 

30 23536 

30 23540 

30 23546 

30 23547 

30 23558 

30 23575 

31 23433 

31 23559 

32 23351 

32 23371 

32 23404 

32 23405 

32 23466 

32 23467 

32 23487 

32 23513 

32 23546 

32 23547 

33 23373 

33 23374 

33 23375 

33 23381 

33 23422 

33 23531 

33 23532 

33 23572 

33 23573 

34 23346 

34 23372 

34 23386 

34 23387 

34 23397 

34 23398 

35 23328 

35 23330 

35 23334 

35 23335 

35 23336 

35 23337 

35 23338 

35 23340 

35 23350 

35 23352 

35 23353 

35 23359 

35 23360 

35 23365 

35 23368 

35 23388 

35 23389 
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35 23390 

35 23392 

35 23394 

35 23401 

35 23403 

35 23411 

35 23413 

35 23414 

35 23415 

35 23417 

35 23428 

35 23436 

35 23437 

35 23438 

35 23442 

35 23449 

35 23468 

35 23469 

35 23470 

35 23471 

35 23478 

35 23480 

35 23481 

35 23483 

35 23485 

35 23507 

35 23516 

35 23529 

35 23538 

35 23555 

35 23557 

35 23564 

35 23565 

35 23567 

35 23568 

35 23569 

35 23577 

35 23579 

35 23580 

36 23345 

36 23392 

36 23401 

36 23403 

36 23468 

36 23469 

36 23470 

36 23471 

36 23529 

36 23577 

36 23579 

36 23580 

37 23330 

37 23376 

37 23389 

37 23428 

37 23441 

37 23442 

37 23457 

37 23468 

37 23469 

37 23470 

37 23471 

37 23507 

37 23567 

38 23360 

38 23413 

38 23414 

38 23468 

38 23469 

38 23470 

38 23471 

38 23485 

38 23566 

38 23569 

38 23579 

38 23580 

39 23341 

39 23342 

39 23412 

39 23439 

39 23468 

39 23469 

39 23470 

39 23471 

39 23501 

39 23529 

39 23564 

39 23565 

40 23406 

40 23407 

40 23439 

40 23468 

40 23469 

40 23470 

40 23471 

41 23321 

41 23322 

41 23323 

41 23324 

41 23325 

41 23326 

41 23327 

41 23345 

41 23360 

41 23368 

41 23388 

41 23390 

41 23395 

41 23401 

41 23415 

41 23417 

41 23429 

41 23449 

41 23459 

41 23497 

41 23498 

41 23501 

41 23509 

41 23515 

41 23534 

41 23535 

41 23536 

41 23537 

41 23548 

41 23561 

41 23562 

41 23563 

41 23568 

41 23571 

41 23578 

42 23330 

42 23344 

42 23345 

42 23368 

42 23395 

42 23413 

42 23414 

42 23457 

42 23468 

42 23469 

42 23470 

42 23471 

42 23569 

43 23322 

43 23328 

43 23339 

43 23358 

43 23371 

43 23391 

43 23410 

43 23417 

43 23434 

43 23436 

43 23458 

43 23461 

43 23475 

43 23485 

43 23487 

43 23488 

43 23497 

43 23498 

43 23500 

43 23508 

43 23524 

43 23558 

43 23560 

43 23570 

44 23368 

44 23509 

44 23537 

44 23548 

44 23563 

45 23349 

45 23438 

45 23516 

45 23537 

45 23548 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 
Owners names File id 210 

"St. Papaioannou Societe Anonyme Industrial and Commercial company 
of children clothes and Relevant products" with distinctive title "Lapin 
House" 

MK/T/ 2014/921 23353 

Abbott Laboratories MK/T/ 2014/1406 23537 

Abbott Laboratories MK/T/ 2014/1425 23548 

Accord Healthcare Limited MK/T/ 2014/1215 23450 

Accord Healthcare Limited MK/T/ 2014/1216 23453 

Accord Healthcare Limited MK/T/ 2014/1217 23454 

Accord Healthcare Limited MK/T/ 2014/1218 23455 

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED MK/T/ 2012/1272 23573 

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED MK/T/ 2012/1273 23572 

ALPHA BANK A.E. MK/T/ 2012/1053 23577 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1235 23463 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1236 23464 

