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FJ - Fixi
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GB - Velika Britanija
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GE - Gruzija
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GI - Gibraltar
GL - Grenland
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GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
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JM - Jamajka
JO - Jordan
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KE - Kenija
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KH - Kamboxa
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AW - Aruba
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BE - Belgija
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BI - Burundi
BJ - Benin
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BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
BR - Brazil
BS - Bahami
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BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF -Centralnoafrikanska
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CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska
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DZ - Al`ir
EC - Ekvador

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
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LV - Latvija
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EP

- Evropsko patentno biro (EPO)
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WO
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GC
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SC
SD
SE
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SH
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SZ
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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.

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за
заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на
патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на
објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако
го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.
Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на
Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на
доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на
европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97)
ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е
платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9).
За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни
кодови.
(11)

Регистарски број на документот

(13)

Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21)

Број на пријавата

(22)

Датум на поднесувањето

(23)

Дата на изложбено или саемско првенство

(30)

Право на првенство: датум држава број

(45)

Дата на објавување

(45)

Објава на првичните патентни барања

(51)

Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

2|Страна
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(54)

Назив на пронајдокот

(56)

Цитирани документи

(57)

Апстракт или патентно барање

(60)

Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата
година ex - YU број на патентот)

(61)

Број на основната пријава

(62)

Број на првобитната пријава

(72)

Пронајдувач (и)

(73)

Носител на правото на патентот

(74)

Застапник

(86)

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

(87)

Објавување на Меѓународна (PCT)
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)

пријава;

(датум

на

___________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

Патенти
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агрегатот на возилото се ислкучува и овај

(51) F 02B 45/00
(11) 4190

(13) А

систем. Со ваквиот систем возилото работи

(21) 2011/63
(45) 31/08/2012

(22) 28/02/2011

посмирено и постабилно. Издувните гасови
скоро и да ги нема. Работната температура на

(30) П20110063 28/02/2011 MK
(73) Шипинкаровски Димче

агрегатот е со 20°С пониска одколку кога би
работел на енергетското гориво кое е наменето

ул.Нико Нестор бр.22 Струга, MK
(72) Шипинкаровски Димче

за работа на тој агрегат (бензин, нафта или
плин). Векот на траење на моторот се

(54) "СИСТЕМ ЗА АДАПТИРАЊЕ НА ВОЗИЛО

продолжува за дупло. Гледано од економска

ДА РАБОТИ НА ВОДА МЕСТО НА НАФТА,
БЕНЗИН ИЛИ ПЛИН"

гледна точка заштедата на гориво се зголемува
од 80%. Софистицираниот компјутрески чип

(57)
Системот може да биде сместен во кутија или

можи да доведи и до целосно исклучување на
нафтата или бензинот и агрегатот на возилото

сите елменти дадени на шематскиот приказ на
скицата да се постават поодделно во самото

да работи само на ННО гас. Со ННО енергетско
гориво возилото ќе е побрзо од 30 до 50%.

возило. Секое стручно лице за неколку часа ќе

Гледано од економски аспект времето што

го инсталира и вклучи воупотреба системот.
Системот работи само кога ќе работи и агрегатот

допрва доаѓа е дефинитивно во инсталација и
надградба на сите моторни возила со овие

и се команда преку клуч бравата за покренување
во работна кондиција. Со исклучување на

системи.

\
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споредува (3) со видео отисоци на познати

(51) G 06K 00/00
(11) 4189
(21) 2011/70

(13) А
(22) 07/03/2011

рекламни спотови кои се чуваат во база (4).
Емитуван рекламен спот е идентификуван и се

(45) 31/08/2012
(30) П20110070 07/03/2011 MK

запишува во база (5) доколку се детектирани
неговиот почеток и крај и доколку времето

(73) Димитар Ташковски
Јане Сандански 10-2/12, Скопје, MK

помеѓу овие две детекции одговара на
времетраењето на рекламниот спот запишано во

(72) Димитар Ташковски and Владо Китановски

базата. Видео отисокот кој се користи за

(54) АВТОМАТСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ВИДЕО СОДРЖИНИ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ

детекција се генерира од нискофреквенциските
коефициенти на видео рамката.

БАЗИРАНА НА ВИЗУЕЛЕН ОТИСОК
(57) Видео сигнал се процесира во реално

Пронајдокот овозможува екстракција на видео
отисоци и автоматска идентификација на

време со цел да се идентификуваат познати
видео рекламни спотови или други видео

рекламни спотови во реално време со
значително намалена комплексност (помали

содржини во истиот. За таа цел, се врши

барања за меморија и помала процесирачка

екстракција на видео отисок (2) од секоја рамка
на видеото што се анализира (1) и истиот се

моќ) во однос на конвенционалните системи.

Патенти

5|Страна

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

таков греач не постои, туку греачот е изолирана

(51) F 22B 00/00
(11) 4191

(13) А

електроотпорна жица нанесена на

(21) 2011/148
(45) 31/08/2012

(22) 18/05/2011

надворешната површина на металниот
контејнер. Со оваа изведба самиот контејнер се

(30) П20110148 18/05/2011 MK
(73) ЕЛЕКТРОПАНЕЛ ДОО Скопје

загрева и ја врши функцијата на греач, така што
ја загрева водата со целата своја површина која

ул.Мајаковски 21 Скопје, MK
(72) Шешум Драгољуб

е многу поголема од допирната површина на
класичниот греач со водата. Со овој нов начин

(54) КОНТЕЈНЕРСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ГРЕАЧ НА

на загревање се постигнува помала работна

ТЕЧНОСТИ
(57) Во сегашните системи за електрично

температура на допирната површина на грејното
тело со водата со што се елиминира појавата на

загревање на водата во затворен контејнер
постои електричен греач потопен во водата во

бигор, се намалува вкупната ангажирана
електрична моќност и се постигнува заштеда во

внатрешноста на контејнерот. Кај пронајдокот
Контејнерски електричен греач на течности

потрошувачката на електрична енергија.

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

(51)основен

(11)

(13)

8F02B45/00

8F02B45/00

4190

A

8G06K00/00

8G06K00/00

4189

A

8F22B00/00

8F22B00/00

4191

A

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

(51)

(11)

(13)

Шипинкаровски Димче

F 02B 45/00

4190

A

Димитар Ташковски

G 06K 00/00

4189

A

ЕЛЕКТРОПАНЕЛ ДОО Скопје

G 06K 00/00

4191

A

Патенти
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(51) C 07D 209/42, A 61K 31/404, C 07D 401/12,

дека R1, R2 и R3 не се симултано водороден

403/12, 413/12

атом,
(13) Т1
(22) 23/04/2009

R4 e водороден атом или C1-C4 алкокси група,
Y e линеарна или разгранета C1-C8 алкилен

(45) 31/08/2012
(30) 20050005432 30/05/2005 FR

група
по
потреба
супституирана
со
трифлуорометил група или со фенилен прстен,

(96) 29/05/2006 EP06794466.0
(97) 25/02/2009 EP1885695
(73) LABORATOIRES FOURNIER S.A.

или содржи циклопропил или циклохексил група,
или -(CH2)n-W- група,

28, boulevard Clemenceau, 21000 DIJON, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

атом,
N е 2, 3 или 4,

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) LEBRETON, Luc; DUMAS, Christine;

Z e по потреба делумно халогенирана C1-C4
алкил група, трифлуорометил, -CORa, -CH2-

MASSARDIER, Christine and BONDOUX, Michel
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛИН

N(R)2 или ароматичен, хетероароматичен или
хетероцикличен прстен избран од групата на

(57)
1
Соединение сулфонилиндолин,
назначено со тоа што е избрано од групата на:

фенил,

(11) 4157
(21) 2009/123

i) соединенија со формула

W е кислороден атом, -NH- група или сулфурен

пиролидинил,

пиролидинилон,

имидазолил, пиридинил, пиридинил оксид,
пипeридинил,
пиперазинил,
пиридазинил,
морфолинил и индолинилон групи, и по потреба
супституиран со еден, два или три идентични
или различни субституенти избрани од халоген,
C1-C4 алкил група, C1-C4 алкокси група,
трифлуорометил, нитро, N(R)2, -CH2-NR2, -O(CH2)n-NR2,
цианоалкил,

хидроксил,
циано,
C2-C3
5-оксо-1,2,4-оксадиазолидинил и

група од формулата -X-[CR2]p-CORa,
- X е проста врска, кислороден атом, -O-CH2-,
сулфурен
атом,
-NRциклопропилен група,

група

или

1,1-

- Ra е OR илиN(R)2,
- R e водороден атом или C1-C4 алкил група, и
p е еднакво на 0, 1, 2, 3 или 4; и
во која:
- R1 e водороден атом, халоген, C1-C4 алкил

ii)

група, C1-C4 алкокси група, трифлуорометил
група или целосно или делумно халогенирана

горенаведеното соединение со формула (I).
Има уште 11 патентни барања.

фармацевтски

прифатливи

соли

метокси група,
-R2 е водороден атом, халоген, C1-C4 алкил
група или трифлуорометил група,
-R3 е водороден атом, халоген, C1-C4 алкил
група или трифлуорометил група, со провизо

8|Страна

Патенти

на
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(51) C 07D 498/08
(11) 4179

(13) Т1

(21) 2010/62

(22) 01/03/2010
(45) 31/08/2012

(30) 0223712 14/10/2002 GB
(96) 13/10/2003 EP03751697.8
(97) 13/01/2010 EP1554285
(73) AstraZeneca AB

назначена со тоа што R2 претставува C1-6

151 85 Sodertalje , SE

терминирана од еден или повеќе супституенти
одбрани од -ОH, хало, циано, нитро и арил) или

алкил

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(евентуално

супституирана

и/или

арил, каде што секоја арил или арилокси група,

(72) CLADINGBOEL, David
(54) ХЕМИСКИ МЕЃУПРОИЗВОД

доколку поинаку не е назначено, е евентуално
супституирана.

(57) 1 Киселинска адитивна сол на соединение
со формулата I

Има уште 9 патентни барања.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 11/00,

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, цијано,

13/00, 15/00, 17/00, 25/04, 25/24, 29/00, 3/10, C
07D 213/74, 401/04, 401/12, 403/12

C(O)NR1R2, нитро, C1-C6-тиоалкилна, -S(O)-C1-C6алкилна, -S(O)2-C1-C6-алкилна, SO2NR1R2, арил-

(11) 4180
(21) 2010/64

(13) Т1
(22) 01/03/2010

C1-C6-алкиленска, арилна или хетероарилна
група, при што наведениот арил и хетероарил

(45) 31/08/2012

може да биде супституиран со еден или повеќе

(30) 0606988 31/07/2006 FR
(96) 30/07/2007 EP07823371.5

супституенти одбрани од халоген и C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-

(97) 30/12/2009 EP2049525
(73) Sanofi - Aventis

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, нитро или

174 Avenue de France 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

цијано група;
X2 е атом на водород или халоген, или C1-C6-

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-

(72) EVANNO, Yannick; MALANDA, Andre;
DUBOIS, Laurent; MACHNIK, David and GILLE,

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6алкоксилна,
C3-C7-циклоалкоксилна,
C3-C7-

Catherine
(54) ДЕРИВАТИ НА N-(АМИНО-ХЕТЕРОАРИЛ)-

циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,
C1-C6флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR1R2, C1-C6-

1Н-ИНДОЛ-2-КАРБОКСАМИДИ, НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

тиоалкилна, -S(O)-C1-C6-алкилна, -S(O)2-C1-C6алкилна,
SO2NR1R2,
арил-C1-C6-алкиленска,

(57) 1 Соединение претставено со формулата

арилна или хетероарилна група, при што наве-

(I):

дениот арил и хетероарил може да биде
супституиран со еден или повеќе супституенти
одбрани од халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна,
C1-C6алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, нитро или

каде што:
X1 е атом на водород или халоген, или C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкилПатенти

цијано група;
X3 и X4 се, независно еден од друг, атом на
водород или халоген, или C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,

C3-C7-циклоалкил-C1-C39|Страна
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алкиленска,

C1-C6-флуороалкилна,

C1-C6-

алкоксилна,

C3-C7-циклоалкоксилна,

C3-C7-

циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,
C1-C6флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR1R2, нитро,
NR1R2, C1-C6-тиоалкилна, -S(O)-C1-C6-алкилна, S(O)2-C1-C6-алкилна,
SO2NR1R2,
NR3COR4,
NR3SO2R5, арил-C1-C6-алкиленска, арилна или
хетероарилна група, при што наведениот арил и
хетероарил може да бидат супституирани со
еден или повеќе супституенти одбрани од
халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
C1-C6флуороалкилна, C1-C6-алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, нитро или цијано група;
Z1, Z2, Z3 и Z4 се, независно еден од друг, атом на
азот или C(R6) група, при што најмалку еден од
нив одговара на атом на азот и најмалку еден
одговара на наведената C(R6) група; атомот на
азот или еден од атомите на азот кои се присутни во прстенот, кои се дефинирани како азот во
положбата 1, може да бидат супституирани со
R7, кога јаглеродниот атом во 2. или 4. положба
во однос на референтниот азотен атом е
супституиран со оксо или тио група;
n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;
Y е арил или хетероарил кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од атом на халоген или C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, хидроксилна,
C1-C6-алкоксилна, C3-C7-циклоалкоксилна, C3-C7циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,
C1-C6-флуороалкоксилна, цијано, C(O)NR1R2, нитро, NR1R2, C1C6-тиоалкилна,
сулфурна,
-S(O)-C1-C6-алкилна,
SO2NR1R2, NR3COR4,
алкиленска

или

-S(O)2-C1-C6-алкилна,
NR3SO2R5, арил-C1-C6-

арилна

група,

при

што

наведениот арил и арил-C1-C6-алкилен може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген и C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкилC1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, нитро или
цијано група;
Z е прстенест амин којшто е прикачен преку
азотниот атом и е претставен со формулата:

Патенти

каде што:
A е C1-C7-алкиленска група која може да биде
супституирана со една или две групи R8;
B е C1-C7-алкиленска група која може да биде
супституирана со една или две групи R9;
L е врска, или атом на сулфур, кислород или
азот; при што азотниот атом може да биде
супституиран со група R10 или R11;
јаглеродните атоми на прстенестиот амин Z
може да бидат супституирани со една или повеќе
групи R12, кои може да бидат исти или различни;
R1 и R2 се, независно еден од друг, атом на
водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C6алкиленска, арилна или хетероарилна група; или
R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат азетидинилна, пиролидинилна,
пиперидинилна, азепинилна, морфолинилна,
тиоморфолинилна,
пиперазинилна
или
хомопиперазинилна група, при што оваа група
може да биде супституирана со C1-C6-алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска, арилна или
хетероарилна група;
R3 и R4 се, независно еден од друг, атом на
водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска, арил-C1-C6алкиленска, арилна или хетероарилна група;
R5 е C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7циклоалкил-C1-C3-алкиленска,

арил-C1-C6-

алкиленска, арилна или хетероарилна група;
R6 е атом на водород или халоген, или C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкилC1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6алкоксилна,
C3-C7-циклоалкоксилна,
циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,

C3-C7C1-C6-

флуороалкоксилна, C1-C6-тиоалкилна, -S(O)-C1C6-алкилна, -S(O)2-C1-C6-алкилна, арилна, арилC1-C6-алкиленска, хетероарилна, хидроксилна,
сулфурна, оксо или тио група;
R7 е атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна,
C1-C69|Страна
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алкоксилна,

C3-C7-циклоалкоксилна,

C3-C7-

циклоалкилна,

C1-C6-

алкиленска, C1-C6-флуороалкилна или C1-C6-

флуороалкоксилна,
арилна,
арил-C1-C6алкиленска или хетероарилна група;

циклоалк-1,1-диилна
група,
C3-C7хетероциклоалк-1,1-диилна група која може да

R8, R9 и R10 се дефинирани како следи:
две групи R8 може заедно да формираат врска

биде супституирана врз азотниот атом со група
R11,
или
C1-C6-алкоксилна,
C3-C7-

или C1-C6-алкиленска група;
две групи R9 може заедно да формираат врска

циклоалкоксилна,
алкилен-O-,

C3-C7-циклоалкил-C1-C6C1-C6-флуороалкоксилна,

или C1-C6-алкиленска група;

C(O)NR1R2,

NR3COR4,

R8 и R9 може заедно да формираат врска или C1C6-алкиленска група;

NR3COOR5,
NR3CONR1R2,
хидроксилна,
сулфурна, оксо, тио, арил-C1-C6-алкиленска или

R8 и R10 може заедно да формираат врска или
C1-C6-алкиленска група;

арилна група, при што наведениот арил може да
биде супституиран со еден или повеќе

R9 и R10 може заедно да формираат врска или
C1-C6-алкиленска група;

супституенти одбрани од халоген и C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-

R11 е атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7-

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-

циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна,
C1-C6-

алкоксилна,
C3-C7-циклоалкоксилна,
C1-C6флуороалкоксилна, нитро или цијано група;

алкоксилна,
C3-C7-циклоалкоксилна,
циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,

C3-C7C1-C6-

R13 е C1-C6-алкоксилна, C3-C7-циклоалкоксилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-, C(O)NR1R2,

флуороалкоксилна,
хидроксилна,
COOR5,
C(O)NR1R2, арил-C1-C6-алкиленска, арилна или

NR1R2, NR3COR4, OC(O)N1R2, NR3COOR5 или
хидроксилна група;

хетероарилна група, при што наведениот арил и

при

хетероарил може да бидат супституирани со
еден или повеќе супституенти одбрани од

соединението со формулата (I) да бидат во оксидирана форма;

халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
C1-C6-

при што е можно сулфурните атоми на
соединението со формулата (I) да бидат во

флуороалкилна,
циклоалкоксилна,

оксидирана форма;
претставено во вид на база или киселинска

циклоалкил-C1-C6-алкилен-O-,

C1-C6-алкоксилна,
C3-C7C1-C6-флуороалкоксилна,

што

C3-C7-циклоалкил-C1-C3-

NR1R2,

е

можно

азотните

OC(O)NR1R2,

атоми

на

нитро или цијано група;

адитивна сол, како и во вид на хидрат или

R12 е атом на флуор, C1-C6-алкилна група која
може да биде супституирана со група R13, C3-C7-

солват.
Има уште 19 патентни барања.

(51) C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N

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

1/21, 15/62, 15/70
(11) 4181

(13) Т1

(72) ATHWAL, Dijeet Singh; BROWN, Derek
Thomas; WEIR, Andrew Neil Charles;

(21) 2010/71

(22) 03/03/2010
(45) 31/08/2012

(30) 0013810 08/06/2000 GB
(96) 05/06/2001 EP01934209.6
(97) 09/12/2009 EP1287140
(73) UCB Pharma, S.A.
Allee de La Recherche 60 1070 Brussels, BE
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POPPLEWELL, Andrew George; CHAPMAN,
Andrew Paul and KING, David John
(54) АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО ИМААТ
СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИОТ ТУМОР
НЕКРОЗИЗ ФАКТОР АЛФА И НИВНА
УПОТРЕБА

Патенти

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(57)

1

Антитело молекула којашто има

специфичност за човечкиот TNF-б, има лесен и
тежок
синџир,

каде

што

лесниот

синџир

ID No:8 и тешкиот синџир содржи варијабилен
регион gh3hTNF40.4 даден како SEQ ID NO:11.

содржи

варијабилен регион hTNF40-gl1V даден како SEQ

Има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/496, A 61P 15/02

(72)

MAILLAND,

Federico

and

DE

LUIGI

(13) Т1
(22) 04/03/2010

BRUSCHI, Stefano
(54) УПОТРЕБА НА ХИДРОФИЛНА МАТРИЦА

(45) 31/08/2012
(30) 06116269 26/06/2006 EP

КОЈА СОДРЖИ ДЕРИВАТИ НА ПОЛИАКРИЛНА
КИСЕЛИНА,
ЦЕЛУЛОЗЕН
ЕТЕР
И

(96) 21/06/2007 EP07730288.3

РАЗГРАДУВАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕК

(97) 20/01/2010 EP2032123
(73) POLICHEM S.A.

ЗА ТРЕТМАН НА
ПОРЕМЕТУВАЊАТА НА ГЕНИТАЛИИТЕ КАЈ

(11) 4182
(21) 2010/72

50 Val Fleuri, 1526 Luxembourg, LU
(74)

ТОНИ

МЛАДЕНОВСКИ

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

Патенти

ЖЕНАТА
(57)

1

Употреба на хидрофилна матрица

опфаќа:

11 | С т р а н а
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а)

најмалку

еден

дериват

на

природен скроб како пченкарен скроб, директно

полиакрилна киселина во количество од 0.5 -40%

компресибилни

скробови,

модифицирани

во однос на тежината на матрицата;
б) најмалку еден целулозен етер; и

скробови како како карбоксиметилскробови и
натриум скроб гликолат, деривати на скроб како

в) најмалку еден разградувач; и најмалку
фармацевтски прифатлив основач, за

амилоза, алгинска киселина и натриум алгинат,
микрокистална целулоза и назначенa со тоа

производство на формулата за третман на
гениталните
пореметувања
кај
жените
назначенa со тоа што најмалку еден

што гениталните пореметувања кај жените се

разградувач
е
избран
од
групата
на
модифицирани целулози како напречно поврзана

вагинална сувост, цирвикали и/или вагинални
инфекции предизвикани од габички, бактерии,

натриум
карбоксиметилцелулоза,
напречно
поврзан поливинилпиролидон како кросповидон,

протозои или вируси.
Има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 31/437, A 61P 25/00, C 07D 471/04

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

еден

гениталната хипотрофија, генитална атрофија,
губење

(74)

на

еластичноста

БИНСО

на

гениталиите,

Д.О.О.

СКОПJЕ

(11) 4183

(13) Т1

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2010/74

(22) 04/03/2010

(30) 0507804 22/07/2005 FR
(96) 19/07/2006 EP06778888.5

(72) EVANNO, Yannick; DUBOIS, Laurent and
MALANDA, Andre
(54)
ДЕРИВАТИ НА N-(АРИЛАЛКИЛ)-1НПИРОЛОПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ,

(97) 16/12/2009 EP1912644
(73) Sanofi - Aventis

НИВНО
ДОБИВАЊЕ
УПОТРЕБA

(45) 31/08/2012
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(57) 1 Соединение претставено со формулата

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-

(I):

алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, нитро или
цијано група;
R1 и R2 претставуваат, независно еден од друг,
атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна
група; или R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој
се

прикачени,

формираат

азетидинска,

пиролидинска, пиперидинска, азепинска, морфолинска,
тиоморфолинска,
пиперазинска,
каде што:
n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;
јадрото

на

пиролопиридин

е

пироло[3,2-

b]пиридинска група, пироло[3,2-c]пиридинска
група,
пироло[2,3-c]пиридинска
група
или
пироло[2,3-b]пиридинска група;
при што јадрото на пиролопиридин може да биде
супституирано во јаглеродната положба 4, 5, 6
и/или 7 со еден или повеќе супституенти X, кои
може да бидат исти или различни и кои се
одбрани од атом на халоген и C1-C6-алкилна, C3C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3-

хомопиперазинска група, при што оваа група
може да биде супституирана со C1-C6-алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна
група;
R3 и R4 претставуваат, независно еден од друг,
атом на водород или C1-C6-алкилна, арил-C1-C6алкиленска или арилна група;
R5 претставува C1-C6-алкилна или арилна група;
W претставува споена бициклична група со
формулата:

алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-алкоксилна,
C1-C6-флуороалкоксилна,
цијано,
C(O)NR1R2, нитро, NR1R2, C1-C6-тиоалкилна, S(O)-C1-C6-алкилна,
-S(O)2-C1-C6-алкилна,
SO2NR1R2, NR3COR4, NR3SO2R5 или арилна
група, при што наведениот арил може да биде
супституиран со еден или повеќе супституенти
одбрани од халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-алкоксилна, C1-C6флуороалкоксилна, нитро или цијано група;
Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5 претставуваат, независно еден
од друг, атом на водород или халоген или C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкилC1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6алкоксилна, C1-C6-флуороалкоксилна, цијано,
C(O)NR1R2, нитро, NR1R2, C1-C6-тиоалкилна, S(O)-C1-C6-алкилна,
-S(O)-C1-C6-алкилна,
SO2NR1R2,

NR3COR4,

NR3SO2R5,

арил-C1-C6-

алкиленска или арилна група, при што
наведениот арил и арил-C1-C6-алкилен може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген и C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкилПатенти

која е поврзана со азотниот
положбите 1, 2, 3 или 4;

атом

преку

A претставува 5- до 7-член хетероцикличен
прстен кој содржи еден до три хетероатоми
одбрани од O, S и N; при што:
јаглеродните атоми на A може

да

бидат

супституирани со една или повеќе групи одбрани
од атом на водород и C1-C6-алкилна, C3-C7циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арилна, арилC1-C6-алкиленска, оксо или тио група;
азотните атоми на A може да бидат
супституирани со R6, кога азотниот атом е поставен непосредно до јаглеродниот атом којшто е
супституиран со оксо група, или со R7 во другите
случаи;
R6 претставува атом на водород или C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил13 | С т р а н а
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C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арил-

сулфурните атоми на хетероцикличниот прстен A

C1-C6-алкиленска или арилна група;

може да бидат во оксидирана форма;

R7 претставува атом на водород или C1-C6алкилна, C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-

азотните атоми на хетероцикличниот прстен A
може да бидат во оксидирана форма;

C1-C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, арилC1-C6-алкиленска,
C1-C6-алкил-C(O)-,
C3-C7-

азотните атоми во положбата 4, 5, 6 или 7 на
наведениот пиролопиридин може да бидат во

циклоалкил-C1-C3-алкилен-(CO)-,
C1-C6флуороалкил-C(O)-,
C3-C7-циклоалкил-C(O)-,

оксидирана форма;
во вид на база или киселинска адитивна сол,

арил-C(O)-,

како и во вид на хидрат или солват.

арил-C1-C6-алкилен-C(O)-,

C1-C6-

алкил-S(O)2-, C1-C6-флуороалкил-S(O)2-, C3-C7циклоалкил-S(O)2-,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкилен-S(O)2-, арил-S(O)2- или
алкилен-S(O)2- или арилна група;

Има уште 13 патентни барања.

арил-C1-C6-

(51) A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D
231/54, 401/12, 403/12

локации за секоја од двете двојни врски присутни
кога X1R1 е присутно;

(13) Т1
(22) 08/03/2010

испрекинатите линии помеѓу положбите 3-3а и
положбите 9а-1 во формулата (I) претставува

(45) 31/08/2012
(30) 719884 P 23/09/2005 US

локации за секоја од двете двојни врски присутни
кога X2R2 е присутно;

(96) 22/09/2006 EP06804133.4

испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и X4R4

(97) 24/02/2010 EP1931335
(73) Janssen Pharmaceutica NV

во формулата (I) ја претставува локацијата за
двојна врска;

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

X1 е отсутно или понизок алкилен;
X2 е отсутно или понизок алкилен;

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) LIOTTA, Fina; MINGDE, Xia; HUAJUN, Lu;

каде што само едно од X1R1 и X2R2 се присутни;
X3 е отсутно, понизок алкилен, понизок

MENG, Pan and WACHTER, Michael P.
(54) МОДУЛАТОРИ НА ХЕКСАХИДРО
ЦИКЛООКТИЛ ПИРАЗОЛ КАНАБИНОИД

алкилиден или -NH-;

(57) 1 Соединение кое има структура според
формулата (I):

кога испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и
X4R4 е отсутно, X4 е отсутно;

(11) 4184
(21) 2010/76

кога испрекинатата линија помеѓу положбата 9 и
X4R4 е отсутно, X4 е отсутно или алкилен;

X5 е отсутно или понизок алкилен;
R1 e отсутно од водород, алкил (евентуално
супституирано на една или повеќе положби од
халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок
алкил сулфонил, арил, C3-C12 циклоалкил или
хетероциклил, каде што арил, C3-C12 циклоалкил
или
хетероциклил
е
секое
евентуално
или негова сол, изомер
назначено со тоа. што

или

полиморф,

испрекинатите линии помеѓу положбите 2-3 и
положбите 3а-9а во формулата (I) претставува

супституирано на една или повеќе положби од
халоген,
аминосулфонил,
понизок
алкиламиносулфонил,

алкил

(евентуално

супституирано на една или повеќе положби од
халоген, хидрокси или понизок алкокси),
хидрокси или алкокси (евентуално супституирано
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на една или повеќе положби од халоген или

хетероциклил е секое евентуално супституирано

хидрокси);

од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген,

R2 е одбрано од водород, алкил (евентуално
супституирано на една или повеќе положби од

амино,
аминоалкил,
алкил
(евентуално
супституирано на една или повеќе положби од

халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок
алкил сулфонил, арил, C3-C12 циклоалкил или

халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси
(евентуално супституирано на една или повеќе

хетероциклил, каде што арил, C3-C12 циклоалкил
или
хетероциклил
е
секое
евентуално

положби од халоген или хидрокси), карбокси,
карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

супституирано на една или повеќе положби од

арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

халоген,
аминосулфонил,
понизок
алкиламиносулфонил,
алкил
(евентуално

R7 е водород или понизок алкил;
R8 е арил, C3-C12 циклоалкил или хетероциклил,

супституирано на една или повеќе положби од
халоген, хидрокси или понизок алкокси),

каде што арил, C3-C12 циклоалкил или
хетероциклил е секое евентуално супституирано

хидрокси или алкокси (евентуално супституирано
на една или повеќе положби од халоген или

од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген,
амино,
аминоалкил,
алкил
(евентуално

хидрокси);

супституирано на една или повеќе положби од

R3 е -C(O)-Z1(R6), -SO2-NR7-Z2(R8) или -C(O)-NR9Z3(R10);

халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси
(евентуално супституирано на една или повеќе

кога испрекинатата линија помеѓу положба 9 и
X4R4 е отсутна, X4 е отсутен или понизок алкилен

положби од халоген или хидрокси), карбокси,
карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

и R4 е водород, хидрокси, понизок алкил, понизок
алкокси, халоген, арил, C3-C12 циклоалкил или

арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;
R9 е водород или понизок алкил;

хетероциклил, каде што арил, C3-C12 циклоалкил

R10 е арил, C3-C12 циклоалкил или хетероциклил,

или
хетероциклил
е
секое
евентуално
супституирано на една или повеќе положби од

каде што арил, C3-C12 циклоалкил или
хетероциклил е секое евентуално супституирано

хидрокси, оксо, понизок алкил (евентуално
супституирано на една или повеќе положби од

од еден или повеќе хидрокси, оксо, халоген,
амино,
аминоалкил,
алкил
(евентуално

халоген, хидрокси или понизок алкокси), понизок
алкокси (евентуално супституирано на една или

супституирано на една или повеќе положби од
халоген, хидрокси или понизок алкокси), алкокси

повеќе положби од халоген или хидрокси) или

(евентуално супституирано на една или повеќе

халоген;
кога испрекинатата линија помеѓу положба 9 и

положби од халоген или хидрокси), карбокси,
карбонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

X4R4 е отсутна, X4 е отсутен или R4 е CH-арил
или CH-хетероциклил, каде што арил или

аминосулфонил, понизок алкил-аминосулфонил,
арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;

хетероциклил е секое евентуално супституирано
на една или повеќе положби од хидрокси, оксо,

Z1 и Z2 е секое отсутно или алкил; и,
Z3 е отсутно, -NH-, -SO2- или алкил (каде што

понизок алкил, понизок алкокси или халоген;

алкил е евентуално супституирано на една или

R5 е отсутно, хидрокси, халоген, амино,
аминоалкил, алкил (евентуално супституирано

повеќе положби од халоген, хидрокси, понизок
алкил,
понизок
алкокси,
карбокси
или

на една или повеќе положби од халоген,
хидрокси или понизок алкокси), алкокси

карбонилалкокси);
каде што изразот “понизок алкил” значи алкил

(евентуално супституирано на една или повеќе
положби од халоген или хидрокси), карбокси,

радикал од до 4 јаглеродни атоми;
каде што изразот “понизок алкилен” значи

карабонилалкокси, карбамоил, карбамоилалкил,

алкилен поврзувачка група од до 4 јаглеродни

арил, арилокси, арилалкокси или хетероциклил;
R6 е арил, C3-C12 циклоалкил или хетероциклил,

атоми; каде што изразот “понизок алкилиден”
значи алкилиден група од 1 до 4 јаглеродни

каде

што

Патенти

арил,

C3-C12

циклоалкил

или
15 | С т р а н а
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атоми; каде што “понизок алкокси” значи алкокси
од до 4 јаглеродни атоми;

Има уште 29 патентни барања.

(51) C 07K 14/47, A 61K 39/00
(11) 4185
(13) Т1

(72) Dengjel Jorn
(54) ТУМОРНО-АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО

(21) 2010/77

СЕ ВРЗУВААТ ПРОМИСКУИТИВНО СО
ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГНИ (HLA) II

(22) 08/03/2010
(45) 31/08/2012

(30) 0019254 05/09/2005 EP

КЛАСА МОЛЕКУЛИ

(96) 05/09/2006 EP06791838.3
(97) 09/12/2009 EP1922335
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tubingen, DE

(57) 1 Туморно асоциран пептид што се состои
од аминокиселинска секвенца според SEQ ID No.
42.

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

Има уште 18 патентни барања.
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(51) A 61K 45/06, 31/265, 31/4178, 31/439, A 61P

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1/12

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

(11) 4155
(21) 2010/116

(13) Т1
(22) 04/05/2010

(45) 31/08/2012
(30) EPA 04290384 12/02/2004 EP

(72) SCHWARTZ, Jean-Charles and LECOMTE,
Jeanne-Marie
(54) НОВИ КОМБИНАЦИИ ОД АНТАГОНИСТ
НА 5-НТ3 РЕЦЕПТОР СО РАЦЕКАДОТРИЛ ИЛИ

(96) 14/02/2005 EP05702484.6
(97) 19/05/2010 EP1718337
(73) BIOPROJET

ДЕКСЕКАДОТРИЛ

30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR

Има уште 18 патентни барања.

(51) A 61K 9/70, 31/565
(11) 4186

(13) Т1

(54) СИСТЕМ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА
ИСПОРАКА НА ГЕСТОДЕН

(21) 2010/119

(22) 05/05/2010

(57)

(57)

1

Комбинации од антагонист на 5-HT3

рецептор со рацекадотрил или дексекадотрил.

1

Состав за трансдермална испорка кој

(45) 31/08/2012
(30) 20030078881 12/12/2003 EP

содржи слој кој содржи лек кој содржи Гестоден
или негов естер и носач одбран од групата

(96) 10/12/2004 EP04078365.6
(97) 10/02/2010 EP1541137
(73) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE

составена од полиизобутилени, полибутени,
полиизопрени, полистирени, стирен изопрен

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

слојот што содржи лек има растворливост за

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) Langguth, Thomas; Bracht, Stefan, Dr.;

наведениот Гестоден од не повеќе од 3% по
тежина од слојот кој содржи лек, и каде што

Dittgen, Michael, Prof.Dr.; Huber, Petra and Schenk,
Drik

Гестоденот или неговиот естер е присутен во
количина која е во опсег помеѓу 0.5 и 3% по

стирен блок полимери, стирен бутадиен стирен
блок полимери и нивни мешавини, каде што

тежина од слојот кој содржи лек.

Има уште 21 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04

б) слој кој покрива барем дел од ектрудираните

(11) 4187

(13) Т1

честички; матриксот и слојот го одделуваат

(21) 2010/122

(22) 06/05/2010

опиоидниот антагонист во неоштетена дозирна
форма, и

(45) 31/08/2012
(30) 20030464323P 21/04/2003 US
(96) 19/04/2004 EP04759980.8

второ мнозинство фармацевтски прифатливи
честички, секоја од второто мнозинство честички

(97) 24/02/2010 EP1615615
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

содржи опиоиден агонист дисперзиран во
матрикс, каде што матриксот на првото

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,

мнозинство честички содржи прв хидрофобен

LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

материјал, каде што слојот содржи втор
хидрофобен материјал во количина од околу 5%

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) OSHLACK, Benjamin; HUANG, Hua-Pin;

до околу 30%, од околу 16% до околу 30%, од
околу 20% до околу 29% или од околу 22% до

CHASIN, Mark; VAN BUSKIRK, Glenn and VASHI,
Vijay
(54) ПРОИЗВОДИ ОТПОРНИ НА

околу 28% од тежината на екструдираните
честички и каде што матриксот на второто

РАСИПУВАЊЕ ЗА ОПИОИДНА ИСПОРАКА
(57) 1 Фармацевтски производ кој содржи:

материјал, честичките со опиоиден агонист
подобро да се формирани со екструзија.

а) мнозинство екструдирани честички, секоја од
честичките
содржи
опиоиден
антагонист

Има уште 15 патентни барања.

мнозинство честички содржи трет хидрофобен

дисперзиран во матрикс;

18 | С т р а н а
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(51) A 61K 39/155
(11) 4188

(13) Т1

(21) 2010/132

(22) 18/05/2010
(45) 31/08/2012

(72) AUDONNET, Jean, Christophe, Francis
(54) ВАКЦИНИ ЗА НИПАХ ВИРУС
(57) 1
состои

Авипокс изразувачки вектор којшто се
од полинуклеотид којшто кодира

(30) 20050674583P 25/04/2005 US
(96) 14/04/2006 EP06750224.5

гликопротеин на Нипах вирус; кадешто авипокс
изразувачкиот вектор е канарипокс вектор.

(97) 24/03/2010 EP1881845
(73) Merial Ltd.

Има уште 9 патентни барања.

3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти
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(51) C 07D 209/42, A 61K 31/33, A 61P 29/00, C

алкокси,

07D 401/12, 403/12, 405/12, 413/12, 417/12

цијано група;

(11) 4136
(21) 2010/135

C1-C6-флуороалкокси,

нитро

или

(13) Т1
(22) 19/05/2010

R1 и R2 претставуваат, независно еден од
друг, атом на водород или C1-C6-алкилна, C3-

(45) 31/08/2012

C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска или арилна група; или R1 и R2,

(30) 055068 07/01/2005 FR
(96) 04/01/2006 EP06704665.6
(97) 10/03/2010 EP1841737
(73) Sanofi - Aventis

заедно со азотниот атом за кој се прикачени,
формираат
азетидинска,
пиролидинска,

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

тиоморфолинска,
пиперазинска
или
хомопиперазинска група, при што оваа група

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) EVANNO, Yannick; DUBOIS, Laurent and

може да
алкилна,

MALANDA, Andre
(54) ДЕРИВАТИ НА N-(ХЕТЕРОАРИЛ)-1Н-

циклоалкил-C1-C3-алкиленска
група;

ИНДОЛ-2-КАРБОКСАМИДИ И НИВНА

R3 и R4 претставуваат, независно еден од

УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ НА
РЕЦЕПТОРОТ ВАНИЛОИД TRPV1

друг, атом на водород или C1-C6-алкилна или
арилна група;

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I):

R5 претставува C1-C6-алкилна или арилна
група;

пиперидинска,

азепинска,

морфолинска,

биде супституирана со
C3-C7-циклоалкилна,
или

C1-C6C3-C7арилна

W претставува споена бициклична група со
формулата:

која е поврзана со азотниот атом преку
n е еднакво на 0, 1, 2 или 3;

позициите 1, 2, 3 или 4; A претставува 5- до 7член хетероциклик кој содржи од еден до три

X1, X2, X3, X4, Z1, Z2, Z3, Z4 и Z5
претставуваат, независно еден од друг, атом

хетероатоми одбрани од O, S и N; при што
јаглеродните атоми на A може да бидат

на водород или халоген или C1-C6-алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-

супституирани со една или повеќе групи
одбрани од атом на водород и C1-C6-алкилна,

C3-алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-

C3-C7-циклоалкилна,

алкокси,
C1-C6-флуороалкокси,
цијано,
C(O)NR1R2, нитро, NR1R2, C1-C6-тиоалкилна,

C3-алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна,
арилна, арил-C1-C6-алкиленска, оксо или тио

-S(O)-C1-C6-алкилна, -S(O)2-C1-C6-алкилна,
SO2NR1R2, NR3COR4, NR3SO2R5 или арилна

група;
азотните

група, при што наведениот арил може да биде
супституиран со еден или повеќе супституенти

супституирани со R6, кога азотот е соседен на
јаглероден атом супституиран со оксо група,

одбрани од халоген и C1-C6-алкилна, C3-C7-

или со R7 во другите случаи;

циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, C1-C6-флуороалкилна, C1-C6-

R6 претставува атом на водород или C1-C6алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-

назначено со тоа што:

атоми

на

C3-C7-циклоалкил-C1-

A

може

циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
20 | С т р а н а

да

бидат

C1-C6Патенти

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

флуороалкилна, арил-C1-C6-алкиленска или

,

арилна група;

арил-S(O)2- или арил-C1-C6-алкилен-S(O)2-

R7 претставува атом на водород или C1-C6алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-

или арилна група; и
W е различно од индолил;

циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
C1-C6флуороалкилна, арил-C1-C6-алкиленска, C1-

сулфурните атоми на хетероцикликот A може
да бидат во оксидирана форма;

C6-алкил-C(O)-,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкилен-(CO)-, C1-C6-флуороалкил-C(O)-, C3-

азотните атоми на хетероцикликот A може да
бидат во оксидирана форма;

C7-циклоалкил-C(O)-, арил-C(O)-, арил-C1-C6-

во вид на база или киселинска адитивна сол,

алкилен-C(O)-, C1-C6-алкил-S(O)2-, C1-C6флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-

како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 16 патентни барања.