Amgen Inc. (Delaware corporation) MK/T/ 2014/1237 23465 

Association for Better Living and Education International MK/T/ 2014/1342 23509 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) MK/T/ 2014/1327 23499 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) MK/T/ 2014/1267 23486 

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) MK/T/ 2014/991 23377 

BASF Corporation MK/T/ 2014/1368 23526 

BASF SE MK/T/ 2014/967 23370 

BASF SE MK/T/ 2014/1112 23440 

BASF SE MK/T/ 2014/1232 23462 

Bayer CropScience LP MK/T/ 2012/881 23576 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/579 23408 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/580 23409 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1332 23502 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1334 23503 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1335 23504 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1336 23505 

Caterpillar Inc. MK/T/ 2014/1337 23506 

CHEMAX PHARMA Ltd. MK/T/ 2014/1415 23541 

CHEMAX PHARMA Ltd. MK/T/ 2014/1416 23542 

Cipla Limited MK/T/ 2014/931 23361 

Cipla Limited MK/T/ 2014/933 23363 
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Cipla Limited MK/T/ 2014/1205 23443 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1206 23444 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1207 23445 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1208 23446 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1344 23511 

Cipla Limited MK/T/ 2014/1345 23512 

Colgate-Palmolive Company MK/T/ 2014/1438 23556 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Company MK/T/ 2014/1402 23533 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/939 23364 

Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation MK/T/ 2014/1093 23435 

Delta Electronics Inc. MK/T/ 2014/1385 23530 

Deva Holding A.S. MK/T/ 2014/1210 23447 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/986 23373 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/987 23374 

Diageo North America, Inc. MK/T/ 2014/988 23375 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/881 23329 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1248 23472 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1249 23473 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2014/1250 23474 

Hyatt International Corporation MK/T/ 2015/39 23570 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/ 2012/1285 23575 

Kandit d.o.o. Osijek MK/T/ 2014/1365 23523 

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. MK/T/ 2014/1251 23475 

Kitbag Limited MK/T/ 2014/1407 23538 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1274 23492 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1275 23493 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1276 23494 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1277 23495 

LAINCO, S.A. MK/T/ 2014/1278 23496 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/ 2014/1343 23510 

LINETTE HELLAS SA MK/T/ 2014/1272 23491 

LRC Products Limited MK/T/ 2014/932 23362 

McDonald's Corporation MK/T/ 2014/926 23358 

McDonald's Corporation MK/T/ 2014/1268 23487 

MCS Grupa d.o.o. za trgovinu, informaticki inzenering i poslovno 
savjetovanje 

MK/T/ 2012/257 23368 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. MK/T/ 2014/942 23366 

Monster energy company, a Delaware corporation MK/T/ 2014/564 23404 

Monster energy company, a Delaware corporation MK/T/ 2014/568 23405 

NBA Properties, Inc. MK/T/ 2014/1351 23515 

Neocom S.A. MK/T/ 2014/1219 23456 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/922 23354 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/923 23355 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/924 23356 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/925 23357 

NOVARTIS AG MK/T/ 2014/1271 23490 
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Osel ilac Sanayi Tic. A.S. MK/T/ 2014/1211 23448 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) MK/T/ 2014/905 23343 

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) MK/T/ 2014/906 23347 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2015/212 23387 

Philip Morris Products S.A. MK/T/ 2015/213 23386 

Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd. MK/T/ 2014/1252 23476 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2014/1369 23527 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2014/1370 23528 

SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. 
Osijek 

MK/T/ 2003/960 23581 

SCORPIUS MK/T/ 2014/1420 23545 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a 
corporation organized and existing under the laws of Japan, 
Manufactures and Merchants of 