(51) A 61K 31/167, 31/573, 9/72

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-,

(11) 4138

(13) Т1

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

(21) 2010/137

(22) 25/05/2010

(72) Govind, Nayna and Marlow, Maria
(54) НОВ СОСТАВ

(45) 31/08/2012
(30) 0200312 01/02/2002 SE
(96) 29/01/2003 EP08166881.6

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
формотерол, будесонид, HFA 227, PVP и PEG,

(97) 07/04/2010 EP2036549
(73) AstraZeneca AB

во кој PVP е присутно во количина од 0.001%
w/w. Има уште 12 патентни барања.

151 85 Sodertalje , SE

Патенти
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(51) C 07D 235/02, A 61K 31/4188, 31/437, A 61P

оксо, тио, C1-C6-алкилна, C3-C7-циклоалкилна,

29/00, C 07D 471/04, 487/04

C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкиленска,

(11) 4139
(21) 2010/138

C1-C6-

(13) Т1
(22) 25/05/2010

флуороалкилна,
арилокси-C1-C6-алкилна,
хетероарилокси-C1-C6-алкилна,
арил-C1-C3-

(45) 31/08/2012

алкиленокси-C1-C6-алкилна, хетероарил-C1-C3алкиленокси-C1-C6-алкилна,
арилтио-C1-C6-

(30) 0601007 03/02/2006 FR
(96) 01/02/2007 EP07730900.3
(97) 07/04/2010 EP1987010
(73) Sanofi - Aventis

алкилна, хетероарилтио-C1-C6-алкилна, арилC1-C3-алкилентио-C1-C6-алкилна, хетероарилC1-C3-алкилентио-C1-C6-алкилна,

C1-C6-

174, Avenue de France 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

алкокси,
C3-C7-циклоалкилокси,
циклоалкил-C1-C3-алкиленокси,

C3-C7C1-C6-

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) EVANNO, Yannick; EVEN, Luc;

флуороалкокси, цијано, C(O)NR4R5,
NR4R5,
C1-C6-тиоалкилна,

нитро,
C3-C7-

RAKOTOARISOA, Nathalie; MALANDA, Andre;
DUBOIS, Laurent; MACHNIK, David and GILLE,

циклоалкилтио,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкилентио, -S(O)-C1-C6-алкилна, -S(O)-C3-C7-

Catherine
(54) ТРИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА NХЕТЕРОАРИЛ КАРБОКСАМИДИ КОИ

циклоалкилна,

СОДРЖАТ БЕНЗИМИДАЗОЛНА ГРУПА, НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-,
SO2NR4R5, SF5, NR6C(O)R7, NR6SO2R8,

(57) 1 Соединение претставено со формулата
(I):

R4R5NC(O)-C1-C3-алкиленска,
арилна,
хетероарилна,
арил-C1-C5-алкиленска,

-S(O)-C1-C3-алкилен-C3-C7-

циклоалкилна,
C1-C6-алкил-S(O)2-,
C1-C6флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-,

хетероарил-C1-C5-алкиленска,

арилокси,

арилтио, хетероарилокси или хетероарилтио
група;
при што наведените хетероарилни или арилни
групи на R1 може да бидат супституирани со
назначено со тоа што:
A, заедно со врската C-N на бензимидазолната
единица со која е поврзан, формира 4- до 7-член

еден или повеќе супституенти R9, кои може да
бидат исти или различни;
под услов, кога R1 е прикачен за азотниот атом

моноцикличен хетероциклик или моноцикличен
хетероарил, кој содржи од еден до три

на P, тогаш R1 да биде различен од атом на
халоген, како и од оксо, тио, цијано, нитро, SF5,

хетероатоми одбрани од O, S и N, вклучително и
азотниот атом на бензимидазолната единица;

NR4R5,
C1-C6-тиоалкилна,
тиоарилна,
тиохетероарилна,
C1-C6-алкокси,
арилокси,

P

хетероарилокси,
-NR6COR7 и NR6SO2R8 група;

е

8-,

9-,

10-

или

11-член

бицикличен

хетероциклик или бицикличен хетероарил, кој
содржи од 1 до 6 хетероатоми одбрани од N, O и

Y е атом на кислород или сулфур;

S; при што P е поврзан со групата -C(Y)- со
јаглероден атом;

R2 претставува атом на водород, атом на
халоген,
или
C1-C6-алкилна,
C3-C7-

под услов, кога A е 7-член заситен хетероциклик,
P да биде различно од 2,3-дихидро-1,4-

циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, C1-C6-флуороалкилна или C1-C6-

бензодиоксанска

алкокси група;
R3 претставува еден до три атоми или групи, кои

група,

1-бензопиран-2-онска

група и изоиндолна група;
R1 претставува еден до четири атоми или групи,
кои може да бидат исти или различни, одбрани
од атом на водород, атом на халоген, како и

може да бидат исти или различни, одбрани од
атом на водород, атом на халоген и C1-C6алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
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флуороалкилна,

хидроксилна,

C1-C6-алкокси,

C6-алкиленска,

арилокси,

хетероарилокси-C1-

C3-C7-циклоалкилокси или C3-C7-циклоалкил-

C6-алкиленска или хетероарилокси група;

C1-C3-алкиленокси група, кога R3 е прикачен за
јаглероден атом;

R6 и R7 се, независно еден од друг, атом на
водород,
или
C1-C6-алкилна,
C3-C7-

или
R3 претставува еден до два атоми или групи, кои

циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна

може да бидат исти или различни, одбрани од
атом на водород, атом на халоген и C1-C6-

група; или R6 и R7 заедно формираат 4- до 7член лактам кој го содржи азотниот атом, како и

алкилна,

групата C(O) на која тие се прикачени;

C3-C7-циклоалкилна,

C3-C7-

циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
C1-C6флуороалкилна, арил-C(O)-, C1-C6-алкил-C(O)-,

R8
претставува
циклоалкилна,

C3-C7-циклоалкил-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C1C3-алкилен-C(O)-,
C1-C6-флуороалкил-C(O)-,

алкиленска, арил-C1-C6-алкиленска или арилна
група;

арил-S(O)2-,
C1-C6-алкил-S(O)2-,
C1-C6флуороалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-S(O)2-,

или R6 и R8 заедно формираат 4- до 7-член
султам кој го содржи азотниот атом и групата

C3-C7-циклоалкил-C1-C3-алкилен-S(O)2-, C1-C6-

S(O)2 на која тие се прикачени;

алкил-O-C(O)-, арил-C1-C3-алкил-O-C(O)-, C3C7-циклоалкил-O-C(O)-, C3-C7-циклоалкил-C1-

R9 претставува атом на халоген, или C1-C6алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-

C3-алкилен-O-C(O)-,
C(O)-, арил-O-C(O)-

циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
флуороалкилна,
C1-C6-алкокси,

C1-C6-флуороалкил-Oили хетероарил-O-C(O)-

C1-C6-алкилна,
C3-C7C3-C7-циклоалкил-C1-C3-

C1-C6C1-C6-

група, кога R3 е прикачен за азотен атом;
R4 и R5 се, независно еден од друг, атом на

флуороалкокси, нитро, цијано, NR4R5, R4R5NC1-C3-алкиленска,
арилна,
хетероарилна,

водород

арилокси,

или

C1-C6-алкилна,

C3-C7-

арилтио,

хетероарилокси

или

циклоалкилна,
C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска, арил-C1-C5-алкиленска или арилна

хетероарилтио група, при што наведените
хетероарилни или арилни групи може да бидат

група; или R4 и R5, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени, формираат азетидинска,

супституирани со еден или повеќе супституенти
одбрани од атом на халоген и C1-C6-алкилна,

пиролидинска,
пиперидинска,
азепинска,
морфолинска, тиоморфолинска, пиперазинска

C3-C7-циклоалкилна, C3-C7-циклоалкил-C1-C3алкиленска,
C1-C6-флуороалкилна,
C1-C6-

или хомопиперазинска група, при што групата

алкокси, C1-C6-флуороалкокси, нитро, цијано,

NR4R5 може да биде супституирана со C1-C6алкилна,
C3-C7-циклоалкилна,
C3-C7-

NR4R5 или R4R5N-C1-C3-алкиленска група;
сулфурните атоми на хетероцикликот A може да

циклоалкил-C1-C3-алкиленска,
арил-C1-C6алкиленска, арилна, хетероарилна, арил-S(O)2-,

бидат во оксидирана форма (S(O) или S(O)2);
азотните атоми може да бидат во оксидирана

C1-C6-алкил-S(O)2-, C1-C6-флуороалкил-S(O)2-,
C3-C7-циклоалкил-S(O)2-, C3-C7-циклоалкил-C1-

форма (N-оксид); во вид на база или киселинска
адитивна сол, како и во вид на хидрат или

C3-алкилен-S(O)2-,

арил-C(O)-,

C1-C6-алкил-

солват;

C3-C7C1-C6-

при што се исклучува 2-(2-хлорофенил)-1,3диоксо-N-(7,8,9,10-тетрахидро-6H-азепино[1,2-

флуороалкил-C(O)-,
хидроксилна,
C1-C6алкилокси, C1-C6-флуороалкилна, арилокси-C1-

a]бензимидазол-3-ил)изоиндолин-5-карбоксамид.
Има
уште
15
патентни
барања.

C(O)-,
C3-C7-циклоалкил-C(O)-,
циклоалкил-C1-C3-алкилен-C(O)-,

Патенти
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(а) инфицирање на MDCK клетки со вирус;

(51) C 12N 7/00, A 61K 39/12
(11) 4143

(13) Т1

(б)

(21) 2010/193

(22) 08/07/2010

инфекција во клеточна култура под услови кои
овозможуваат размножување на вирусите и во

(45) 31/08/2012

култивирање

на

MDCK

клетките

после

(30) 10144903 12/09/2001 DE
(96) 11/09/2002 EP02777068.4

исто време има за цел дополнително, барем
двократно размножување на клетките преку

(97) 05/05/2010 EP1427817
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH

зголемување на вкупниот волумент на култура,
назначена со тоа што вирусот е одбран од

Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE

групата

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

енцефалитис предизвикан од крлеж (TBE) и
сродните источни (Руски или други) форми,

(72) VORLOP, Jurgen; FRECH, Christian;
LUBBEN, Holger and GREGERSEN, Jens-Peter
(54) РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ВИРУСИ ВО
КЛЕТОЧНА КУЛТУРА

Јапонски енцефалитис вирус, денга грозница,
вирус на жолта треска, вирус на бенисло,

составена

од

вируси

од

Европски

хепатитис А вирус или ротавирус.
Има уште 26 патентни барања.

(57) 1 Метода за добивање фармацевтско или
дијагностичко средство, која ги опфаќа чекорите
на:

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/14, A 61P 25/18, C
07D 413/14
(11) 4148

(13) Т1

(21) 2010/195

(22) 09/07/2010

или негова фармацевтски
назначено со тоа што:

прифатлива

сол,

Ze

(45) 31/08/2012
(30) 642058 P 07/01/2005 US
(96) 22/12/2005 EP05824101.9
(97) 30/06/2010 EP1841757
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

секое

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

составена од водород и халоген;
HET1 е одбрано од група составена

(72) VERHOEST, Patrick, Robert; HELAL,
Christopher, John; HOOVER, Dennis, Jay and

моноцикличен
хетероарил
и
бицикличен
хетероарил, каде што моноцикличниот и

HUMPHREY, John, Michael
(54) ХЕТЕРОАРОМАТСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА

бицикличниот хетероарил може евентуално да
се супституирани со барем едно R4;

ХИНОЛИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО PDE 10

R4 e одбрано од група составена од C1 до C8

ИНХИБИТОРИ

алкил и C1 до C8 алкил супституиран со
супституент одбран од групата составена од -

(57) 1 Соединение со формулата I

R1

е

независно

одбрано

од

група
од

OR8 и -NR8R8, каде што секое R8 е независно
одбрано од група составена од водород и C1 до
C8 алкил;
HET2 е моноцикличен хетероарил одбран од
група составен од 4-пиридил, 4-пиридазин и
изоксазол, каде што моноцикличниот хетероарил
може да е супституиран со барем едно R5;
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секое

R5

e

независно

одбрано

од

група

водород, халоген, C1 до C8 алкокси и -NR7R7, и

составена од халоген и C1 до C8 алкил;

секое R7 е независно C1 до C8 алкил;

B1 и B2 се соседни атоми во HET1 кои се
независно одбрани од група составена од

"хетероарил" се однесува на ароматски групи кои
содржат
еден
или
повеќе
хетероатоми,

јаглерод и азот;
врска j е ковалентна врска помеѓу Z и B2;

вклучително мултициклични групи кои содржат
еден или повеќе хетероатоми каде што барем

врска k е врска во HET1 помеѓу B1 и B2;
X и X1 се секое независно одбрани од група

еден прстен од групата е ароматски; и
p е 1 или 2.

составена од кислород и C(R2)2; под услов да

Има уште 19 патентни барања.

барем едно од X и X1 е јаглерод;
секое R2 е независно одбрано

од

група

составена од водород и C1 до C8 алкил;
Y е јаглерод супституиран со R6, каде што секое
R6 е независно одбрано од група составена од

(51) A 61K 31/4745, 31/138, 31/47, A 61P 35/00
(11) 4149

(13) Т1

(21) 2010/209

(22) 28/07/2010
(45) 31/08/2012

(30) 275627 15/03/2001 US
(96) 15/03/2002 EP02732758.4
(97) 17/06/2009 EP1439839
(73) Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(57) 1 Фармацевтска комбинација која содржи
ефикасно
количество
на
антиканцерно
соединение одбрано од групата која се состои
од Таксотер, винорелбин и доксорубицин, во
комбинација со ефикасно количество на
комбретастатин, за третирање на цврсти
тумори, назначена со тоа што наведениот
комбретастатин е претставен со следната
формула:

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) BISSERY, Marie-Christine
(54) КОМБИНАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ
КОМБРЕТАСТАТИН И АНТИКАНЦЕРНИ
СРЕДСТВА

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

(51) E 01F 15/04
(11) 4131
(21) 2010/221

(13) Т1
(22) 12/08/2010

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

(45) 31/08/2012

(72) HOGENKAMP, Derk,J.; NGUYEN, Phong and
SHAO, Bin
(54) ПИРИДИНИ, ПИРИМИДИНИ, ПИРАЗИНИ И
ТРИАЗИНИ ЗАМЕНЕТИ СО АРИЛ И НИВНАТА

(30) 188188P 10/03/2000 US
(96) 12/03/2001 EP01918558.6
(97) 21/07/2010 EP1265866
(73) Euro-Celtique S.A.
1653 Luxembourg, LU

Патенти

Има уште 1 патентни барања.

УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение кое има Формула I:
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R8 е селектиран од групата која што се состои од
алкил,

алкенил,

алкинил,

алкиламино,
диалкиламино,
диалкиламиноалкенил,

или фармацевтски прифатлива сол, естер, амид
или солват од тоа, при што:
Yе

OR9,

амино,

алкениламино,

диалкиламиноалкиламино,
диалкиламиноалкениламино,
алкиламиноалкениламино,
хидроксиаминоалкениламино,
хетероциклоалкил,

циклоалкил,

циклоалкилалкиламино,

хетероциклоалкиламино,
арил,
ариалкил,
арилалкенил, арилакинил и арилалкиламино, од
кои сите може да бидат незадолжително
заменети со еден или повеќе од, хало(C1или

R7,

под

услов

ако

Y

е

R7,

R1

е

аминокарбонил;
A1, A2 и A3 се независно CR2 или N, под услов
ако A1, A2 и A3 не се сите N во исто време;
R1 е селектиран од групата која што се состои од
алкил незадолжително заменет со еден или
повеќе халоген, хало(C1-6)алкил, хидрокси(C16)алкил, амино(C1-6)алкил, хидрокси, нитро, C16алкил, алкокси, и амино, амино, алкилтио,
C(O)R8, SO2R8, OC(O)NH2, 2-имидазолинил, 2имидазолил, 3-пиразолил, 5-изоксазолил, и 3(1,2,4)-триазолил;
секој R2 е селектиран од групата која што се
состои од водород, алкил, алкенил или алкинил
незадолжително заменети со еден или повеќе од
халоген,

хидрокси, циклоалкил, цијано, амино,

алкиламино,
аминокарбонил,

диалкиламино,
алкокси,
аклиламинокарбонил,

ариламинокарбонил,
алкилкарбониламино,

аралкиламинокарбонил,
арилкарбониламино и

аралкилкарбониламино;
R3, R4, R5, и R6 се независно селектирани од
групата која што се состои од водород, алкил,
алкенил,
алкинил,
халоген,
халоалкил,
хидроксиалкил, хидрокси, нитро, амино, цијано,
амид, карбоксиалкил, алкоксиалкил, уреидо,
ациламино, тиол, ацилокси, азидо, алкокси,
карбокси, карбониламино и алкилтио;
R7 е алкил незадолжително заменети со еден
или

повеќе

од

халоген,

хало(C1-6)алкил,

6)алкил, хидрокси (C1-6)алкил, амино (C16)алкил, хидрокси, нитро, C1-6алкил, алкокси и
амино, под услов ако R8 не е OR9 кога R1 е
SO2R8; при што
R9 е селектиран од групата која што се состои од
водород, алкил незадолжително заменет со еден
или повеќе од халоген, хало(C1-6)алкил,
хидрокси(C1-6)алкил,
амино(C1-6)алкил,
хидрокси, нитро, C1-6 алкил, алкокси и амино и
еден алкален метал; а
X е еден од O, S, NH, или CH2 кога Y не е R7;
или
X е еден од O, S, NH, CH2 или отсутен кога Y е
R7;
под услов ако:
1) R2 не е метокси ако R5 е трифлуорометил, R6
е H, X е O а R1 е SO2CH2Ph
2) R2 не е NH2 ако R1 е метилтио, X е O и две од
A1, A2 и A3 се N;
3) R2 не е метил ако R1, е SO2R8, при што R8 е
метилфенил, R3 и R4 се метокси, X е S и две од
A1, A2 и A3 се N; или
4) R2 не е CCl3 ако R1 е CCl3, X е S и две од A1,
A2 и A3 се N;
5) R1, и R2 не се NH2 ако X е O или S и две од
A1, A2 и A3 се N; или
6) соединението со формула I не е N-[4-аминно6-(4-феноксифенил)-1,3,5-триазин-2ил]ацетамид.
Има уште 35 патентни барања.

хидрокси(C1-6)алкил,
амино(C1-6)алкил,
хидрокси, нитро, C1-6алкил, алкокси и амино;

26 | С т р а н а

Патенти

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(51) B 65D 71/00, B 65B 25/14, 63/02, B 65D

- мноштвото од ролни (1а, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b,

85/16

2c,2d) или пакети на панели (22а, 22b, 22c, 22d,
(13) Т1
(22) 20/01/2011

22e, 22f, 22g, 22h) се групирани во еден модул
(6), соодветно;

(45) 31/08/2012
(30) 09150426.6 13/01/2009 EP

- мноштвото модули (6а, 6b, 6c) се наредени на
површина подршка (8) од пакетот (10), така

(96) 13/01/2009 EP09150426.6
(97) 29/12/2010 EP2206656
(73) URSA Insulation, S.A.

што модулите се во исправена положба, со на
предната површина на ролните или пакетите од

Paseo de Recoletos, 3, 28004 Madrid, ES
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

подршка;
- модулите (6; 6а, 6b, 6c) се во компресирана

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

состојба и спакувани во амбалажа (3) од
пластична фолија; и

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Hillen, Frank, Dr. and Coll, Carlos
(54) ПАКЕТ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД МИНЕРАЛНА

- модулите (6а, 6b, 6c) се наредени едни до други
на површина подршка (8) и се се држат заедно

ВОЛНА, МОДУЛИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ТАКВИ
ПАКЕТИ И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТАКВИ ПАКЕТИ

спакувани дополнително во пластична фолија за
завиткување (9);
се карактеризира по тоа што

(57) 1 Пакет (10) кое се состои од мноштво на

- секој модул (6; 6а, 6b, 6c) е формирана од

ролни (1а, 1b, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или пакети на
панели (22а, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h) од

страна на најмалку два реда (13) од ролни (1а,
1b, 1c, 1d, 2а, 2b, 2c, 2d) или пакети на панели

минерална

фиберглас

(22а, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h), барем два

изолационен материјал, каде што
- секоја ролна (1а, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d) или

такви редови
(13) се подредени на врвот едни на други така

пакет (22а, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h) на
панелите се одржува во компресирана сосотојба;

што ролните или пакети на панелите се допираат
едни со други со нивните предни површини;

(11) 4178
(21) 2011/21

волна,

особено

панелитеод еден ред кои стојат на површина

на

површината

подршка

(8),

по

можност

Има уште 19 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 9/08, 38/26, 47/26
(11) 4130
(21) 2011/97

(13) Т1
(22) 04/04/2011

(72) NG, Kingman
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА GLP-1-FC
ФУЗИРАЧКИ ПРОТЕИН

(45) 31/08/2012
(30) 20070948855P 10/07/2007 US

(57) 1 Формулација на стабилен раствор којшто
содржи ефективeн терапевтски износ на GLP-1-

(96) 09/07/2008 EP08772467.0
(97) 23/02/2011 EP2175834
(73) ELI LILLY AND COMPANY

Fc фузирачки протеин во цитратен пуфер со
полисорбат-80 во опсег од 0.01% до 0.05% (w/v),

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US

што растворот има pH во опсег од pH 6 до 7.
Има уште 14 патентни барања.

манитол во опсег од 4.3% до 5.0% (w/v) и каде

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) A 61K 39/395, 38/34, C 07K 14/68, 14/725,
16/46, C 12N 15/11, 15/16, 15/62, 15/86, 5/10
(11) 4177
(21) 2011/116

(13) Т1
(22) 19/04/2011

(54) МЕЛАНОКОРТИН РЕЦЕПТОРНИ
ВРЗУВАЧКИ МИМИЧКИ ТЕЛА, СОСТАВИ,
ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ
(57) 1 Полипептид во согласност со формулата

(45) 31/08/2012
(30) 0621960P 25/10/2004 US

(I):

(96) 25/10/2005 EP05819741.9

(Mp-Lk-v2-Hg-CH2-CH3)(t)

(97) 16/03/2011 EP1812046
(73) Centocor Ortho Biotech Inc.

кадешто Mp e меланокортин рецептор врзувачка

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CUNNINGHAM, Mark; STOJANOVICSUSULIC, Vedrana; O'NEIL, Karyn; HUANG, Chichi
and LUO, Jeffrey

(I)

молекула, Lk e полипептид или хемиска врска, V2
e дел на C-завршеток на имуноглобулински
варијабилен регион, Hg e барем дел од
имуноглобулински варијабилен зглобен регион,
CH2 e имуноглобулинска тешка низа CH2
константен регион и CH3 e имуноглобулинска
тешка низа CH3 константен регион и t e
независно цел број од 1 до 10.

Има уште 17 патентни барања.
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(51) A 61K 31/495, 35/56, A 61P 35/00

(72) CVITKOVIC, Esteban; DEMETRI, George

(11) 4202

(13) Т1

Daniel; Guzman, Cecillia; Lopez Lazaro, Luis;

(21) 2011/151

(22) 19/05/2011

(30) 19990011183 13/05/1999 GB; 19990011346
14/05/1999 GB; 19990018534 05/08/1999 GB;

Jimeno, Jose; Misset, Jean Louis; Twelves, Chris
and Von Hoff, Daniel D.
(54) УПОТРЕБА НА СОЕДИНЕНИЕТО ЕТ743 ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР

19990027005 15/11/1999 GB; 19990027106
16/11/1999 GB and 20000007637 29/03/2000 GB

(57) 1 ET743 за употреба при третирање на
човечкото тело против канцер, вклучително

(96) 15/05/2000 EP06014005.0

давање на ET743 со интравенозна инфузија, во

(97) 09/03/2011 EP1716853
(73) Pharma Mar, S.A

доза од 1500 микрограми на m2 од телесната
површинска област, во текот на 24 часа, при што

28760 Madrid, ES

канцерот е саркома,
подобрување.

(45) 31/08/2012

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

водејќи

до

клиничко

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

Има уште 14 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 35/32
(11) 4203

(13) Т1

(21) 2011/152

(22) 19/05/2011
(45) 31/08/2012

метода што опфаќа:култивирање/размножување
изолирани остеобласти од коскено ткиво во

(30) 20050050450 13/06/2005 KR
(96) 03/08/2005 EP05774219.9

алфа модификација на Минимален Есенцијален
Медиум (алфа-MEM) за да се подготви

(97) 30/03/2011 EP1890713
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

суспензија од остеобласти; и мешање на
резултантната суспензија од остеобласти со

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,

фактор на коагулација

Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712,
KR

терапевтско средство од остеобласти, каде што
наведениот фактор на коагулација е мешавина

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

од тромбин и фибриноген, каде што чекорите на
подготвување
на
терапевтското
средство

(72) JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin; CHANG,
Cheong-Ho; JUNG, Soo-Jin; LEE, Sae-Bom and

вклучуваат: растворање лиофилизиран тромбин
во течен алфа-MEM и потоа мешање 1 до 100

KO, Chang-Kwon
(54) СОСТАВ ОД ОСТЕОБЛАСТИ ОД ПОЛУСТВРДНАТ МЕШАН ФИБРИН ЗА

IU/mL од растворениот тромбин со мешаниот

АГЛУТИНАЦИЈА НА ФРАКТУРА ОД КОСКА И
МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ

и потоа мешање 20 до 100 IU/mL од
растворениот фибриноген со мешаниот состав

(57) 1 Полу-тврд состав од остеобласти што
содржи фибрин за лечење фрактура на коска
назначен со тоа што составот е подготвен со

од остеобласти што содржи тромбин мешан во
истиот.

за да се подготви

состав
од
остеобласти,
и
растворање
лиофилизиран фибриноген во течен алфа-MEM

Нема други патентни барања.
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(51) A 61K 31/4412, A 61P 11/00

(57) 1 Пирфенидон за употреба во третирање

(11) 4204

(13) Т1

пациент со идиопатска пулмонарна фиброза

(21) 2011/154

(22) 25/05/2011
(45) 31/08/2012

(IPF), наведениот пациент покажувал Степен 2
абнормалност во еден или повеќе биомаркери

(30) 20080113107P 10/11/2008 US;
20090228943P 27/07/2009 US; 20090428393

од функција на црн дроб после администрација
на пирфенидон, наведениот пациент покажувал

22/04/2009 US and 20090553292 03/09/2009 US
(96) 06/11/2009 EP09252572.4

абнормално ниво на аланин трансаминаза (ALT)
и/или аспартат трансаминаза (AST) кое е

(97) 30/03/2011 EP2191831
(73) Intermune, Inc.
3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA 94005-

поголемо

1021, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

наведениот пациент му се администрира
пирфенидон во дози од барем 1600 мг/ден или

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) Bradford, Williamson Ziegler and Szwarcberg,

1602 мг/ден.
Има уште 15 патентни барања.

од

2.5-

до

5-набор

зголемено

споредено со горната граница на нормала, после
администрација на пирфенидон, каде што (а) на

Javier
(54) МОДИФИЦИРАН ТРЕТМАН СО
ПИРФЕНИДОН ЗА ПАЦИЕНТИ СО АТИПИЧНА
ФУНКЦИЈА НА ЦРНИОТ ДРОБ

(51) C 07D 489/00, 489/08

(72) KYLE, Donald; CHAPMAN, Robert; RIDER,

(11) 4205

(13) Т1

(21) 2011/155

(22) 25/05/2011
(45) 31/08/2012

Lonn, S.; HONG, Qi and KUPPER, Robert
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ОКСИКОДОН
ХИДРОХЛОРИ ШТО ИМА ПОМАЛКУ ОД 22 РРМ

(30) 20040557492P 30/03/2004 US;
20040601534P 13/08/2004 US; 20040620072P

14--ХИДРОКСИКОДЕИНОН

18/10/2004 US; 20050648625P 31/01/2005 US
and 20050651778P 10/02/2005 US

хидрохлорид состав што има ниво на 14хидроксикодеинон помало од 25 ppm преку

(96) 30/03/2005 EP05730345.5

реакција на состав од оксикодон база што има

(97) 09/03/2011 EP1730151
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

8,14-дихидрокси-7,8-дихидрокодеинон
соединение со хлороводородна киселина, каде

2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,
LU

што 8,14-дихидрокси-7,8-дихидрокодеинон
конвертира
во
14-хидроксикодеинон,

се
и

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

редуцирање
оксикодон.

до

Патенти

(57)

1

Постапка за добивање оксикодон

на

14-хидроксикодеинон
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Има уште 25 патентни барања.

(51) A 61K 31/47, 31/4704, A 61P 31/06
(11) 4206
(13) Т1
(21) 2011/156

(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012
(30) 20040078529 24/12/2004 EP and
20050105008 08/06/2005 EP
(96) 08/12/2005 EP05815816.3
(97) 16/03/2011 EP1830850
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel
and KOUL, Anil
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА
(57) 1 Употреба на соединение со формулата
(Ia) или (Ib) за производство на медикамент за
третманот на латентна туберкулоза, назначена

фармацевтски прифатлива киселинска или базна
адитивна сол на истите, кватернарен амин на
истите, N-оксид на истите, таутомерска форма
на истите или стереохемиски изомерна форма
на истите, каде што
1

R е водород, хало, халоалкил, циано, хидрокси,
Ar,
Het,
алкил,
алкилокси,
алкилтио,
алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил или
ди(Ar)алкил;

со тоа што соединението со формулата (Ia) или

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;
2
R е водород, хидрокси, меркапто, алкилокси,

(Ib) е

алкилоксиалкилокси,

алкилтио,

моно

или

ди(алкил)амино или радикал со формулата

каде што Y e CH2, O, S, NH или N-алкил;
3

R е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
4
5
R и R секое независно се водород, алкил или
бензил; или
32 | С т р а н а
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R

4

и R

5

заедно и вклучително N на кој се

халоалкил,

алкилокси,

халоалкилокси,

прикачени може да формираат радикал одбран

карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил,

од групата од пиролидинил, 2-пиролинил, 3пиролинил,
пиролил,
имидазолидинил,

морфолинил
и
диалкиламинокарбонил;

пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил,
имидазолил,
пиразолил,
триазолил,

Het е моноцикличен хетероцикл одбран од
групата
од
N-феноксипиперидинил,

пиперидинил,
пиридазинил,

пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил,
фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил,

пиридинил,
пиримидинил,

пиперазинил,
пиразинил,

моно-

изотиазолил,

или

триазинил, морфолинил и тиоморфолинил, секој

тиазолил,

пиридинил,

од наведените прстен системи
супституиран со алкил, хало,

евентуално
халоалкил,

пиримидинил, пиразинил и пиридазинил; или
бицикличен хетероцикл одбран од групата од

хидрокси,
алкилокси,
амино,
моноили
диалкиламино,
алкилтио,
алкилоксиалкил,

хинолинил,
хиноксалинил,
индолил,
бензимидазолил,
бензоксазолил,

алкилтиоалкил и пиримидинил;
6
R е водород, хало, халоалкил, хидрокси, Ar,

бензисоксазолил,
бензотиазолил,
бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил,

алкил, алкилокси, алкилтио, алкилоксиалкил,

2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил

алкилтиоалкил, Ar-алкил или ди(Ar)алкил; или
6
два соседни R радикали можат да бидат земени

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и
бицикличен хетероцикл може евентуално да е

заедно да формираат бивалентен радикал со
формулата -CH=CH-CH=CH-;

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани
од групата од хало, хидрокси, алкил, алкилокси

r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5;
7
R е водород, алкил, Ar или Het;

или Ar-карбонил;
хало е супституент одбран од групата од

или

8

флуоро, хлоро, бромо и јодо; и

9

R е оксо; или
8
9
R и R заедно го формираат радикалот =N-

халоалкил е праволиниски или разгранет
заситен јаглеводороден радикал кој има од 1 до

CH=CH-;
алкил е праволиниски или разгранет заситен

6 јаглеродни атоми или цикличен заситен
јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6

јаглеводороден радикал кој има од 1 до 6
јаглеродни атоми; или е цикличен заситен

јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе
јаглеродни атоми се супституирани со еден или

јаглеводороден радикал кој има од 3 до 6

повеќе хало-атоми.

јаглеродни атоми прикачени на праволиниски
или разгранет заситен јаглеводороден радикал

Има уште 28 патентни барања.

R е водород или алкил;

кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; каде што
секој јаглероден атом може евентуално да е
супституиран со хало, хидрокси, алкилокси или
оксо;
Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил,
нафтил, аценафтил, тетрахидронафтил, секој
хомоцикл евентуално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент независно
одбран од групата од хидрокси, хало, циано,
нитро, амино, моно- или диалкиламино, алкил,

Патенти
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(51) C 07K 16/40, A 61K 39/395, A 61P 37/00, C

(72) WALLACH, David and RAMAKRISHNAN,

07K 16/44, G 01N 33/573

Paramewaran
(54) АНТИТЕЛА ЗА NIK, НИВНО
ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА

(11) 4207
(21) 2011/157

(13) Т1
(22) 25/05/2011

(45) 31/08/2012
(30) 20030158286 07/10/2003 IL and

(57) 1 Антитело или негов антиген врзувачки
фрагмент којшто специфично ја детектира

20040163251 28/07/2004 IL
(96) 05/10/2004 EP04770591.8

ендогената
фосфорилирана
NF-kappaB
индуцирачка Киназа, NIK, се карактеризира со

(97) 11/05/2011 EP1678209
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
CO., LTD.

тоа што споменатото антитело или неговиот

The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95
76100 Rehovot, IL

аминокиселинската секвенца поставена во SEQ
ID NO:5 којшто содржи фосфорилиран треонин

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

на амино киселинскиот дел 559.

споменат антиген врзувачки фрагмент е
способен за специфично врзување на дел од

Има уште 27 патентни барања.

(51) A 61K 38/29, 47/18, 47/26, 47/32, 9/19
(11) 4208
(21) 2011/158

(13) Т1
(22) 26/05/2011

(72) LOER LINDEROTH, Dorte and LINDEGAARD
HANSEN, Lars
(54) ФОРМУЛАЦИИ ОД ПАРАТИРОИДЕН

(45) 31/08/2012
(30) 20070021017 26/10/2007 EP and

ХОРМОН И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

20070996061P 26/10/2007 US

растворен

(96) 27/10/2008 EP08842081.5
(97) 16/03/2011 EP2219665
(73) Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1 4000 Roskilde, DK

концентрација од 1 mg/ml до 10 mg/ml, метионин
обезбеден во концентрација од 1 mg/ml до 10

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

mg/ml, и физиолошки прифатливо средство за
пуферирање
што
ја
одржува
pH
на

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи, кога е
во

погоден

носач,

PTH

mg/ml, барем еден Полоксамер сурфактанс
обезбеден во концентрација од 0.02 mg/ml до 1

формулацијата на pH од 5 до 6.5.
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Има уште 18 патентни барања.

(51) F 24J 2/07, F 22B 1/00
(11) 4137

(13) Т1

зрачењето, со најмалку
разменувач којшто содржи:

едeн

елементарен

(21) 2011/176

(22) 06/06/2011

а) влезен колектор (5) и излезен колектор (6);

(45) 31/08/2012
(30) 091530469 17/02/2009 EP

б) множество на разменувачки цевки (1) споени
со влезниот колектор (5) и со излезниот колектор

(96) 17/12/2009 EP09153046.9
(97) 13/04/2011 EP2218978
(73) Cockerill Maintenance & Ingenierie and
Abengoa Solar New Technologies, S.A.

(6), соодветно;
се карактеризира со тоа што најмалку еден

Avenue Grenier, 1 4100 Seraing, BE and Avda.

поставени

de la Buhaira 2 41018 Sevilla, ES

неочекувано зрачење, секоја цевка (1) е во
форма на шнола со заоблен дел за

основен разменувач има изглед на знаме (10),
споменатите разменувачки цевки (1) се

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

одозгора

со

цел

да

спречат

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DETHIER, Alfred and Garcia Ramirez, Elena
(54) ТОПЛИНСКИ РАЗМЕНУВАЧ ВО ФОРМА
НА ЗНАМЕ

прицврстување (4) и два споени одводи (2, 3)
вертикално поставени одозгора на најголемиот

(57) 1 Уред за размена на топлина поставен на

и цевките (1) се само-држечки на нивните краеви

тој

споени со споменатите колектори (5, 6).

начин

Патенти

за

да

ја

зароби

енергијата

од

дел од нивната должина, на крајот од цевките
(1), на ниво на шнолата (4) кои што се слободни
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Има уште 7 патентни барања.
(51) A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00, 37/00, C
07K 16/28, C 12N 5/20

(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА АНТИ-CS1
АНТИТЕЛА

(13) Т1
(22) 08/06/2011

(57) 1 Моноклонално анти-CS1 антитело или
фрагмент кој врзува анти-CS1 антиген кој се

(45) 31/08/2012
(30) 469211P 08/05/2003 US; 557620P

врзува со протеин којшто е кодиран од SEQ ID
NO:1,
го
инхибира
излачувањето
на

29/03/2004 US; 557621P 29/03/2004 US and

имуноглобулин и настојува да се врзе со

557622P 29/03/2004 US
(96) 10/05/2004 EP04760993.8

наведениот протеин со помош на контролно
антитело, назначено со тоа што наведеното

(97) 20/04/2011 EP1624892
(73) Abbott BiotherapeuticsCorp.

контролно антитело:
a)
содржи VH регион кој содржи SEQ ID

1500 Seaport Boulevard Redwood City CA
94063, US

NO:5 и VL регион кој содржи SEQ ID NO:6; или
б)
се добива од хибридома со ATCC ознака

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

PTA-5091.

(11) 4156
(21) 2011/177

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) WILLIAMS, Marna; TSO, Yun, J.; LANDOLFI,
Nicolas, F.; POWERS, David B. and LIU, Gao

Има уште 41 патентно барања.
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етиленот (дел А), во дел збогатен со етилен (дел

(51) C 08F 14/06, C 07C 17/02, 19/045
(13) Т1
(22) 15/06/2011

(11) 4170
(21) 2011/183

B) и во тежок дел (дел C);
в)
дел А е спроведен

до

реактор

за

(45) 31/08/2012
(30) 0413873 23/12/2004 FR and 0503252

хлорирање
и
дел
B
до
реактор
за
оксихлорирање, во кои што реактори поголемиот

01/04/2005 FR
(96) 27/12/2005 EP05823579.7

дел од етиленот присутен во деловите А и B е
конвертиран во 1,2-дихлороетан;

(97) 16/03/2011 EP1831265
(73) Solvay SA
Rue du Prince Albert,33 1050 Brussels, BE

г)

добиениот 1,2-дихлороетан е оделен од

тековите на производи изведени од реакторите
за хлорирање и оксихлорирање.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) STREBELLE, Michel and BALTHASART,
Dominique
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2ДИХЛОРОЕТАН
(57)

1

Постапка за производство на 1,2-

дихлороетан
почнувајќи
со
јаглеводород според која што:

извор

на

а)
изворот на јаглеводород е подложен на
расцепување што дава мешавина од производи
што содржат етилен и други составни делови;

Има уште 11 патентни барања.

б)
наведената мешавина од производи е
оделена во дел збогатен со соединенија што се
полесни

од

етилен,

што

содржат

дел

од

(57) 1 Состав што содржи како активна состојка

(51) H 03M 13/13
(13) Т1
(22) 19/07/2011

Индол Оцетна Киселина (IAA) или дериват
одбран од групата составена од 4-хидрокси-IAA,

(45) 31/08/2012
(30) EPA03757934.9 03/10/2003 EP

4-метокси-IAA, 5-хидрокси-IAA, 5-метокси-IAA, 6хидрокси-IAA, 6-метокси-IAA,, 7-хидрокси-IAA и 7-

(96) 03/10/2003 EP03757934.9
(97) 27/04/2011 EP1670444
(73) Veijlen N.V.

метокси-IAA каде што ароматскиот прстен е
евентуално супституиран на една или повеќе од

Schottegatweg Oost 18 Curacao, AN

флуорид, хлорид, бромид, јодид, способни да го
активираат хипоталамусот во единка за да се

(11) 4154
(21) 2011/213

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

4, 5, 6 и 7 положба со метил, амино, нитро,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) GILLESSEN, Hubert, Jean-Marie, Francois
(54) УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА
ИНДОЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА ШТО ГО

зголеми нивото на ослободувачки фактор за
хормонот за раст (GHRH) во крвен серум што, по

ЗГОЛЕМУВААТ НИВОТО НА СЕРУМОТ IGF-1

понатамошното покачување на серум нивото на

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИ СОСТАВ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ РАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

фактор 1 за раст сличен на инсулин (IGF-1) во
крвниот серум, за употреба во третманот на

редослед,
води
до
зголемување
во
излачувањето на хормонот за раст (GH) и

состојба одбрана од групата составена од тежок
Патенти
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замор, симптоми на истоштеност, прегорување,

опоравување после физичка вежба кај луѓе или

синдром

за стимулирање на растот и имунолошкиот

на

хроничен

замор,

депресија,

Алцхајмерово заболување, тип 2 дијабетес, или
за терапија против стареење, стимулирајќи

систем кај животни.

Има уште 6 патентни барања.