MK/T/ 2014/1350 23514 

Shell Brands International AG MK/T/ 2014/1113 23441 

Shell Brands International AG MK/T/ 2014/1114 23442 

SHULTON, INC. MK/T/ 2014/1223 23460 

Southern Comfort Properties, Inc., a California, U.S.A. corporation MK/T/ 2014/995 23381 

Steven Madden Ltd. MK/T/ 2014/1427 23549 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/910 23348 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/994 23380 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1088 23432 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2014/1270 23489 

The International Association of Lions Clubs MK/T/ 2014/1330 23401 

UNI-CHARM CORPORATION MK/T/ 2014/1356 23517 

UNI-CHARM CORPORATION MK/T/ 2014/1357 23518 

Unilever N.V. MK/T/ 2014/1341 23508 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2014/1430 23550 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2014/1431 23551 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2014/1432 23552 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2014/1433 23553 

UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL 
NUTRITION 

MK/T/ 2014/1434 23554 

Viacom International Inc. MK/T/ 2014/1403 23534 

Viacom Overseas Holdings C.V. MK/T/ 2014/1404 23535 

Viacom Overseas Holdings C.V. MK/T/ 2014/1405 23536 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/1261 23479 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/1417 23543 

Western Digital Technologies, Inc. MK/T/ 2014/1418 23544 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/997 23382 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/998 23383 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/999 23384 

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/1000 23385 
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А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/ 2014/641 23416 

АД “Цома Мол“ MK/T/ 2012/1031 23392 

АД ЈАКА 80 Радовиш MK/T/ 2014/958 23367 

Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје MK/T/ 2014/980 23371 

Адвокатско друштво СОФРОНИЕВСКА и ПОЛЕНАК Скопје MK/T/ 2014/915 23349 

Аја Комерц Идриз ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2015/38 23328 

АКЦЕНТ дооел Скопје MK/T/ 2002/962 23330 

Акционерско друштво  РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР Скопје MK/T/ 2015/183 23561 

Акционерско друштво  РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР Скопје MK/T/ 2015/184 23562 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица 

MK/T/ 2014/918 23351 

Ариљеметал доо Скопје MK/T/ 2014/1367 23525 

Атанасов Миле MK/T/ 2014/883 23331 

Ателје Ирина Ирина Славчо Тошева MK/T/ 2015/383 23344 

Брансис Дооел MK/T/ 2014/598 23410 

Вардар Експрес MK/T/ 2015/390 23342 

Вардар Експрес Травел MK/T/ 2015/391 23341 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/992 23378 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/993 23379 

ГАЛЕНИКА АД Београд MK/T/ 2014/1265 23484 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ дооел MK/T/ 2014/1366 23524 

ДИОГЕН Ко ДОО  MK/T/ 2014/920 23352 

ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА MK/T/ 2014/1263 23482 

ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје MK/T/ 2014/903 23340 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/66 23319 

ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2015/67 23318 

Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, 
трговија и услуги УНИ АГРО увоз извоз ДОО Велес 

MK/T/ 2015/176 23559 

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО 
Скопје 

MK/T/ 2014/1214 23449 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1303 23569 

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2013/903 23579 

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

MK/T/ 2013/904 23580 

Друштво за поштенски услуги БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО Скопје MK/T/ 2014/1296 23564 

Друштво за поштенски услуги БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО Скопје MK/T/ 2014/1297 23565 

Друштво за производство и маркетинг Г-ММ г-мм доо ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1412 23539 

Друштво за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/1102 23439 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи 
и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/897 23334 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи 
и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/898 23335 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи 
и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/899 23336 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи MK/T/ 2014/901 23337 
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и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи 
и промет на мало и големо ЖИТО  ПОЛОГ АД  -  Тетово  

MK/T/ 2014/902 23338 

Друштво за производство транспорт трговија и услуги МАТРАНЧИ 
ХОЛДИНГ ДООЕЛ 

MK/T/ 2014/1340 23507 

Друштво за производство, трговија и услуги ГОШ ПАРИС ЛТД ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/70 23411 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/797 23339 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2009/217 23558 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел MK/T/ 2014/1279 23399 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЏУИС Дооел MK/T/ 2014/1280 23400 

Друштво за производство, трговија и услуги Квин Бургер ДООЕЛ 
Куманово 

MK/T/ 2014/1269 23488 

Друштво за производство, трговија и услуги ОЗ ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2014/635 23415 

Друштво за производство, трговија иуслуги ПИЦЕРИЈА ВЕРОНА 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип 

MK/T/ 2015/252 23434 

Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги 
ДИЈАЛОГ-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с. Долна Бањица Гостивар 

MK/T/ 2012/1307 23394 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз ТИ-АМО Горги Ржев и др. ЈТД 

MK/T/ 2015/392 23322 

Друштво за промет и услуги КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/1266 23485 

Друштво за телекомуникации -  за сателитско позиционирање 
ГЕОНЕТ ГПС ДОО Скопје  

MK/T/ 2014/633 23413 

Друштво за телекомуникации -  за сателитско позиционирање 
ГЕОНЕТ ГПС ДОО Скопје  

MK/T/ 2014/634 23414 

Друштво за трговија и услуги ВИНО М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2013/949 23422 

Друштво за трговија и услуги МАКРО УНИОН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2015/304 23560 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/928 23359 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2014/966 23369 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2014/1262 23480 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/108 23327 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/109 23326 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/110 23325 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/111 23324 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/112 23323 

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2015/113 23321 

Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ресторан 
„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/1094 23436 

Друштво за угостителство, трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ  MK/T/ 2014/1221 23458 
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увоз-извоз Скопје 

ДТПТУ НАЈК ПРОМ ДООЕЛ MK/T/ 2015/242 23396 

ДТТПУ СИТИ ТАКСИ, ЗДИВ-КОМЕРЦ ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ MK/T/ 2014/599 23412 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1243 23468 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1244 23469 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1245 23470 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за  
снабдување со електрична енергија 

MK/T/ 2014/1246 23471 

Електролукс Теодор Палензо Битола MK/T/ 2014/1384 23529 

Ердин Браими MK/T/ 2013/95 23346 

ЕСПРЕССОКАФФЕ ДООЕЛ MK/T/ 2010/630 23481 

Здружение АТЛЕТА 2003 Скопје Спортски клуб за фитнес аеробик и 
бодибилдинг 

MK/T/ 2014/320 23578 

Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци 
и производите од грозје „Вина од Македонија“ 

MK/T/ 2014/1393 23531 

Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци 
и производите од грозје „Вина од Македонија“ 

MK/T/ 2014/1394 23532 

Иван Ѓорѓиев MK/T/ 2014/927 23423 

Иван Ѓорѓиев MK/T/ 2014/1253 23477 

Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2013/972 23360 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/983 23372 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/1115 23397 

Империал Тобако ТКС а.д. MK/T/ 2014/1116 23398 

Ичоќаев Александар MK/T/ 2014/1098 23438 

Јана Божиновска MK/T/ 2014/1328 23500 

Келкоцева Невенка MK/T/ 2015/374 23406 

Келкоцева Невенка MK/T/ 2015/375 23407 

КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП MK/T/ 2014/1091 23433 

КОПИЕР ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2014/990 23376 

КОРО КОМПАНИ MK/T/ 2014/1083 23430 

КОРО КОМПАНИ MK/T/ 2014/1084 23431 

Марјан Стојнев MK/T/ 2014/1259 23478 

МАРК-МАРКЕТ САШО дооел експорт-импорт Скопје MK/T/ 2014/1436 23557 

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша MK/T/ 2014/1422 23546 

НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша MK/T/ 2014/1424 23547 

Николоски Игор MK/T/ 2014/1241 23466 

Николоски Игор MK/T/ 2014/1242 23467 

Николоски Игор MK/T/ 2014/1348 23513 

Олгица Илоска  MK/T/ 2015/368 23345 

ОХИС - ПЛАСДОР ДОО MK/T/ 2014/1264 23483 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/838 23390 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/839 23388 