(51) C 07D 215/14, A 61K 31/496, A 61P 31/04, C
07D 401/04, 413/04, 417/04
(11) 4145
(21) 2011/216

(13) Т1
(22) 22/07/2011

(45) 31/08/2012
(30) 061255219 06/12/2006 EP
(96) 04/12/2007 EP07847814.6
(97) 18/05/2011 EP2099759
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;
ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel and
KOUL, Anil
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА
ХИНОЛИН
(57) 1 Соединение сo формулата (Ia) или (Ib)

вклучително која било негова стереохемиски
изомерна форма, назначено со тоа што
p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
1
R е водород, циано, формил, карбоксил, хало,
алкил,

C2-6алкенил,

C2-6алкинил,

халоалкил,

хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилтиоалкил, 11
C=N-OR , амино, моно или ди(алкил)амино,
38 | С т р а н а
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аминоалкил, моно или ди(алкил)аминоалкил,

пиролидинил

алкилкарбониламиноалкил,

арилалкил;

аминокарбонил,

моно или ди(алкил)аминокарбонил, арилалкил,
5a 4a
арилкарбонил, R R Nалкил, ди(арил)алкил,
5a

4a

5a

4a

4

евентуално

супституиран

со

5

R и R заедно со азотниот атом на кој тие се
прикачени формираат радикал одбран од

арил, R R N-, R R N-C(=O)-, или Het;
2
R е водород, алкилокси, арил, арилокси,

групата
составена
пиперазинил, секое

хидрокси,
меркапто,
алкилоксиалкилокси,
алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино

алкилкарбонил, пиперидинил или пиролидинил
евентуално супституиран со арилалкил;

или радикал со формулата

R

4а

и R

5а

од пиперидинил
или
супституирано со арил,

заедно со азотниот атом на кој тие се

прикачени формираат радикал одбран од
групата составена од пиролидино, пиперидино,

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

пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6тетрахидропиридил,
хексахидро-1H-азепинил,
хексахидро-1H-1,4-диазепинил, хексахидро-1,4-

Het-O-алкил, Het-алкил-O-алкил или

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

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил;
3

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

4

имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил,
пиридазинил,
пиримидинил,
пиразинил
и

5

R и R секое независно е водород; алкил;
алкилоксиалкил; арилалкил; арилалкил; Het-

триазинил,
секој
радикал
евентуално
супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој

алкил;

супституент

моно-

или

диалкиламиноалкил;

бицикло[2.2.1]хептил; Het; арил; или -C(=NH)NH2; или
4

5

независно

одбран

од

алкил,

халоалкил,
хало,
арилалкил,
хидрокси,
алкилокси, амино, моно- или диалкиламино,

R и R заедно со азотниот атом на кој тие се
прикачени формираат радикал одбран од

алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил или
пиримидинил;

групата составена од пиролидино, пиперидин,
пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 1,1-

R е водород, хало, алкил, арил или Het;
8
R е водород или алкил;

диоксид-тиоморфолинил,

R е оксо; или

азетидинил,

2,3-

7

9

дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6тетрахидропиридил,
хексахидро-1H-азепинил,

R и R заедно го формираат радикалот -CH=CHN-;

хексахидро-1H-1,4-диазепинил;

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

R е водород или алкил;
арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил,

2,5-диазабицикло[2.2.1]хептил,
пиролинил,
пиролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-

аценафтил
евентуално

имидазолинил,

имидазолил,

супституенти, секој супституент е независно

пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил,
пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој

одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино,
моно- или диалкиламино, алкил, C2-6алкенил

2-пиразолинил,

хексахидро-1,4-

радикал евентуално супституиран со 1, 2, 3 или 4
супституенти, секој супституент независно

8

9

11

или
тетрахидронафтил,
секое
супституирано со 1, 2 или 3

евентуално супституиран со фенил, халоалкил,
алкилокси,
халоалкилокси,
карбоксил,

одбран од алкил, халоалкил, алкилкарбонил,
хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, амино,

алкилоксикарбонил,
морфолинил
или

моно- или диалкиламино, аминоалкил, моно- или

диалкиламинокарбонил;
Het е моноцикличен хетероцикл одбран од N-

диалкиламиноалкил, алкилтио, алкилтиоалкил,
арил, пиридил, пиримидинил, пиперидинил
евентуално
Патенти

супституиран

со

алкил

или

феноксипиперидинил,
пиразолил,

аминокарбонил,
моноили

пиперидинил,

имидазолил,

фуранил,

пиролил,
тиенил,
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оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил,

диоксолил; секој моноцикличен или бицикличен

пиридинил,

или

хетероцикл е евентуално супституиран со 1, 2

пиридазинил; или бицикличен хетероцикл
одбран од хинолинил, хиноксалинил, индолил,

или 3 супституенти, секој супституент независно
одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси;
негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива

пиримидинил,

пиразинил

бензимидазолил,
бензисоксазолил,

бензоксазолил,
бензотиазолил,

сол или негови солвати.

бензисотиазолил, бензофуранил, бензотиенил,
2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]-

Има уште 20 патентни барања.

(51) A 61K 31/505, A 61P 31/18
(11) 4134
(13) Т1

(54) СОЛ НА 4-[[4-[[4-(2-ЦИАНОЕТEНИЛ)-2,6ДИМЕТИЛФЕНИЛ]АМИНО]-2-ПИРИМИДИНИЛ]

(21) 2011/223

(22) 28/07/2011

АМИНО]БЕНЗОНИТРИЛ

(45) 31/08/2012

(57) 1 Тврд фармацевтски состав што содржи

(30) 05101467 25/02/2005 EP; PCT/052028

фармацевтски прифатлив носач и како активна

03/09/2004 EP and 0403578 02/09/2004 MY
(96) 02/09/2005 EP05108086.9

состојка терапевтски ефективна количина од
соединение со формулата (I)

(97) 11/05/2011 EP1632232
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) Stevens, Paul, Theodoor, Agnes; Peeters,
Jozef; Vandecruys, Roger, Petrus, Gerebern;

негов N-оксид или стереохемиски изомерна
форма.

Stappers, Alfred, Elisabeth and Copmans, Alex,
Herman

Има уште 43 патентни барања.
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(51) C 07D 295/18, A 61K 31/495, A 61P 29/00, C
07D 317/34
(11) 4135

(13) Т1

(21) 2011/232

(22) 05/08/2011
(45) 31/08/2012

(30) EPA 05100646 31/01/2005 EP and USP
648931 01/02/2005 US

А е избрано од –C(B)- и N;
5

7

(96) 27/01/2006 EP06707864.2

B e H или B формира врска или со R или R ;
1
R е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

(97) 13/07/2011 EP1844032
(73) Merck Serono SA

C6 алкинил, C3-C8-циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C3-C8-

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

циклоалкил C1-C6 алкил, хетероциклоалкил C1-C6
алкил, хетероарил C1-C6 алкил, амино и алкокси;

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

2

R e H;
3

R e избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и
C2-C6 алкинил;
4

5

6

7

(72) GONZALEZ, Jerome and SWINNEN,
Dominique
(54) ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И
НИВНА УПОТРЕБА

R , R , R и R се независно избрани од H, C1-C6
4
7
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил; или R и R

(57) 1 Дериват на N-хидроксамид согласно
Формулата (I),

диастереомери и неговите рацематни форми,

(51) C 07D 277/04, 317/22
(11) 4144

(13) Т1

(72) VIGANO', Enrico; ARRIGHI, Massimiliano;
MOLTENI, Renato; LANFRANCONI, Simona and

(21) 2011/234

(22) 10/08/2011

(45) 31/08/2012
(30) 07425770 03/12/2007 EP

заедно формираат –CH2- врска;
како и оптички активни форми како енантиомери,
како и негови фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 20 патентни барања.

LANDONIO, Ernesto
(54) НОВ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА
МОГУИСТЕИН

(96) 02/12/2008 EP08857548.5
(97) 01/06/2011 EP2231627
(73) A.M.S.A. ANONIMA MATERIE SINTETICHE

(57) 1 Процес за синтеза на могуистеин кој што
е етил естер на (R,S)-3-[2-[(2-метоксифенокси)

E AFFINI S.p.A.
20148 Milano, IT

киселина, кој што ги опфаќа следните чекори:
a) подложување на реакција на гваиакол (2) со 2-

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Xметил-1,3-диоксолан (3) при што X е група што
останува,
за
да
се
добие
2-[(2-

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

метоксифенокси)метил]-1,3-диоксолан (4):

Патенти

метил]-1,3-тиазолидин-3-ил]-3-оксипропаноинска
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б)

подложување

на

реакција

на

2-[(2-

метоксифенокси)метил]-1,3-диоксолан (4) добиен

една киселина за да се добие (R,S)-2-[(2метоксифенокси)метил]-1,3-тиазолидин (6):

во чекор a) со цистеамин (5) во присуство на

в) подложување на реакција на (R,S)-2-[(2метоксифенокси)метил]-1,3-тиазолидин (6) со

во присуство на кондензирачки агенс, за да се
добие могуистеин (1):

моноетилмалонска киселина (7) или сол од тоа,

Има уште 18 патентни барања.

(51) C 07K 16/12, A 61K 39/395, A 61P 31/04
(11) 4142

(13) Т1

(21) 2011/236

(22) 11/08/2011
(45) 31/08/2012

Mandell, Robert; MOLRINE, Deborah; THOMAS,
William, D. and ZHANG, Hui-fen
(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ "C.DIFFICILE"
ТОКСИНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(30) 542357 P 06/02/2004 US and 613854 P
28/09/2004 US

(57) 1 Изолирано моноклонарно антитело, или
антиген којшто врзува негов дел, кое што

(96) 04/02/2005 EP05857759.4
(97) 15/06/2011 EP1766093
(73) University of Massachusetts and Medarex,

специфично го врзува и неутрализира токсинот А
на Clostridium difficile (C. difficile), при што

Inc.
Boston, MA 02108, US and Princeton, NJ 08540,

дел, опфаќа:
(a) регион на варијабилен тежок синџир кој што

US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински
низи НИЗА ИД Бр.: 7 до 9 и регион на

ДООЕЛ СКОПЈЕ

варијабилен лесен синџир кој што ги опфаќа

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) AMROSINO, Donna; BABCOCK, Gregory, J.;

CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР.: 16 до
18;

BROERING, Theresa; GRAZIANO, Robert;
HERNANDEZ, Hector, Javier; LOWY, Israel;

(б) регион на варијабилен тежок синџир кој што
ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински
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низи НИЗА ИД Бр: 10 до 12 и регион на

(в) регион на варијабилен тежок синџир кој што

варијабилен лесен синџир кој што ги опфаќа

ги опфаќа CDR1, CDR2 и CDR3 аминокислински

CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР: 19 до 21;
или

низи НИЗА ИД Бр: 13 до 15 и регион на
варијабилен лесен синџир кој што ги опфаќа
CDR1, CDR2 и CDR3 низи НИЗА ИД БР: 22 до 24.

Има уште 26 патентни барања.

(51) H 04L 29/06
(11) 4195
(21) 2011/246

Friedrich - Ebert - Allee 140, 53113 Bonn, DE
(13) Т1
(22) 18/08/2011

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(45) 31/08/2012

(72) LABONTE, Uli; DESCH, Dietmar;

(30) 202007006077 U 27/04/2007 DE
(96) 20/09/2007 EP07818290.4

MAIBERGER, Hardy; RUDOLPH, Sven; BRANDT,
Thomas; WIELAND, Chris and SCHEUFLER,

(97) 18/05/2011 EP2149245
(73) Deutsche Telekom AG

Andreas

Патенти
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(54) МЕТОДА И СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА

в)

ПОДАТОЦИ ЗА СИГУРЕН ПРЕНОС НА ВИДЕО

компресиран проток од видео податоци кај

И/ИЛИ АУДИО ПОДАТОЦИ ПРЕКУ НЕСИГУРНА ЈАВНА IP-БАЗИРАНА МРЕЖА

емитувачот (40);
г) компресираниот проток од видео податоци е

(57) 1 Метода за сигурен пренос на видео и/или
аудио податоци преку несигурна, јавна IPбазирана мрежа (60), назначен со тоа што

пренесен преку VPN тунел (50) до приемниот
уред (90);

видео

сигналите

се

шифрираат

во

а) видео сигнали произведени од уред за

д) примениот проток од видео податоци е
дешифриран и донесен до првиот плејбек уред

снимање (230) се пренесуваат до емитувач (40) и

(70).

дополнително прв плејбек уред (70) или на втор
плејбек уред (75), кои што се поврзани со
приемна локација;
б) сигурен VPN тунел (50) е поставен помеѓу
емитувачот (40) и приемен уред (90) поврзан со
приемната локација преку несигурна IP-базирана
мрежа (60);

Има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 295/073, A 61K 31/495, A 61P 25/18

(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK

(11) 4171

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2011/282

(22) 21/09/2011
(45) 31/08/2012

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

(30) 200500239 16/02/2005 DK and 653419P

(72) BANG-ANDERSEN, Benny and LOPEZ DE

16/02/2005 US
(96) 14/02/2006 EP06706059.0

DIEGO, Heidi

(97) 06/07/2011 EP1853576
44 | С т р а н а
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(54) КРИСТАЛНА БАЗА ОД ТРАНС-1-((1R,3S)-

карактеристична со тоа што има дифрактограм

6-ХЛОРО-3-ФЕНИЛИНДАН-1-ИЛ)-3,3-

на X-зрак прав, добиен со користење на CuKa1

ДИМЕТИЛПИПЕРАЗИН

(›=1.5406 Е), кој укажува пикови на следниве 2uагли:

(57)

1

Кристална база на соединението од

формулата (I), Соединение I, транс-1-((1R, 3S)-6хлоро-3-фенилиндан-1-ил)-3,3-

6.1, 11.1, 12.1, 16.2, 16.8, 18.3, 18.6, 20.0.

диметилпиперазин,

Има уште 33 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 4175

(13) Т1

(21) 2011/294

(22) 30/09/2011
(45) 31/08/2012

(72) RONAN, Baptiste; BACQUE, Eric; LEROY,
Vincent; CONSEILLER, Emmanuel; STEINMETZ,
Anke and LETALLEC, Jean-Philippe
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛOН,
НИВНО ДОБИВАЊЕ КАКО ЛЕКОВИ,

(30) 0608924 12/10/2006 FR

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НИВНА

(96) 10/10/2007 EP07858418.2
(97) 20/07/2011 EP2094699
(73) SANOFI
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН
КИНАЗИ КОНКРЕТНО НА CDC7
(57) 1 Производи со формулата (I):

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
Патенти
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што

овие

радикали

може

да

бидат

супституирани;
или R7 и R8, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени,
формираат
цикличен
радикал
составен од 3 до 7 елементи на прстенот кој
може да содржи и уште еден или повеќе
хетероатоми одбрани од O, S или N, при што N
може да биде супституиран со R11, при што
наведениот цикличен радикал може да биде
X-Y претставува NH-C(S), N=C-NR7R8, N=C-SR,

супституиран;
сите наведени радикали на алкил, алкокси,

N=C-R
или N=C-OR;

циклоалкил, хетероциклоалкил, хетероарил и
арил, како и наведениот цикличен радикал што

R1 претставува атом на водород, радикал на
циклоалкил
или
радикал
на
алкил,

R7 и R8 може да го формираат заедно со
азотниот атом за кој се прикачени, може да

хетероциклоалкил, арил или хетероарил, при

бидат супституирани, при што тие може да бидат

што наведените
супституирани;

бидат

супституирани со еден или повеќе радикали, кои
може да бидат исти или различни и се одбрани

R, кој може да биде идентичен или различен од
R1, е одбран од вредностите на R1;

од атоми на халоген и наведените радикали на
хидроксил, цијано, нитро, CF3, NR9R10,

R2 претставува атом на водород, атом на
халоген или радикал на алкил;

NHCOR11,
NHSO2R13,

R3 претставува атом на водород, атом на

SO2NR9R10, алкокси, алкилтио, халоалкокси,

халоген, радикал на хидроксил или радикал на
алкил или алкокси;

халоалкилтио,
алкил,
флуороалкил,
хидроксиалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил,

R4 претставува атом на водород, атом на
халоген или радикал на цијано, CF3 или алкил;

хетероарил
и
фенил,
при
што
последнонаведените радикали на хетероарил,

R5 претставува атом на водород, атом на
халоген, радикал на хидроксил, цијано, NR7R8,

арил и фенил и самите може да бидат
супституирани со еден или повеќе радикали, кои

CONR7R8,

на

може да бидат исти или различни и се одбрани

циклоалкил, алкил, алкокси, хетероциклоалкил,
арил
или
хетероарил,
при
што

од атоми на халоген и радикали на хидроксил,
NH2, NH(alk), N(alk)2, алкил, хидроксиалкил и

последнонаведените радикали може да бидат
супституирани;

алкокси;
R9 и R10 се дефинирани како следи:

R6 претставува атом на водород, атом на
халоген или радикал на NR7R8, алкил или

или R9 и R10, кои може да бидат исти или
различни, се дефинирани така што едниот од R9

алкокси;

и R10 претставува атом на водород или радикал

R7 и R8 се дефинирани како следи:
или R7 и R8, кои може да бидат исти или

на алкил кој може да биде супституиран со еден
или повеќе радикали, кој може да биде

различни, се дефинирани така што едниот од R7
и R8 претставува атом на водород или радикал

идентичен или различен, одбран од атоми на
халоген и радикали на хидроксил и алкокси;

на алкил, кој може да биде супституиран;
а другиот од R7 и R8 претставува атом на

а другиот од R9 и R10 претставува атом на
водород или радикал на циклоалкил, алкил,

водород или радикал на циклоалкил, алкил,

хетероциклоалкил, хетероарил или арил, при

хетероциклоалкил, хетероарил или арил, при

што овие радикали и самите може да бидат
супституирани со еден или повеќе радикали, кои

назначени со тоа што:

радикали

NR11COR12

може

или

да

радикал

NHCO2R11,
NHCONR9R10,
COOH,
COOalk,
CONR9R10,

може да бидат исти или различни и се одбрани
46 | С т р а н а
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од атоми на халоген и радикали на хидроксил,

радикалот на фенил и самиот може да биде

NH2, NH(alk), N(alk)2, алкил, хидроксиалкил и

супституиран со еден или повеќе радикали на

алкокси;
или R9 и R10, заедно со азотниот атом за кој се

алкил;
при што наведените радикали на алкил (alk) и

прикачени,
формираат
цикличен
радикал
составен од 3 до 7 елементи на прстенот, кој

алкокси може да бидат праволиниски или
разгранети и содржат најмногу 12 јаглеродни

може да содржи уште еден или повеќе
хетероатоми одбрани од O, S или N, при што N

атоми;
при што се подразбира дека исклучок од ова се

може да биде супституиран со R12, при што

производите со формулата (I), каде што се

наведениот цикличен радикал и самиот може да
биде супституиран со еден или повеќе радикали,

исполнети
сите
продолжение:

кои може да бидат исти или различни и се
одбрани од атоми на халоген и радикали на

-

хидроксил, NH2, NH(alk),
хидроксиалкил и алкокси;

алкил,

X-Y претставува N=C-NR7R8, N=C-SR
или N=CR, каде што X претставува N, а Y

R11 и R12, кои може да бидат исти или различни,

претставува =C-NR7R8, =C-SR или =CR, a R

претставуваат атом на водород или радикал на
алкил или фенил, кој може да биде супституиран

претставува арил или хетероарил;
R1 претставува H или alk;

со еден или повеќе радикали, кои може да бидат
исти или различни и се одбрани од атоми на

и R4, R5 и R6 се дефинирани така што два од
нив претставуваат H, а останатиот претставува

халоген и радикали на хидроксил и алкокси, при
што радикалот на фенил и самиот може да биде

водород, NH2 или NHalk, при што наведените
производи со формулата (I) може да бидат

супституиран со еден или повеќе радикали на

присутни во сите можни тавтомерни и изомерни

алкил;
R13 претставува радикал на алкил или фенил,

форми
(рацемати,
енантиомери
и
диастереоизомери), како и адитивни соли на

кој може да биде супституиран со еден или
повеќе радикали, кои може да бидат исти или

наведените производи со формулата (I) со
органски и неоргански киселини или со органски

различни и се одбрани од атоми на халоген и
радикали на хидроксил и алкокси, при што

и неоргански бази.
Има уште 24 патентни барања.