Палензовска Електролукс Силвана MK/T/ 2012/843 23389 

ПЗУ РЕ-МЕДИКА Скопје MK/T/ 2012/1269 23571 
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ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.., Прилеп MK/T/ 2012/1023 23393 

ПОГОН БИЛЈАНА ДОО - СКОПЈЕ Друштво за производство, трговија и 
услуги 

MK/T/ 2014/1435 23555 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, 
Скопје 

MK/T/ 2014/944 23424 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, 
Скопје 

MK/T/ 2014/945 23425 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, 
Скопје 

MK/T/ 2014/946 23426 

Претставништво на АДИФАРМ ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија, 
Скопје 

MK/T/ 2014/947 23427 

Сашо Дукоски MK/T/ 2014/916 23350 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1321 23497 

СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2014/1322 23498 

СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје MK/T/ 2014/1220 23457 

Соња Чаловска MK/T/ 2013/699 23574 

Станковиќ Гордан MK/T/ 2014/1355 23516 

Стопанска интересна заедница за патен транспорт "Македонија 
сообраќај" АМЕРИТ - Скопје 

MK/T/ 2014/1331 23501 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/724 23320 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/679 23418 

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ MK/T/ 2014/680 23419 

ТД Нерц ДОО MK/T/ 2012/1150 23391 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2014/1097 23437 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/913 23568 

ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/860 23420 

ТЕМПЛ СИТИ КАФЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2014/652 23417 

ТРАЈКОВСКИ СТЕФАН MK/T/ 2012/1038 23567 

Трговско друштво за производство, инженеринг и трговија 
ГОРЕЊСКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2014/1081 23428 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ 
ДОО 

MK/T/ 2014/1212 23451 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ 
ДОО 

MK/T/ 2014/1213 23452 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и 
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/571 23402 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и 
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2014/572 23403 

Трговско друштво за трговија, угостителство, спортски активности и 
услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2015/511 23563 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/733 23566 

ТРЕНД ПЛУС ДОО MK/T/ 2014/1231 23461 

Универзитет “Св Кирил и Методиј“ во Скопје ФАКУЛТЕТ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО 

MK/T/ 2012/1075 23395 

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА  “АЛКАЛОИД“ 
АД-Скопје 

MK/T/ 2015/388 23421 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2014/895 23332 
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2014/896 23333 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1361 23519 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1362 23520 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1363 23521 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2014/1364 23522 

Фудбалски Клуб Работнички Скопје MK/T/ 2014/1222 23459 

Центар за подучување странски јазици и компјутери ЛИНГВАФАН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2014/1082 23429 

ЦЕРМАТ ДОО Битола MK/T/ 2014/1414 23540 

Шопинг Центар Нетворк Македонија ДОО Скопје СЦНет Македонија 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2014/940 23365 
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ПРЕНОС 
 

 
 
(111) 3894 

(732) BASF Plc 

Earl Road, Cheadle Hulme, 

Cheadle, Cheshire SK8 6QG, GB 

 

(111) 3894 

(732) BASF Plc 

Earl Road, Cheadle Hulme, 

Cheadle, Cheshire SK8 6QG, GB 

 

(111) 1395 

(732) Атанасов Миле 

ул. "Солидарност" бр. 32, 2000 

Штип, MK 

 

(111) 1395 

(732) Атанасов Миле 

ул. "Солидарност" бр. 32, 2000 

Штип, MK 

 

(111) 2821 

(732) Атанасов Миле 

ул. "Солидарност" бр. 32, 2000 

Штип, MK 

 

(111) 2821 

(732) Атанасов Миле 

ул. "Солидарност" бр. 32, 2000 

Штип, MK 

 

(111) 5944 

(732) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 

Dusseldorf, DE 

 

(111) 5944 

(732) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 

Dusseldorf, DE 

 

(111) 5944 

(732) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 

Dusseldorf, DE 

 

(111) 9473 

(732) Société des Produits Nestlé 

S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 8410 

(732) NBTY, Inc., 

2100 Smithtown Avenue, 

Ronkonkoma, NY 11779, US 

 

(111) 8840 

(732) MICHELIN RECHERCHE ET 

TECHNIQUE S.A. 

Route Louis-Braille 10 et 12 CH-

1763 Granges-Paccot, CH 

 

(111) 12751 

(732) Mondelez Deutschland Coffee 

GmbH 
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Langemarckstrasse 4-20, 28199, 

Bremen, DE 

 

(111) 14533 

(732) Motorola Trademark 

Holdings, LLC 

600 North US Highway 45, 

Libertyville, IL 60048, US 

 

(111) 17925 

(732) Палензовска Силвана 

ул.Александар Турунџиев бр.1-

13, Битола, MK 

 

 
 
 

ПРОМЕНИ 
 
 
(111) 4066 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., 

Novo mesto, 

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

 

(111) 4133 

(732) British American Tobacco 

(Brands) Inc. 

2711 Centerville Road,  Suite 300,  

Wilmington,  Delaware,  19808, US 

 

(111) 2847 

(732) Hemofarm  A.D. 

farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 2847 

(732) Hemofarm  A.D. 

farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 2847 

(732) Hemofarm  A.D. 

farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 5795 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., 

Novo mesto, 

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

 

(111) 5889 

(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 

1, Rue Des Glacis, L-1628, LU 

 

(111) 6110 

(732) Western Union Holdings, Inc. 
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12500 E. Belford Ave., Englewood, 

Colorado 80112, US 

 

(111) 6614 

(732) OPTREX LIMITED 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 

3UH, GB 

 

(111) 7212 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 4630 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., 

Novo mesto, 

Smarjeska cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

 

(111) 7049 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7051 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7052 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7053 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7054 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7055 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7056 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7058 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7059 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје 

– Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

(111) 7057 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје – 

Ѓорче Петров, Скопје, MK 
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(111) 7060 

(732) АДИНГ АД Скопје 

ул. Новоселски пат бр. 11 Скопје – 

Ѓорче Петров, Скопје, MK 

 

111) 7020 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7020 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7020 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7021 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7021 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7021 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7022 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7022 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7022 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7025 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7025 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7025 
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(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7026 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7026 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7026 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7207 

(732) FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 

Hills, State of Michigan 48326, US 

 

(111) 8657 

(732) КОДИ - ДОО, Скопје 

ул. “Кеј 13 Ноември” бр. 8-2/2, 1000 

, Скопје, MK 

 

(111) 9942 

(732) Производно трговско 

друштво АНХОЧ ДООЕЛ Скопје 

бул. Водњанска бр. 27, Скопје, MK 

 

(111) 11020 

(732) FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 

Hills, State of Michigan 48326, US 

 

(111) 11629 

(732) FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 

Hills, State of Michigan 48326, US 

 

(111) 11882 

(732) FCA US LLC, a Delaware 

Corporation 

1000 Chrysler Drive, City of Auburn 

Hills, State of Michigan 48326, US 

 

(111) 14538 

(732) Друштво за трговија и услуги 

МАГРОНИ ДОО Скопје 

ул. 1732 бр.2, , Скопје - Центар, 

Скопје - Центар, MK 

 

(111) 15438 

(732) NIKE INNOVATE C.V. a limited 

partnership (commanditaire 

vennootschap) organized and 

existing under the laws of the 

Netherlands 

One Bowerman Drive, Beavertoon, 

Oregon, 97005-6453, US 
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(111) 17825 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги увоз - извоз 

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, 

MK 

 

(111) 17823 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги увоз - извоз 

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, 

MK 

 

(111) 17821 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги увоз-извоз 

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ 

ул. Бигла б.б., с.Велмеј, Дебарца, 

MK 

 

 
 
 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 
 
(111) 8806 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/11/2009 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 
 
(111) 10696 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 5  фармацевтски производи и супстанции  

 
 

СПОЈУВАЊЕ 
 
(111) 2847 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7020 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 
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Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7021 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7022 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7025 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7026 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 7070 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, 

Vrsac, RS 

 

(111) 11129 

(732) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/48, 8050, Zurich, 

CH 

 