(51) C 07F 9/141, A 61K 31/662, A 61P 31/12, C
07D 207/08

(54) АНТИВИРУСНИ СОЕДИНЕНИЈА

(11) 4176
(21) 2011/298

N(alk)2,

услови

наведени

во

R2 претставува водород;
R3 претставува водород или алкил;

(57) 1 Соединение со формула I:

(13) Т1
(22) 03/10/2011
(45) 31/08/2012

(30) 20040588633P 16/07/2004 US and
20040591635P 27/07/2004 US
(96) 18/07/2005 EP05791144.8
(97) 13/07/2011 EP1778702
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City,CA 94404, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KIM, Choung, U.; FLEURY, Melissa;

или неговa фармацевтски прифатлива
енантиомер или солват, кадешто:

сол,

MCMURTRIE, Darren, J. and SHENG, Xiaoning C.
Патенти
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R1 е независно избран од H, алкил, алкенил,

хетероциклил, аралкил, арил сулфонамид, арил

алкинил,

алкилсулфонамид,

арил,

циклоалкил,

хетероциклил,

арилокси

сулфонамид,

халоген,
халоалкил,
алкилсулфонамидо,
арилсулфонамидо, -C(O)NHS(O)2-, или -S(O)2-,

арилокси
алкилсулфонамид,
арилокси
арилсулфонамид, алкил сулфонамид, алкилокси

опционално супституиран со еден или повеќе A3;
R2 е -C(Y1)(A3),

сулфонамид, алкилокси алкилсулфонамид,
(CH2)mхетероциклил, -(CH2)m-C(O)O-алкил,

R3 е H или (C1-6)алкил;
Y1 е независно O, S, N(A3);

O(CH2)mOC(O)Oалкил,
-O-(CH2)m-O-C(O)(CH2)m-алкил,
-(CH2)m-O-C(O)-O-алкил,
-

Z е O;

(CH2)m-O-C(O)-O-циклоалкил,

Z1 е -Y1-A3;
Z2a е H, (C1-10)алкил, (C2-10)алкенил, или (C2-

N(H)C(CH3)C(O)O-алкил,
или
алкокси
арилсулфонамид, опционално супституиран со

10)алкинил, или Z2a опционално формира круг
со Q1;

R1;
A2 е независно избран од H, алкил, алкенил,

Z2b е H, (C1-6)алкил, (C2-8)алкенил, или (C28)алкинил;

алкинил, амино, амино киселина, алкокси,
арилокси, цијано, халоалкил, циклоалкил, арил,

Q1 е (C1-8)алкил, (C2-8)алкенил,

хетероарил,

или

(C2-

-

-

алкилсулфонамид

или

8)алкинил;
A3 е независно избран од -OH, -C(O)OH, алкил,

арилсулфонамид; и
m е 0 до 6,

алкенил, алкинил, амино, амидо, имидо, имино,
халоген,

каде што, ако не е индициран поинаку, алкил е

CF3, CH2CF3, циклоалкил, нитро, арил, аралкил,
алкокси, арилокси, хетероциклил, хетероарил, -

(C1-18)алкил; алкенил е (C2-18)алкенил; алкинил
е
(C2-18)алкинил;
циклоалкил
е
(C3-

C(A2)3, - C(A2)2-C(O)A2,

7)циклоалкил; арил е (C6-20)арил; аралкил е

-C(O)A2, -C(O)OA2, -O(A2), -N(A2)2, -S(A2), (CH2)m-хетероциклил,- (CH2)mC(O)Oалкил, -O-

(C6-20)аралкил; алкокси
карбоциклилот е заситен,

(CH2)m-O-C(O)-Oалкил,
-O-(CH2)m-O-C(O)(CH2)m-алкил,
-(CH2)mO-C(O)-O-алкил,
-

незаситен или ароматичен (C3-7)моноциклил,
(C7-12)бицикличен или полицикличен со се до 20

(CH2)mO-C(O)-O-циклоалкил, -N(H)C
(Me)C(O)O-алкил, или алкокси арилсулфонамид,

јаглеродни атоми; хетероциклил е карбоциклил
како што е дефинирано претходно, кадешто 1, 2,

кадешто

3 или 4 јаглеродни атоми се заменети со O, N

секој

A3

може

да

е

опционално

е

(C1-18)алкокси;

супституиран со 1 до 4 -R1, халоген, алкил,
алкенил,
алкинил,
арил,
карбоциклил,

или S.
Има уште 10 патентни барања.

(51) A 61K 39/155, 39/175, 39/295

(72) BELIN-POPUT, Delphine, Magali and GENIN,

(11) 4209

(13) Т1

(21) 2011/303

(22) 05/10/2011
(45) 31/08/2012

Noel Yves Henri, Jean
(54) СТАБИЛИЗАТОР ЗА СМРЗНАТИИСУШЕНИ ВАКЦИНИ

(30) 20050717640P 16/09/2005 US
(96) 15/09/2006 EP06814694.3

(57) 1 Стабилизатор за смрзната-исушена жива
атенуирана кучешка чума (CDV и кучешки

(97) 07/09/2011 EP1954308
(73) Merial Ltd.

параинфлуенца тип 2 (cPi2) имуноген состав
којшто
содржи
барем
еден
редуциран

3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, US

моносахарид

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

антиоксидантно соединение, кадешто барем
едно кисело антиоксидантно соединение содржи

и

барем

една

кисело

аспартамска киселина и кадешто барем еден
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редуциран

глукоза,

околу 50% w/w и барем еден кисел антиоксиданс

галактоза, фруктоза, маноза, сорбоза или негови

моносахарид

содржи

е на концентрација од околу 1.5% до околу 6%

комбинациии и кадешто барем еден редуциран
моносахарид е на концентрација од 20% до

w/w.

Има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 31/222, 9/16, A 61P 13/10
(11) 4210
(13) Т1
(21) 2011/304

(22) 06/10/2011
(45) 31/08/2012

BICANE, Dr. Fatima; PAULUS, Dr. Kerstin and
IRNGARTINGNER, Dr. Meike
(54) СТАБИЛИЗИРАНИ ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ФЕЗОТЕРОДИН

(30) 20060011941 09/06/2006 EP; 20060011942
09/06/2006 EP and 20060011943 09/06/2006 EP

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
фезотеродин,
или
негова
фармацевтски

(96) 06/06/2007 EP07729956.8

прифатлива сол или солват, или фармацевтски

(97) 27/07/2011 EP2029134
(73) UCB Pharma GmbH

прифатлив стабилизатор, кадешто споменатиот
стабилизатор е избран од групата којашто се

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

состои од ксилитол, сорбитол, полидекстроза,
изомалт, декстроза и нивна комбинација.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARTH, Dr. Christoph; MIKA, Dr.Hans-Jurgen;

Има уште 25 патентни барања.

KOMENDA, Dr.Michael; LINDNER, Dr.Hans;

Патенти
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(51) C 07K 16/22, 16/28, C 12N 15/13, 15/85

(72) GREEN, Larry L.; ZHOU, Qing; KEYT, Bruce,

(11) 4211

(13) Т1

A.; YANG, Xiao-dong; EMERY, Stephen Charles

(21) 2011/305

(22) 12/10/2011

and BLAKEY, David C.,
(54) АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН

(45) 31/08/2012
(30) 20040638354P 21/12/2004 US and
20050711289P 25/08/2005 US

АНГИОПОИЕТИН -2 И НИВНА УПОТРЕБА

(96) 19/12/2005 EP05854387.7
(97) 24/08/2011 EP1838733
(73) Medimmune Limited

антиген кој содржи лесна варијабилна низа со
секвенца дефинирана со SEQ ID No: 81 и тешка

Milstein Building Granta Park Cambridge,
Cambridgeshire CB21 6GH, GB

SEQ ID No:79.

(57)

1

Антитело или врзувачки фрагмент на

варијабилна низа со секвенца дефинирана со

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

Има уште 11 патентни барања.

(51) B 29B 17/00, 17/02
(11) 4212

(13) Т1

(21) 2011/306

(22) 13/10/2011
(45) 31/08/2012

(57) 1 Метода за отстранување на дрвената
маса и другите лепливи супстанции од
отпадоците од пластика при рециклирањето на
сите видови на отпадоци од пластика, посебно

(30) 200610054769 17/11/2006 DE and

на мешана пластика (MKS), при што ливчињата и

200610054770 17/11/2006 DE
(96) 16/11/2007 EP07846636.4

деловите од подебелите пластични делови од,
ако е потребно, однапред сортираните отпадоци

(97) 20/07/2011 EP2094462
(73) CVP Clean Value Plastics GmbH

од пластика се механички однапред исецкани на
тенки ливчиња или парчиња со однапред

21614 Buxtehude, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

одредена големина, при што оние со поголема
големина се издвоени, исецканиот производ е

ДООЕЛ СКОПЈЕ

наполнет во диск пречистувач заедно со вода,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HOFMANN, Michael and GERCKE, Alexander
(54) МЕТОДА ЗА ИЗОЛИРАЊЕ НА ЦЕЛУЛОЗА
И ДРУГИ ЛЕПЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ТЕКОТ

без претходна обработка на тенките ливчиња во
компактат или агломерат, при што соодносот на

НА РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА ОТПАДОЦИ ОД
ПЛАСТИКА, ОСОБЕНО МЕШАНА ПЛАСТИКА

се лепат на тенките ливчиња се отстранети од
заедничките дискови на пречистувачот до голем

тенките ливчиња и другите парчиња е најмалку
10% од вкупниот волумен, супстанците кои што

степен, и се потоа присутни како одвоени
50 | С т р а н а
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супстанци, а супстанците коишто се отстранети

погодна метода за сепарација.

се одвоени од платичните парчиња со помош на

Има уште 25 патентни барања.

(51) A 61M 15/00
(11) 4213

(13) Т1

(21) 2011/307

(22) 13/10/2011
(45) 31/08/2012

секој има капак којшто може да се дупне и кој
што содржи доза на лекот за инхалирање од
страна на корисникот, писка (5,74) преку која
една доза на лек се инхалира од страна на

(30) 20030024358 17/10/2003 DE
(96) 18/10/2004 EP04768942.7

корисникот придвижувач (3,72) прилагодливо
закачен за куќиштето (2,71) и прилагодлив за да

(97) 20/07/2011 EP1684834
(73) Vectura Delivery Devices Limited
Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, GB

последователно го поместува секој меур во

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

(3,72) е исто така прилагодлив за да може делот
за дупчење на меурот (9,75) да го продупчи

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) EASON, Stephen, William; CLARKE, Roger,

капакот на еден меур така што, кога корисникот
инхалира преку писката (5,74), се генерира

William; HARMER, Quentin; EVANS, Peter, Alan

проток на воздух низ меурот за да влезе дозата

and AHERN, David, Gregory
(54) ИНХАЛАТОР

која што е во него содржана и да ја изнесе од
меурот и преку писката (5,74) во дишните

(57) 1 Инхалатор којшто се состои од куќиште
(2,71) за да прима голем број меури од кои што

патишта на корисникот.

Патенти

рамките на делот за дупчење на меурот (9,75),
што се карактеризира со тоа што придвижувачот
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Има уште 36 патентни барања.

(51) C 12M 1/02, 1/10, 1/16, C 12P 19/00, 19/12,

(57) 1 Процес за ликвефакција (претворање во

19/14, 7/10
(11) 4214

(13) Т1

течност) и сахарификација (претворање во
шеќер) на еден полисахарид кој што содржи

(21) 2011/308

(22) 13/10/2011
(45) 31/08/2012

биомаси составени од лигноцелулозна биомаса,
што се карактеризира со тоа што ја подложува

(30) 20040001854 29/11/2004 DK
(96) 07/11/2005 EP05818844.2

споменатата биомаса на комбинирана ензимска
хидролиза со користење на една целулаза и

(97) 17/08/2011 EP1828373
(73) Inbicon A/S
7000 Fredericia, DK

мешање со миксер со слободен пад како што е

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

деградација на биомасата така што, во процесот,
биомасата се претвора во течност и во шеќер до

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FELBY, Claus; LARSEN, Jan; JORGENSEN,

течност која што е погодна за понатамошна
обработка како што е ферментација, при што

Henning and VIBE-PEDERSON, Jakob
(54) ЕНЗИМСКА ХИДРОЛИЗА НА БИОМАСИ
КОИ ИМААТ ВИСОКА СОДРЖИНА НА СУВА

биомасата содржи сува материја помеѓу 20% и

миксер со барабан или миксер со вртење со што
се обезбедува механичка обработка и / или

40% на почетокот на мешањето / хидролизата.

МАТЕРИЈА

Има уште 8 патентни барања.
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секој R2 и R3 е независно селектиран од водород,

(51) C 07D 309/32
(11) 4215

(13) Т1

заменет или незаменет C1-C12 алкил, заменет

(21) 2011/309

(22) 13/10/2011

или незаменет C2-C12 алкенил и заменет или
незаменет C2-C12 алкинил;

(45) 31/08/2012
(30) 20060380173 16/06/2006 EP
(96) 15/06/2007 EP07765445.7

секој R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47 и R48 се
независно селектирани од водород, заменет или

(97) 31/08/2011 EP2032551
(73) PHARMA MAR, S.A.

незаменет C1-C12 алкил, заменет или незаменет
C2-C12 алкенил и заменет или незаменет C2-C12

28770 Colmenar Viejo (Madrid), ES

алкинил;

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

секој R5, R6, и R7 се независно селектирани од
водород, CORa, COORa, заменет или незаменет

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MARTIN LOPEZ, Ma Jesus; COELLO

C1-C12 алкил, заменет или незаменет C2-C12
алкенил и заменет или незаменет C2-C12

MOLINERO, Laura; REYES BENITEZ, Jose
Fernando; RODRIGUEZ VICENTE, Alberto;

алкинил, или R5 и R48 заедно со соодветниот N
атом и C атом за кој што тие се врзани може да

GARRANZO GARCIA-IBARROLA, Maria; MURCIA

формираат

PEREZ, Carmen; FRANCESH SOLLOSO, Andres;
SANCHEZ SANCHO, Francisco; CUEVAS

хетероциклична група;
секој R и Rb се независно селектирани од

MARCHANTE, Maria del Carmen and FERNANDEZ
RODRIGUEZ, Rogelio
(54) АНТИТУМОРНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ДИХИДРОПИРАН-2-ОН

водород, заменет или незаменет C1-C12 алкил,
заменет или незаменет C2-C12 алкенил, заменет

(57) 1 Соединение со општа формула I

хетероциклична група; и

една

заменета

или

незаменета

или незаменет C2-C12 алкинил, заменет или
незаменет арил и заменета или незаменета
секоја испрекината линија претставува една
незадолжителна дополнителна врска;
или фармацевтски прифатлива сол, тавтомер,
или стереоизомер од тоа.
Има уште 41 патентни барања.

при што R1 е селектиран од водород, OR a,
OCORa, OCOORa, NRaRb, NRaCORb, и NRaC
(NRa)NRaRb;

(51) A 23L 1/176, A 23P 1/12, 1/14
(11) 4216
(21) 2011/310

(13) Т1
(22) 17/10/2011

(72) PICKFORD, Keith, Graham
(54) ОБЛОГА ОД ТРОШКИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОИЗВОДИ

(45) 31/08/2012
(30) 20080011970 01/07/2008 GB

(57) 1 Метода за производство на прехранбен
производ покриен со трошки, којшто се состои од

(96) 30/06/2009 EP09772781.2

следните чекори:

(97) 03/08/2011 EP2207434
(73) Crisp Sensation Holding SA

формирање водена смеша којашто содржи:
смеша од брашно која опфаќа едно или повеќе

1208 Geneva, CH
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

брашна,
натриум бикарбонат,

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

адитиви по избор селектирани од обработка на
помошни средства, соли, колоранти и вода;

Патенти
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додавање на смешата во истиснувач;

гелирање на истиснувачот, по што следи чекорот

додавање на воден агенс за гелирање во

на истиснување на добиената смеша од смеша

истиснувачот;
истиснување

на

на брашно и агенс за гелирање;
овозможување на истисокот да се прошири да се

температура поголема од 100°C за да се
формира истисок;

формира порозен производ;
сушење на производот, имелење на сувиот

при што по чекорот на истиснување на смешата
следи чекорот на додавање на агенсот за

производ за да се формира трошка.
Има уште 20 патентни барања.

(51) A 61K 31/555, C 07F 7/00, 7/22, C 07K 498/22

редуцираат винил групите на хеминот во етилни
групи, со тоа формирајќи мезопорфирин IX;

на

(11) 4217
(21) 2011/311

добиената

смеша

(13) Т1
(22) 17/10/2011

3) изолирање на мезопорфирин
мезопорфирин IX формат;

(45) 31/08/2012

4) прочистување на изолираниот мезопорфирин

IX

како

(30) 20060849641P 04/10/2006 US and
20070904601P 28/02/2007 US

IX формат
5) конверзија на прочистениот мезопорфирин IX

(96) 04/10/2007 EP07839341.0
(97) 14/09/2011 EP2079472
(73) InfaCare Pharmaceutical Corporation
8 Nashaminy Interplex, Suite 221 Trevose, PA

формат во мезопорфирин IX дихидрохлорид;
6)
третирање
на
мезопорфирин
IX

19053-6499, US

мезопорфирин IX дихидрохлорид;

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

б) подготовка на раствор или суспензија на калај
(II) оксид, кадешто чекорите а) и б) можат да се

(72) DRUMMOND, George, S.; CAROSELLI,
Robert; COOKE, Keith, A.; LEVIN, Daniel; ROE,

случуваат
по
истовремено;

David, G. and BOUCHER, Christopher, P.
(54) ПРЕПАРАТ НА СТАНСОПОРФИН СО

в) контактирање на растворот или суспензијата
на калај (II) оксид со раствор или суспензија на

ВИСОК СТЕПЕН НА ЧИСТОТА

мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол

(57) 1 Постапка за производство на калај (IV)мезопорфирин соединение или негова сол која

со додавање на раствор или суспензија на
мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол

што се состои од:
а) подготовка на раствор или суспензија од

капка по капка за да се формира калај (IV)
мезофорфирин соединение или негова сол; и

мезопорфирин IX дихидрохлорид или негова сол
преку:

г) прочистување на калај (IV) мезопорфирин
дихидрохлорид
преку
жешка
киселинска

1)

тритурација, пропратена со, третирање на висока

изложување

на

метален

дихидрохлорид со дијатомејска земја и активен
јаглен, потоа додавање на 0.1 до 0.6N HCl во

хидрогенизиран

било

кој

редослед

катализатор на водородна атносфера за да се
формира пре-хидрогенизиран катализатор; и

pH на или над pH 9 пратена
ацидификација,
и
дополнителна

2) контактирање на хемин со пре-хидрогенизиран
катализатор и одржување на хеминот и

киселинска тритурација.
Има уште 3 патентни барања.

или

со режешка

катализаторот на една или повеќе комбинации
на температура, водороден притисок и време за
да

се

отстрани
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a

(51) A 61K 31/4245, C 07D 413/00, 417/00

b

a

a

a

-SO2NR R , -C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , a

b

d

b

a

(11) 4218

(13) Т1

OCH2C(=O)OR , -NR C(=O)OR , -NR C(=O)R , -

(21) 2011/312

(22) 17/10/2011

C(=O)NR R , -NR R , -NR C(=O)NR R
, a b
a
a
NRCC(NCN)NR R , -OR , -OP(=O)(OR )2, C1-C10

(45) 31/08/2012

a

b

a

b

c

a

b

(30) 20040620048P 19/10/2004 US and
20050252232 17/10/2005 US

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C3-C12
циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-

(96) 18/10/2005 EP05819172.7
(97) 07/09/2011 EP1809280
(73) Array Biopharma, Inc.