 
 
 
 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ 
 

(111) 4091   MK/T/ 1994/91233 

(111) 16506   MK/T/ 2008/1278      

 
 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

(111) 4065   (186) 15/02/2025 

 (111) 4066   (186) 15/02/2025 

 (111) 1896   (186) 18/02/2014 

 (111) 4125   (186) 15/01/2025 
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 (111) 4133   (186) 26/01/2025 

 (111) 4358   (186) 25/11/2017 

 (111) 1395   (186) 08/01/2021 

 (111) 2156   (186) 15/12/2017 

 (111) 6361   (186) 26/01/2025 

 (111) 5749   (186) 12/01/2025 

 (111) 6003   (186) 10/02/2025 

 (111) 5795   (186) 17/02/2025 

 (111) 6948   (186) 02/03/2025 

 (111) 5889   (186) 17/03/2025 

 (111) 5963   (186) 23/03/2025 

 (111) 6666   (186) 30/03/2025 

 (111) 6667   (186) 30/03/2025 

 (111) 5961   (186) 05/04/2025 

 (111) 6213   (186) 28/04/2025 

 (111) 6214   (186) 28/04/2025 

 (111) 6466   (186) 28/04/2025 

 (111) 6110   (186) 12/05/2025 

 (111) 6267   (186) 11/07/2025 

 (111) 6648   (186) 13/07/2025 

 (111) 6950   (186) 13/07/2025 

 (111) 6619   (186) 13/07/2025 

 (111) 6649   (186) 13/07/2025 

 (111) 6254   (186) 13/07/2025 

 (111) 6951   (186) 13/07/2025 

 (111) 6255   (186) 13/07/2025 

 (111) 6256   (186) 13/07/2025 

 (111) 6253   (186) 13/07/2025 

 (111) 6259   (186) 13/07/2025 

 (111) 6258   (186) 13/07/2025 

 (111) 6257   (186) 13/07/2025 

 (111) 6614   (186) 30/08/2025 
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 (111) 6613   (186) 30/08/2025 

 (111) 6536   (186) 16/10/2025 

 (111) 6549   (186) 24/10/2025 

 (111) 7212   (186) 21/11/2025 

 (111) 6595   (186) 18/12/2025 

 (111) 6958   (186) 20/12/2015 

 (111) 6755   (186) 28/12/2025 

 (111) 2756   (186) 03/02/2016 

 (111) 4630   (186) 25/02/2025 

 (111) 2350   (186) 15/02/2025 

 (111) 7049   (186) 12/03/2016 

 (111) 7051   (186) 12/03/2016 

 (111) 7052   (186) 12/03/2016 

 (111) 7053   (186) 12/03/2016 

 (111) 7054   (186) 12/03/2016 

 (111) 7055   (186) 12/03/2016 

 (111) 7056   (186) 12/03/2016 

 (111) 7058   (186) 12/03/2016 

 (111) 7059   (186) 12/03/2016 

 (111) 7057   (186) 12/03/2016 

 (111) 7060   (186) 12/03/2016 

 (111) 7062   (186) 28/04/2019 

 (111) 8657   (186) 26/07/2019 

 (111) 9382   (186) 18/11/2019 

 (111) 9553   (186) 16/03/2020 

 (111) 9942   (186) 28/06/2020 

 (111) 12770   (186) 09/07/2023 

 (111) 14538   (186) 07/06/2024 

 (111) 12977   (186) 22/07/2025 
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РЕШЕНИЈА 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 Datа 
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(11) 758  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2013/3  (22) 28/01/2013    

(18) 28/01/2018 

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални  

(73)  ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

ул.Населено место без уличен систем б.б  с.Порој-Тетово, MK 

(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ  

ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ 

(51) 25-01 

(54) ПРОФИЛИ 
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(11) 767  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2013/27 (22) 31/10/2013    

(18) 31/10/2018 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(73) Дооел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола 

Јорго Костовски бр. 46 7000 Битола, MK 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 764 (45) 30/06/2016 

(21) ID  2013/31 (22) 12/12/2013    

(18) 12/12/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Цветанов Глигор („Раде Кратовче„ бр. 4, 2310 Виница ) 

(73) МАКПРОГРЕС ДОО 

„Илинденска„ бб 2310 Виница, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ТЕГЛА 
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(11) 765  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2013/32 (22) 12/12/2013    

(18) 12/12/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Цветанов Глигор („Раде Кратовче„ бр. 4, 2310 Виница) 

(73) МАКПРОГРЕС ДОО 

„Илинденска„ бб 2310 Виница, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА  
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(11) 766  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2013/33 (22) 12/12/2013    

(18) 12/12/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Цветанов Глигор („Раде Кратовче„ бр. 4 2310 Виница) 

(73) МАКПРОГРЕС ДОО 

„Илинденска„ бб 2310 Виница, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-03 

(54) КУТИЈА 
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(11) 761  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2014/5  (22) 10/03/2014    

(18) 10/03/2019 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Блаже Чупаркоски (ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци) 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 

 

 



 

 

291 | P a g e  

 

30 Јуни 2016 Гласник Бр. 3/2016  

(11) 762 (45) 30/06/2016 

(21) ID  2014/6 (22) 10/03/2014    

(18) 10/03/2019 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Блаже Чупаркоски (ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци) 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 763  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2014/7  (22) 10/03/2014    

(18) 10/03/2019 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални 

(72) Блаже Чупаркоски (ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци) 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 759  (45) 30/06/2016 

(21) ID  2014/12 (22) 11/06/2014    

(18) 11/06/2019 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Блаже Чупаркоски (ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци) 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 760 (45) 30/06/2016 

(21) ID  2014/14 (22) 02/07/2014    

(18) 02/07/2019 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Блаже Чупаркоски (ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци) 

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. „Шишка„ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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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) 

MK/I/ 2013/3 25-01 

MK/I/ 2013/27 09-01 

MK/I/ 2013/31 09-01 

MK/I/ 2013/32 09-03 

MK/I/ 2013/33 09-03 

MK/I/ 2014/5 09-01 

MK/I/ 2014/6 09-01 

MK/I/ 2014/7 09-01 

MK/I/ 2014/12 09-01 

MK/I/ 2014/14 09-01 

 

 

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) 

 ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ MK/I/ 2013/3 758 

Дооел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола MK/I/ 2013/27 767 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/I/ 2014/5 761 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/I/ 2014/6 762 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/I/ 2014/7 763 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/I/ 2014/12 759 

КОЖУВЧАНКА ДОО MK/I/ 2014/14 760 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/I/ 2013/31 764 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/I/ 2013/32 765 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/I/ 2013/33 766 
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ЗАСТАПНИЦИ 
 
 

ВПИШУВАЊЕ  
 
201. Македонка Брсакоска, адвокат 

ул. Маршал Тито бр. 53/1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298 280 
моб. 070 244327 
факс. 02 3225089 
e-mail: advokat.brsakoska@ikrp.mk 
 
 
 
202. Маја Јакимовска, адвокат 
бул. Партизански Одреди бр. 17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 923123 
e-mail: maja_jakimovska@hotmail.com 
 
 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
 
194. Лидија Цветкова, адвокат 
ул. “Црвена Вода” бр. 18/2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 376 050, 070 313 897 
факс. 02 32 33 522 
e-mail: adv.lidijacvetkova@t-home.mk 
            adv.magdalenaandova@gmail.com 
 
 

mailto:advokat.brsakoska@ikrp.mk
mailto:maja_jakimovska@hotmail.com
mailto:adv.lidijacvetkova@t-home.mk
mailto:adv.magdalenaandova@gmail.com
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ИСПРАВКИ 
 
Пријавата ИД/2014/1,  нема решение, а во Гласник 1/2016 од 29/02/2016 е 
објавен по грешка со број на решение 759. 
 
Пријавата ИД/2015/7, има решение со број 757, а во Гласник 1/2016 од 
29/02/2016 е објавен по грешка со број на решение 758 . 
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