C1-C3-алкил, 5-6 член хетероарил-C1-3-алкил, 3-8
член хетероциклил и 5-6 член хетероциклил -C1-

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Ar и Ar се независно фенил или 5-7 член
хетероарил, кадешто споменатиот фенил и

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WALLACE, Eli, M.; LYSSIKATOS, Joseph, P.;

хетероарил се опционално супституирани со
еден или повеќе групи независно избран од F, Cl,

HANS, Jeremy; ZHAO, Qian; AICHER, Tom; LAIRD,
Ellen; ROBINSON, John and ALLEN, Shelley
(54) МИТОТИЧКИ КИНЕЗИН ИНХИБИТОРИ И

Br, I, цијано, нитро, C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил,
C2-C12 алкинил, заситен или делумно незаситен

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

незаситен
3-8
трифлуорометил,

3-алкил;
1

(57) 1 Соединение со формулата

2

циклоалкил,

C3-C12

заситен

или

член

парцијално

хетероциклил,
дифлуорометил,

флуорометил,
флуорометокси,
a
дифлуорометокси, трифлуорометокси, OR , d

a

a

a

b

O(C=O)OR ,
-OP(=O)(OR )(OR ),
NR R ,
b
d
a
6
6
6
NR SO2R , -SO2NR R, SR , SOR , SO2R ,
a

a

a

a

C(=O)R , -C(=O)OR , -OC(=O)R , -OCH2C(=O)OR ,
b

d

b

a

a

-NR C(=O)OR , -NR C(=O)R , -C(=O)NR R
c
a b
NR C(=O)NR R ;
2

и солвати, безбедно одвоени енантиомери,
диастереомери, рацемични смеси и негови
фармацевтски прифатливи соли, каде што
2 3
R е Z-NR R ;
R

1

е C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил,

C2-C12

заситен или парцијално незаситен 3-8 член
3
4
5
b
c
хетероциклоалкил, -OR , -NR OR , CR (=NOR ),
a
4 5
C(=O)R , или -NR R , каде што споменатиот
алкил, алкенил, алкунил, фенил, хетероарил,
циклоалкил и хетероциклоалкил се опционално
супституирани со една или повеќе групи
независно избрани од оксо (под услов дека не е
на споменатиот фенил или
халоген,
цијано,
нитро,

трифлуорометил,
флуорометил,

дифлуорометил,
флуорометокси,

дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, d

b

d

O(C=O)OR , -NR SO2R ,
Патенти

и -

3

R и R се независно избрани од водород, C1-C10
алкил, заситен или парцијално незаситен C3-C12
циклоалкил, аминокиселина избрана од групата
составена од Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Glu, Gln,
Gly, His, Hyl,

алкинил, фенил, 5-7 член хетероарил, заситен
или парцијално незаситен C3-C12 циклоалкил,

супституиран
хетероарил,

b

Hyp, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr,
Val,
фосфосерин,
фосфотреонин,
фосфотирозин,
хидроксилизин,

демозин,

карбоксиглутамат,
октахидроиндол2-карбоксилна

4-хидроксипролин,
изодемозин, гама-

хипурична

киселина,

статин,

киселина,
1,2,3,4-

тетрахидроизокинолин-3-карбоксилна киселина,
пенициламин,
орнитин,
3-метилхистидин,
норвалин,
бета-аланин,
гама-аминобутирна
киселина, цитрулин, хомоцистеин, хомосерин,
метилаланин,

пара-бензоилфенилаланин,

фенилглицин,
метионин,
дипептид,

пропаргилглицин,

сулфон
кадешто

саркозин,

и терц-бутилглицин
споменатиот алкил

циклоалкил се опционално супституирани,
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R

4

и R

5

се независно

H, трифлуорометил,

R

6

е C1-C10

алкил, C2-C10 алкенил,

алкинил,

C10 алкенил, C2-C12 алкинил, заситен или
парцијално
незаситен
C3-C12
циклоалкил,

хетероалкенил, C1-C12 хетероалкинил, заситени
или парцијално незаситени C3-C12 циклоалкил,

заситен или парцијално незаситен 3-8 член
хетероциклоалкил,
фенил или 5-7
член

заситени или парцијално незаситени 3-8 член
хетероциклоалкил, фенил или
5-7 член

хетероарил, кадешто алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил,
фенил
и

хетероарил, кадешто алкил, алкенил, алкинил,
хетероалкил, хетероалкенил, хетероалкинил,

хетероарил се опционално супституирани со

циклоалкил,

една или повеќе групи независно избрани од
оксо (под услов дека не е супституиран

хетероарил се опционално супституиран со една
или повеќе групи независно избран од оксо (под

споемантиот фенил или хетероарил), халоген,
цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил,

услов дека не е супституиран споменатиот
фенил или хетероарил), халоген, цијано, нитро,

флуорометил,
флуорометокси,
дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -

трифлуорометил,
флуорометил,

O(C=O)

дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -

d

b

b

a

d

a

b

a

OR , -NR SO2R , -SO2NR R , -C(=O)R ,
a
a
b
d
C(=O)OR ,
-OC(=O)R ,
-NR C(=O)OR ,

C1-C12

C2-C12

дифлуорометил, флуорометил, C1-C10 алкил, C2-

d

хетероалкил,

хетероциклоалкил,

C1-C12

фенил

и

дифлуорометил,
флуорометокси,

b

d

a

b

a

-

O(C=O)OR , -NR SO2R , -SO2NR R , -C(=O)R , a
a
b
d
C(=O)OR ,
-OC(=O)R ,
-NR C(=O)OR ,
-

NR C(=O)R ,
-C(=O)NR R ,
-NR R ,
C
a b
c
a b
a
NR C(=O)NR R , -NR C(NCN)NR R , -OR , C1-C10

NR C(=O)R ,
-C(=O)NR R ,
-NR R ,
c
a b
c
a b
a
NR C(=O)NR R , -NR C(NCN)NR R , -OR , C1-C10

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C3-C12
циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C3-C12
циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-

C1-C3-алкил, 5-6 член хетероарил -C1-3-алкил, 3-8

C1-C3-алкил, 5-6 член хетероарил -C1-3-алкил, 3-8

член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил
-C1-3-алкил, или R4 и R5 заедно со атомите кон

член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил
-C1-3-алкил;

којшто се сврзани за да формираат заситен или
делумно незаситени 3-8 член хетероцикличен

R е водород, трифлуорометил, C1-C10 алкил, C2C10 алкенил, C2-C12 алкинил, заситен или

прстен којшто може да вклучи 1 до 3
дополнителни хетероатоми, во дополнение на

парцијално
незаситен
C3-C12
циклоалкил,
циклоалкилалкил, фенил, арилалкил, 5-7 член

a

b

a

b

4

5

b

a

a

b

a

b

a

хетероатомите кон којшто споменатиот R и R се

хетероарил, 5-6 член хетероарил - C1-3-алкил, 3-8

сврзани, избрани од N, O и
споменатиот
хетероцикличен

S, кадешто
прстен
е

член хетероциклоалкил или заситен или
парцијално незаситен 5-6 член хетероциклил -

опционално супституран со една или повеќе
групи независно избрани од оксо, халоген,

C1-3-алкил, кадешто алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
фенил,

цијано, нитро, трифлуорометил, дифлуорометил,
флуорометил,
флуорометокси,

арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
хетероциклоалкил и хетероциклилалкил се

дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -

опционално супституирани со еден или повеќе

d

b

a

a

b

a

O(C=O)OR , -NR SO2R , -SO2NR R , -C(=O)R , a
a
b
d
C(=O)OR ,
-OC(=O)R ,
-NR C(=O)OR ,
b

a

a

b

a

b

групи независно избрани од оксо (под услов дека
не е супституиран на споменатиот фенил или

NR C(=O)R ,
-C(=O)NR R ,
-NR R ,
c
a b
c
a b
a
NR C(=O)NR R , -NR C(NCN)NR R , -OR , C1-C10

хетероарил),
халоген,
трифлуорометил,

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C3-C12
циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-

флуорометил,
флуорометокси,
дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -

C1-C3-алкил, 5-6 член хетероарил-C1-3-алкил, 3-8

O(C=O)

член хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил
-C1-3-алкил;

OR ,
-NR SO2R ,
-SO2NR R ,
-C(=O)R ,
e
e
f
h
C(=O)OR ,OC(=O)R ,
-NR C(=O)OR ,

h

f

f

e

NR C(=O)R ,
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цијано,
нитро,
дифлуорометил,

h

e

e

f

-C(=O)NR R ,

f

e

e

f

-NR R ,
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g

e

f

c

e

f

e

NR C(=O)NR R , -NR C(NCN)NR R , -OR , C1-C10

8

алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил,

хетероциклил -C1-3-алкил; и

Заситени или парцијално незаситени C3-C12
циклоалкил, фенил, 5-7 член хетероарил, фенил-

Z е алкилен којшто има од 1 до 6 јаглероди или
алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 6

C1-C3-алкил, 5-6 член хетероарил -C1-3-алкил,
заситен или парцијално незаситен 3-8 член

јаглероди, каде што
Споменатиот алкилен, алкенилен и алкинилен се

хетероциклоалкил и 5-6 член хетероциклил -C1-3алкил;

опционално супституирани со еден или повеќе
групи независно избран од оксо, халоген, цијано,

b

c

f

g

член

хетероциклоалкил

5-6

член

R , R , R и R се независно водород или C1-C10

нитро,

алкил,
a
b
или R и R заедно со атомот кон којшто се

флуорометил,
флуорометокси;
дифлуорометокси, трифлуорометокси, азидо, -

сврзани за да формираат 4 до 10 член заситен
или парцијално незаситен хетероцикличен

O(C=O)OR , -NR SO2R , -SO2NR R , -C(=O)R ,a
a
b
d
C(=O)OR ,
-OC(=O)R ,
-NR C(=O)OR ,
-

прстен може да вклучи 1 до 3 дополнителни
хетероатоми, во дополнение азотниот атом кон

NR C(=O)R ,
-C(=O)NR R ,
c
a b
a
NR C(=O)NR R , -OR ,C1-C10

a

b

трифлуорометил,

или

d

b

e

b

дифлуорометил,

d

a

a

b

b

a

a

b

-NR R ,
алкил, C2-C10

којшто споменатиот R и R се сврзани, избран

алкенил,

од N, O и S;
d
h
R и R се независно трифлуорометил, C1-C10

C2-C12 алкинил, C3-C12 циклоалкил, фенил, 5-7
член хетероарил, фенил-C1-C3-алкил, 5-6 член

алкил, заситен или парцијално незаситен C3-C12
циклоалкил, фенил, фенил-C1-C3-алкил, 5-7 член

хетероари-C1-3-алкил, 3-8 член хетероциклоалкил
и 5-6 член хетероциклил -C1-3-алкил.

хетероарил, 5-6 член хетероарил-C1-3-алкил,
заситен или парцијално незаситен 3-8 член

Има уште 24 патентни барања.

хетероциклоалкил или 5-6 член хетероциклил C1-3-алкил;
e
R е водород,

трифлуорометил, C1-C10 алкил,

C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, заситен или
парцијално незаситен C3-C12 циклоалкил, C3-C12
циклоалкил-C1-3-алкил, фенил, фенил-C1-C3алкил, 5-7 член хетероарил, 5-6 член хетероарил
-C1-3-алкил, заситен или парцијално незаситен 3-

(51) A 61K 31/426, 31/16, 31/166, 31/167, A 61P

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

3/10, C 07C 231/00, C 07D 277/28, 277/30
(11) 4219
(13) Т1

Скопје
(72) SWINNEN, Dominique; BOMBRUN, Agnes;

(21) 2011/313

PONS, Jean-Francois and THOMAS, Russel J.
(54) АРИЛ ДИКАРБОКСАМИДИ

(22) 18/10/2011

(45) 31/08/2012
(30) 20030102236 21/07/2003 EP and
20030517824P 06/11/2003 US
(96) 20/07/2004 EP04742005.4

(57)

1

Употреба на арил дикарбоксамид од

формулата (I):

(97) 05/10/2011 EP1656139
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
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сатуриран или несатуриран 3-8 член циклоалкил,
супституиран

или

несупституиран

3-8

член

хетероциклоалкил,
супституиран
или
несупституиран C1-C6-алкил арил, супституиран
или несупституиран C1-C6-алкил хетероарил,
супституиран или несупституиран C2-C6-алкенил
како и неговите изомери, неговите оптички
активни
форми,
како
енантиомери,
диастереомери и неговите рацематни форми,
каде што:
А е аминокарбонилен дел од формулата –CO6

6

NHR
каде што R
е супституиран или
несупституиран C6-C15 алкил, супституиран или
несупституиран C2-C15 алкенил, супституиран или
несупституиран C2-C15- алкинил, супституиран
или несупституиран 3-8 член циклоалкил,
супституиран или несупституиран C1-C6 алкил-(38
член)циклоалкил,
супституиран
или
несупституиран
несупституиран

фенил,
C1-C12

супституиран
или
алкил
фенил,

супституиран или несупституиран C2-C6 алкенил
фенил, супституиран или несупституиран C2-C6
алкинил фенил;
Cy е супституиран или несупституиран арил,
супституиран или несупституиран хетероарил,
супституиран
или
несупституиран
арилхетероарил, супституиран или несупституиран
хетероарил-арил,

супституиран

или

несупституиран арил-арил, супституиран или
несупституиран циклоалкил или супституирана
или несупституирана хетероциклична група;
n е 0 или 1;
1

2

R и R се независно еден од друг избрани од
групата составена од водород или супституиран
или несупституиран C1-C6-алкил;
3

R
е избран од групата составена од
супституиран или несупституиран C1-C6-алкил,
супституиран или несупституиран C2-C6-алкенил,
супституиран или несупституиран C2-C6-алкинил,
супституиран или несупституиран C1-C6-алкокси,
супституиран или несупституиран C1-C6-алкил
амин, супституиран или несупституиран C1-C6алкил алкокси, супституиран или несупституиран
арил,
супституиран
или
несупституиран
хетероарил, супституиран или несупституиран

арил, супституиран или несупституиран C2-C6алкенил
хетероарил,
супституиран
или
несупституиран

C2-C6-алкинил

арил,

супституиран или несупституиран C2-C6-алкинил
хетероарил, супституиран или несупституиран
C1-C6-алкил циклоалкил, супституиран или
несупституиран C1-C6-алкил хетероциклоалкил,
супституиран или несупституиран C2-C6-алкенил
циклоалкил, супституиран или несупституиран
C2-C6-алкенил хетероциклоалкил, супституиран
или несупституиран C2-C6-алкинил циклоалкил,
супституиран или несупституиран C2-C6-алкинил
хетероциклоалкил;
4
5
R и R се секој независно еден од друг избрани
од групата составена од H, хидрокси,
супституиран или несупституиран C1-C6-алкил,
карбокси, супституиран или несупституиран C1C6 алкокси, супституиран или несупституиран C1C3
алкил
карбокси,
супституиран
или
несупституиран
C2-C3
алкенил
карбокси,
супституиран или несупституиран C2-C3 алкинил
4

карбокси, амино или R
формираат
несатуриран

и R
или

5

можат да
сатуриран

хетероцикличен прстен, каде што најмалку еден
4

5

од R или R не е водород или C1-C6 алкил;
каде што горните групи, кога се супституирани,
се супституирани со од 1 до 5 супституенти
избрани од групата составена од C1-C6-алкил,
C2-C6-алкенил,
C2-C6-алкинил,
хетероциклоалкил, C1-C6-алкил

циклоалкил,
арил, C1-C6-

алкил хетероарил, C1-C6-алкил циклоалкил, C1C6-алкил хетероциклоалкил, амино, амониум,
ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил,
алкоксикарбонил, уреидо, карбамат, арил,
хетероарил, сулфинил, сулфонил, алкокси,
сулфанил, халоген, карбокси, трихалометил,
цијано, хидрокси, меркапто, и нитро, или каде
што соседните супституенти имаат поминато
затворање на прстенот;
за изготвување на медикамент за третман и/или
превенција на пореметувања на метаболизмот
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со посредство на инсулинска резистентност или

хиперхолестеролемија,

хипергликемија,

синдром на полицистични јајници (PCOS).

содржејќи

диабетес,

претерана

дебелина,

несоодветна
толеранција
на
гликоза,
хиперлипидемија,
хипертриглицеридемија,

Има уште 12 патентни барања.

(51) G 01F 11/28

назначен со тоа што наведениот внатрешен

(11) 4220

(13) Т1

лумен (12) на наведената цевка (4) содржи, на

(21) 2011/314

(22) 18/10/2011

наведениот влезен отвор (7; 70) на наведениот
мерен сад (3), краен дел (121; 1210) што има

(45) 31/08/2012
(30) 03741066.9 24/06/2003 EP
(96) 24/06/2003 EP03741066.9

напречен пресек што се зголемува кон
наведениот влезен отвор (7; 70), и со тоа, што

(97) 03/08/2011 EP1636552
(73) Sutter Leigozze S.p.A.

наведениот краен дел (121; 1210) на наведениот
внатрешен лумен (12) и наведениот влезен

Localita Leigozze 1 15060 Borghetto Borbera

отвор (7; 70) на наведениот мерен сад (3) има

AL, IT

напречен пресек со супстанцијално издолжен
облик и се распоредени така што поголема

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) SUTTER, Aldo
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ДИСПЕРЗИРАЊЕ
(57)

1

попречна димензија (71; 710) на истите е
супстанцијално паралелна со дното (21) на
самиот контејнер.

Контејнер за диспензирање (1), што

содржи:
главно шише (2), погодно да го прими
течниот продукт што треба да се диспензира и
има излезен отвор (6) за самиот течен продукт;
мерен сад (3), што има отвор (7; 70) за
влез на течниот продукт во истиот, кој што
влезен отвор (7; 70) е сместен на страничниот
ѕид на истиот, и отвор (8) за диспензирање на
течниот продукт нанадвор; и
цевка (4), што има внатрешен лумен (12)
што го поврзува наведениот излезен отвор (6) на
наведеното главно шише (2) со наведениот
влезен отвор (7; 70) на наведениот мерен сад
(3),
каде што наведеното главно шише (2) е од типот
погоден да се деформира што го предизвикува
приливот на течниот продукт во наведениот
мерен сад (3) преку наведената цевка (4),

Патенти

Има уште 25 патентни барања.
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(51) C 12N 15/00, C 07H 21/00, C 12N 5/00
(11) 4221

(13) Т1

(21) 2011/315

(22) 18/10/2011
(45) 31/08/2012

Ordonez, Nadia; Carter, Lauren and McNeill,
Patricia, Dianne
(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ,
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА ХЕМАТОЛОШКИ

(30) 20020057475 22/01/2002 US
(96) 22/01/2003 EP08010015.9

МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

(97) 10/08/2011 EP1975231
(73) CORIXA CORPORATION

изолирано моноклонално антитело коешто
специфично се врзува за полипептид којшто ја

CSC The United States Corporation 2711

содржи секвенцата утврдена во SEQ ID NO 4 во

Centerville Road Wilmington, DE 19808, US

производството на лек за лекување на хронична
лимфоцитна леукемија (CLL) или мултипл

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Gaiger, Alexander; Algate, Paul, A.; Mannion,

(57)

1

Употреба на ефективна количества

миелом (ММ) кај цицач како субјект.

Jane; Clapper, Jonathan, David; Wang, Aijun;

Има уште 13 патентни барања.

(51) C 07J 41/00
(11) 4222

(13) Т1

(21) 2011/316

(22) 19/10/2011
(45) 31/08/2012

(72) ODDON, Gilles; BERNARD, Daniel;
BOUSQUET-FRANCES, Joelle; CASENAVE,
Gerard and SIMONNET, Andre
(54) НОВА ПОСТАПКА ЗА

(30) 20060010853 13/12/2006 FR
(96) 11/12/2007 EP07871830.1

ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНО ДОБИВАЊЕ НА
ХИРАЛЕН ПРИМАРЕН АМИН ВРЗ СТЕРОИД

(97) 03/08/2011 EP2121724
(73) SANOFI
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(57) 1 Постапка за стереоселективно добивање

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

12, 15, 16 или 17 врз стероидна подлога,
назначена со тоа што оксим со формулата (II):
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на примарни амини на стероиди со a- или bконфигурација, на положбата 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11,

Патенти
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литиумов

метал

во

течен

амоњак,

на

температура од -33°C до -90°C, во мешавина на
растворувач од видот на етер и алифатски
алкохол, при што очекувано се добива
соединението со формулата (I):

каде што R претставува атом на водород,
праволиниски, разгранет или цикличен радикал
на алкил кој содржи од 1 до 12 јаглеродни атоми,
или радикал на арил или аралкил кој може да
содржи до 12 јаглеродни атоми, R1 претставува
атом на водород или радикал на понизок алкил
кој содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, R2
претставува радикал на понизок алкил кој
содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, оксимската
група е поставена на положба 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11,
12, 15, 16 или 17 на подлогата, која инаку може
да биде супституирана со една или повеќе групи

каде што наведениот

амин

со

a-

или

b-

конфигурација е поставен во положба која
одговара на положбата на
соединението со формулата (II).

оксимот

во

Има уште 10 патентни барања.

кои не се осетливи на условите на реакцијата кои
се наведени во продолжение, се третира со

(51) A 61K 31/01, 31/047, 8/30, 8/92, A 61P 17/02,
17/06
(11) 4223

(13) Т1

(21) 2011/317

(22) 19/10/2011
(45) 31/08/2012

(30) 20080053187 16/05/2008 FR
(96) 18/05/2009 EP09290370.7
(97) 07/09/2011 EP2119435
(73) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

(72) Fabre, Pierre; Przybylski, Christophe;
Cordoliani, Jean-Francois and Kopec, Marion
(54) ЕМОЛИЕНТЕН СОСТАВ
(57) 1 Состав за топична употреба што содржи
комбинација од глицерол, вазелин и течен
парафин како активна состојка, во форма на
масло-во-вода или вода-во-масло емулзија
назначен со тоа што вазелинот има
температура на топење помеѓу 51°C и 57°C,

45, place Abel-Gance 92100 Boulogne-

постојаност помеѓу 175 1/10 mm и 195 1/10 mm

Billancourt, FR

(пробивање на конус на 25°C) и вискозност
помеѓу 4 cSt и 5 cSt на 100°C.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

Патенти
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Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 209/08, A 61K 31/404, A 61P 25/14,
25/18, 25/22, 25/28
(11) 4224
(21) 2011/318

(13) Т1
(22) 19/10/2011

(45) 31/08/2012
(30) 2007CH02433 26/10/2007 IN
(96) 02/05/2008 EP08776656.4
(97) 03/08/2011 EP2200980
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No.5, Avenue 7, Banjara
Hills Hyderabad 500 034 , Andra Pradesh, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; KAMBHAMPATI,

Каде што R1 претставува водород, хидроксил,
халоген, (C1-C3)алкил, хало(C1-C3)алкил, (C1-

Rama, Sastri; SHINDE, Anil, Karbhari; KANDIKERE,
Nagaraj, Vishwottam and RAMAKRISHNA, Nirogi,

C3)алкокси,
хало(C1-C3)алкокси,
C6)алкил или цикло(C3-C6)алкокси;

Venkata, Satya
(54) АМИНО АРИЛСУЛФОНАМИД

R2 претставува водород, халоген, (C1-C3)алкил,

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 5НТ6 ЛИГАНДИ
(57) 1 Соединение со формула (I)

цикло(C3-

хало(C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси или хало (C1C3)алкокси, цикло(C3-C6)алкил или цикло(C3C6)алкокси;
R претставува водород или (C1-C3) алкил или
(C3-C6)циклоалкил;
"n" претставува 0 до 4;
"p" претставува 0 до 6;
"q" претставува 0 до 4.
Има уште 12 патентни барања.
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(54) ЦЕВКА

(51) H 02G 3/04
(11) 4153

(13) Т1

(57) 1 Набрана спроводна цевка за електрични

(21) 2011/328

(22) 28/10/2011

инсталации (1) за да прими мрежа, со проекции
(4) во внатрешноста на набраната спроводна

(45) 31/08/2012

(97) 24/08/2011 EP1859521
(73) Dietzel Gesellschaft m.b.H

цевка (1) за да се намали контактната површина
со мрежата што треба да се вовлече во
набраната спроводна цевка (1), назначена со
тоа што проекциите (4) се обезбедени преку

1 Haidequerstrasse 3-5 1111-Wien, AT

подржувачки

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

надолжно и се обликувани на внатрешната
површина на цевката.

(30) 4272005 15/03/2005 AT
(96) 14/03/2006 EP06704748.0

бразди

(5)

што

се

протегаат

(72) NEULINGER, Andreas

Има уште 10 патентни барања.

(54) ТРАЕН ПРОБИОТСКИ ПРЕХРАНБЕН

(51) A 23L 1/30, A 23K 1/00
(11) 4160
(21) 2011/335

(13) Т1
(22) 02/11/2011

ПРОДУКТ
(57)

1

Траен прехранбен продукт одбран од

(45) 31/08/2012
(30) 08152922 18/03/2008 EP

групата составена од млечни продукти што
имаат рок на траење без-ладење од повеќе од

(96) 18/03/2009 EP09723528.7

12 дена, овошни сокови што имаат период на

(97) 21/09/2011 EP2276357
(73) Friesland Brands B.V.

складирање без-ладење од 13 до 26 недели, и
овошен сок што содржи пијалоци што имаат

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

период на складирање без-ладење од најмалку 3
месеци, назначен со тоа што содржи

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) DE VRIES, Ynte Piet and TE BIESEBEKE,

пробиотски
состојба.

Rob

Има уште 13 патентни барања.

Патенти

организми

во

неискористена
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(51) B 23P 17/06, B 23D 31/00, E 04C 5/01

за формирање на челичните влакна (2) се прават

(11) 4151

(13) Т1

жлебови од една или од двете страни на

(21) 2011/339

(22) 03/11/2011

метална лента (1), со што се формираат жили од
челични влакна (4), коишто најпрво си уште се

(45) 31/08/2012
(30) 10034250 23/07/2008 DE
(96) 23/05/2009 EP09775880.9

поврзани со сепаратори (5), при што понатаму,
со цел трансформација на сепараторите (5) во

(97) 28/01/2010 EP2310165
(73) CENT & CENT GMBH & CO.KG

тенки разделни ленти, коишто лесно се
одделуваат една од друга и при разделувањето

Benzstrasse 14 89155 Erbach, DE

формираат мазни и рапави рабови, лентата од

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

челични влакна се подложува на процес на
валање, при којшто секој сепаратор(5) се

(72) STAHL, Karl-Hermann
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

подложува на повеќекратно деформирање со
свиткување по надолжната оска на тој начин што

ЧЕЛИЧНИ ВЛАКНА
Постапка за производство на челични

во сепараторот (5) се создаваат пукнатини
поради замор на материјалот и со тоа настанува

влакна, особено за употреба како адитив за

разделната лента, при што жилите од челични

бетон, како и за додавање при производството
на бетон со челични влакна, при којашто најпрво

влакна при жлебањето се опремуваат со стеги
(7) што се создаваат со прекини во жлебовите.

(57)

1

Има уште 28 патентни барања.
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на

(51) C 07C 17/02, 19/045

продукти

изведени

од

реакторот

за

(11) 4150

(13) Т1

хлоринација;

(21) 2011/341

(22) 08/11/2011

е) протокот на продукти изведени од реакторот
за хлоринација, од кој што евентуално беше

(45) 31/08/2012
(30) 0605716 26/06/2006 FR
(96) 22/06/2007 EP07765577.7

извлечен 1,2-дихлороетанот, се спроведува до
реактор за оксихлоринација во кој што

(97) 31/08/2011 EP2035358
(73) SOLVAY (Societe Anonyme)

мнозинството од
конвертира
во

Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, BE

подоцнежниот евентуално ќе биде подложен на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

чекор на апсорпција/десорпција е'), за време на
кој чекор 1,2-дихлороетанот формиран во

(72) STREBELLE, Michel and BALTHASART,
Dominique
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2ДИХЛОРОЕТАН

реакторот за хлоринација евентуално се
извлекува доколку истиот претходно не беше
извлечен;
д) 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за

Постапка за производство на 1,2-

оксихлоринација се изолира од протокот на

дихлороетан почнувајќи од проток на етан
назначена со тоа што

продукти
изведени
од
реакторот
на
оксихлоринација и евентуално се додава на 1,2-

а) протокот од етан се подложува на каталитичка
оксидехидрогенација
со
што
се
добива

дихлороетанот
хлоринација;

мешавина од гасови што содржи етилен,
неконвертиран етан, вода и секундарни составни

ѓ) протокот на продукти изведени од реакторот
на хлоринација, од кој што беше извлечен 1,2-

делови;

дихлороетанот,

б) наведената мешавина од гасови евентуално
се мие и суши со што се добива мешавина од

дополнителен проток на етан претходно воведен
во еден од чекорите б) до ф), евентуално се

суви гасови;
в) после евентуален дополнителнителен чекор

рециклира до чекор а) откако претходно е
евентуално прочистен од гасови и/или после

на прочистување, мешавината од суви гасови се
спроведува до реактор за хлоринација снабден

евентуален дополнителен третман со цел да се
елиминираат хлоринираните продукти содржани

со проток на хлорин така што најмалку 10% од

во истиот.

(57)

1

балансот на етилен се
1,2-дихлороетан,
откако

формиран

во

евентуално

реакторот

содржи

етиленот се конвертира во 1,2-дихлороетан;
г) 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за
хлоринација евентуално се изолира од протокот

Има уште 11 патентни барања.
Патенти

на
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(51) C 07C 205/55, 205/44, 309/08

(72) Wu, George; Sudhakar, Anantha; Wang, Tao;

(11) 4201

(13) Т1

Xie, Ji; Chen, Frank, Xing; Poirier, Marc; Huang,

(21) 2011/367

(22) 25/11/2011

Mingsheng; Kwok, Daw-long; Cui, Jian; Yang,
Xiaojing; Thiruvengadam, Tiruvettipuram, K.; Liao,

(45) 31/08/2012
(30) 644464 P 14/01/2005 US
(96) 12/01/2006 EP10001844.9

Jing and Sabesen, Vijay
(54) ЕКСО- И ДИАСТЕРЕО- СЕЛЕКТИВНИ

(97) 26/10/2011 EP2206697
(73) Schering Corporation

СИНТЕЗИ НА АНАЛОГНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ХИМБАЦИН

Kenilworth, NJ 07033-0530, US

(57)

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

којашто се состои од:

1

Соединение селектирано од групата

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 317/58, A 61K 31/495, 31/496, A 61P
29/00, 37/00, C 07D 211/96, 213/42, 213/74,
243/08, 295/22, C 07F 7/08
(11) 4200

(13) Т1

(21) 2011/372

(22) 30/11/2011
(45) 31/08/2012

(30) EPA 04106814 21/12/2004 EP and USP
638257 22/12/2004 US
(96) 19/12/2005 EP05826371.6
(97) 14/12/2011 EP1828160
(73) Merck Serono SA

каде што:

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

R е избран од арил, хетероарил;

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

R е избран од H, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил и
C2-C6-алкинил;

СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) SWINNEN, Dominique; GERBER, Patrick and
JORAND-LEBRUN, Catherine
(54) СУЛФОНИЛ АМИНО ЦИКЛИЧНИ
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ММР
(57)

1

Сулфонил амино цикличен дериват

4

5

А е –CR R ;
4’ 5’
B e –CR R ;
1
2

3

R е избран од H, -Si(C1-C6-алкил)3, амино C1-C6алкил, C1-C6-алкил, арил, хетероарил, арил C1C6-алкил, хетероарил C1-C6-алкил, C3-C8циклоалкил C1-C6-алкил, хетероциклоалкил C1C6-алкил, C3-C8-циклоалкил и хетероциклоалкил;
4

5

4’

5’

R , R , R и R се независно избрани од Н,
халоген, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил и C2-C6алкинил;

согласно Формулата (I)
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Х е избран од С, СН или N; Y е избран од CH и

супституирани со од 1 до 5 супституенти избрани

CH2 и групата

од групата составена од “C1-C6-алкил”, “C2-C6-

е избрана од –C=CH-, -

CH-CH2- и –N-CH2-;
m е избран од 0, 1 и 2;

алкенил”,
”
C2-C6-алкинил”,
“хетероциклоалкил”,
“арил

n е избран од 0 и 1;
p е избран од 1 и 2;

“хетероарил C1-C6-алкил”, “циклоалкил C1-C6алкил”, “хетероциклоалкил C1-C6-алкил”, “амино”,

како и неговите оптички активни форми како

“амониум”, “ацил”, “ацилокси”, “ациламино”,
“аминокарбонил”, “алкоксикарбонил”, “уреидо”,

енантиомери, диастереомери и неговите
рацематни форми, како и нивните фармацевтски
прифатливи соли,
каде
што
“алкенил”,

“алкинил”,

“арил”,

“циклоалкил”,
C1-C6-алкил”,

“арил”, “карбамат”, “хетероарил”, “сулфинил”,
“сулфонил”, “алкокси”, “сулфанил”, “халоген”,
“карбокси”, трихалометил, цијано, хидрокси,

“хетероарил”, “циклоалкил”, “хетероциклоалкил”
групите
можат
опционално
да
бидат

меркапто, и нитро.
Има уште 26 патентни барања.

(51) A 61M 5/24, 5/315
(11) 4141

(13) Т1

(21) 2011/373

(22) 01/12/2011

(17) во насока на подалечниот крај, заради
испорака на лекот;
назначен со тоа што:

(45) 31/08/2012

клипната шипка содржи два навојни дела (15,

(30) 08008353 02/05/2008 EP

16), при што првиот навоен дел (15) е предвиден

(96) 17/04/2009 EP09737821.0
(97) 02/11/2011 EP2274029
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

заради навојно поврзување со ресетирачкиот
елемент (11), а вториот навоен елемент (16) е

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

наведениот прв и втор навоен дел (15, 16) се
обратно поставени,

(72) HARMS, Michael; RAAB, Steffen; WEBBER,

при што:

Dominic, George; HOWARTH, James, Robert;
BECKETT, Trevor, John; GRAY, Geoffrey, Philip

·
во услови на работна состојба, спречено
е ротирањето на ресетирачкиот елемент (11) во

and GROSS, John, David
(54) УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК

однос на куќиштето (3), со што се спречува
движење на клипната шипка (17) во насока на

(57) 1 Уред за испорака на лек (1) кој содржи:
-куќиште (3) кое има поблизок и подалечен крај;

поблискиот крај; и
·
во услови на ресетирање, дозволено е

-кутија за прифаќање на лекот (2) која е

ротирање на ресетирачкиот елемент (11) во

предвидена да се поврзе со куќиштето (3);
-клипна шипка (17) којашто е подвижна во насока

однос на куќиштето (3), при што уредот за
испорака на лек може да се ресетира преку

на подалечниот крај, заради испорака на лекот; и
-управувачко средство со кое се овозможува

ротирање
на
клипната
шипка
(17)
и
ресетирачкиот елемент (11) во втора насока на

ротирање на клипната шипка во прва ротирачка
насока, со што се придвижува клипната шипка

ротирање и преку придвижување на клипната
шипка (17) во насока на поблискиот крај.

Патенти

предвиден
за
навојно
поврзување
со
управувачкиот уред и при што навоите на
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Има уште 28 патентни барања.
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(51) C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 3/06, 9/10,

C1-C6 алкокси, арилокси, -OC2-C6 алкенил, -

C 07D 401/12, 401/14, 403/14, 405/14, 409/14,

OC1-C6 халоалкил, -OC1-C6 алкилхетероциклил,

413/12, 417/12, 417/14, 491/04
(11) 4174
(13) Т1

-OC3-C8 циклоалкил, -OC1-C6 алкилциклоалкил,
-NR7R8 и -OC1-C6 алкиларил, -O-хетероциклил,

(21) 2012/5

-OC1-C6алкилхетероциклил, C1-C6 алкил-OC(O)NR7R8, C1-C6 алкил-NR7C(O)NR7R8 и C0-

(22) 03/01/2012
(45) 31/08/2012

(30) 20040582708P 24/06/2004 US;
20040627241P 12/11/2004 US and 20050664862P

C6 алкилCOOR11; со тоа што R1 не е хидрокси
кога Y е S(O)t; и кадешто секој циклоалкил, арил

24/03/2005 US

и

(96) 23/06/2005 EP05763328.1
(97) 12/10/2011 EP1761522
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,

супституиран со 1 до 3 групи независно избран
од оксо, хидрокси; халоген, C1-C6 алкил, C2-C6

US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

NR11SO2R12,
NR11COR12,
C0-C3
NR11R12,
C1-C3
алкил
COR11,

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

алкилCOOR11, цијано, C1-C6 алкилциклоалкил,

(72) FIELDS, Todd; WANG, Xiaodong; CHEN,
Xinchao; CIOFFI, Christopher Lawrence; DINN,

фенил, -OC1-C6 алкилциклоалкил, -OC1-C6
алкиларил, -OC1-C6 алкилхетероциклил и C1-

Sean Richard; ESCRIBANO, Ana Maria ;
FERNANDEZ, Maria Carmen; MARTIN DE LA

C6алкиларил; секој R2 е врзана за јаглероден
атом и е група којашто е независно избрана од:

NAVA, Eva, Maria; MATEO-HERRANZ, Ana, Isabel;
HERR, Robert Jason; MANTLO, Nathan Bryan and

водород, хидрокси, халоген, оксо, C1-C6 алкил,
C2-C6 алкенил,C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси,

PARTHASARATHY, Saravanan
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ ДИСЛИПИДЕМИЈА

C1-C6 халоалкил, CONR11R12, -NR11SO2R12, -

(57) 1 Соединение со формула I

нитро, C0-C6 алкилциклоалкил, фенил, C0-C6
алкиларил, хетероциклил, C3-C8 циклоалкил, и

хетероциклична

група

е

опционално

алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, C1-C6
халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, CONR11R12,
алкил
C0-C6

NR11COR12, C0-C6 алкил NR11R12, C0-C6
алкил COR11, C0-C6 алкилCOOR11, цијано,

C1-C6 халоалкил; и
избрани R2 групи

кадешто две независно
се опционално гем-

дисупституирани;
R3a и R3b се независно избрани од групата
составена од: водород, халоген, C1-C6 алкил,
C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси и
C1-C6 халоалкил;
R4 е група претставена со формулата -NR4aRab
кадешто;

каде што

R4a е хетероциклил, C1-C6 алкилхетероциклил

n е 0, 1, 2, или 3;
m е 0, 1, 2, или 3;

или C2-C6 алкенилхетероциклил група кадешто
секоја хетероциклична група е опционално

p е 1 или 2;
q е 0, 1, 2, 3, или 4;
Y е врска C=O или S(O)t; кадешто t е 0, 1 или 2;
R1 е избран од група составена од: хидрокси, C1C6

алкил,

арил,

C2-C6

алкенил,

C1-C6

халоалкил, C1-C6 алкилхетероциклил, C3-C8
циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил; C1-C6
алкиларил, хетероциклил, C1-C6 хидроксиалкил,

супституирана со 1 до 3 групи независно избрани
од групата составена од: оксо, хидроксил,
халоген, -NR11R12, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,
C0-C6 алкил CN, C1-C6 алкокси, C1-C6
хидроксиалкил,

C1-C6

халоалкил,

OC(O)NR11R12 и C1-C6 алкил NR11R12 кадешто
C1-C6 алкил група е опционално супституиран со
-OR10 или C

Патенти

-
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(O) или10, C0-C6 алкил NO2, C0-C6 алкил

содржи 1, 2, или 3 хетероатоми независно

NR11SO2R12, C0-C6 алкил C(O)NR11R12, C0-C6

избрана од O, N, и S;

алкил NR11C(O)R12, C0-C6 aлкил NR11C(O) или
12, C0-C6 алкил NR11C(O)NR10R12, C0-C6

R6 е независно избрана од група составена од:
водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, хидрокси,

алкил NR11CHR10CO2R12, C0-C6 алкил C(O)
или11, C0-C6

C или 7, C1-C6 алкокси, арилoxy, -OC2-C6
алкенил,
-OC1-C6
халоалкил,
C1-C6

Алкил SO2NR11R12, C0-C6 алкил S(O)tR11, C3C8 циклоалкил, C1-C6 алкилциклоалкил, и C0-C6

алкилNR7R8, C3-C8 циклоалкил, хетероциклил,
арил,

алкилхетероциклил кадешто

C1-C6

хетероциклилот на C0-C6 алкилхетероциклил
група е опционално супституиран со хало, C1-C6

NR7C(O)NR7R8 и C1-C6 алкилциклоалкил; R7 и
R8 се секој независно избрани од група

алкил, оксо, -CO2R11 и -NR11R12; и
R4b е избран од групата составена од: C1-C6

цоставена од: водород, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, -OC1-C6 алкил, C1-C6

алкиларил,
C2-C6
алкениларил,
C2-C6
алкиниларил, C1-C6 алкилхетероциклил, C2-C6

халоалкил, -O-арил, -OC3-C8 циклоалкил, -Oхетероциклил, -C1-C6 алкилциклоалкил, -OC1-C6

алкенилхетероциклил, C1-C6 алкилциклоалкил,

алкилциклоалкил, -OC1-C6 алкилхетероциклил,

C1-C6 алкил-O-C1-C6 алкиларил, кадешто секој
циклоалкил, арил, или хетероциклична група е

C1-C6 алкилхетероциклил, -O-C1-C6 алкиларил,
C3-C8 циклоалкил, хетероциклил, арил, и C1-C6

опционално супституирана со 1-3 група
независно избрана од групата составена од:

алкиларил, кадешто секој алкил, циклоалкил,
хетероциклична или арил група е опционално

хидрокси, оксо, -SC1-C6 алкил, C1-C6 алкил, C2C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 халоалкил,

супституиран со 1-3 групи независно избрана од
хидрокси, CN, халоген, C1-C6 алкил, C1-C6

халоген,

C2-C6

алкокси, C1-C6 халоалкил, и -NR11R12, или R7 и

алкенилoxy, C1-C6 халоалкоксиалкил, C0-C6
алкил NR11R12, -OC1-C6 алкиларил, нитро,

R8 комбинирани да формираат азот којшто
содржан во хетероцикличен прстен којшто има 0,

цијано, C1-C6
хидроксиалкил;

1, или 2 дополнителни хетероатоми избрани од
кислород, азот и сулфур и кадешто азотот -

C1-C6

алкокси,

арилoxy,

халоалкилалкохол,

и

C1-C6

алкил-O-C(O)NR7R8,C1-C6

R5 е избрана од група составена од: водород,
хидрокси, халоген, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,

содржи
хетероциклил
супституиран со оксо или

C2-C6 алкинил, C1-C6 алкокси, арилoxy, -OC2-C6

C1-C6 алкил; R10, R11 и R12 се независно

алкенил, -OC1-C6 халоалкил, C1-C6 халоалкил,
C3-C8 циклоалкил, C1-C6 алкиларил, C1-C6

избрани од група составена од водород, C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C3-C8 циклоалкил,

алкилхетероциклил, C2-C6 алкениларил, C2-C6
алкенилхетероциклил,
арил,
хетероциклил,

хетероциклил, арил, C1-C6 алкиларил, кадешто
секој алкил, арил, циклоалкил, и хетероциклична

цијано, нитро, C0-C6 алкил NR7R8, -OCONR7R8,
-S(O)tR7, -SO2NR7R8, C0-C5CH2OH, -OC1-C6

група е опционално супституиран со 1-3 групи
независно
избрана
од
халоген,
C1-C6

алкилхетероциклил,

алкиларил

алкилхетероциклил, и C1-C6 халоалкил, или R11

кадешто секој од алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, арил и хетероциклична група или

и R12 се комбинираат да формира азот којшто
содржи хетероцикличен прстен којшто може да

субгрупа е опционално супституирана со оксо,
алкилокси, арилoxи; и кадешто било кои две R5

има 0, 1, или 2 дополнителни хетероатоми
избрана од кислород, азот или сулфур и

групи може да се комбинираат за да формираат
опционално супституиран 5, 6, или 7- член

опционално супституиран со оксо, C1-C6 алкил,
CОR7, и -SO2R7;

фузиран прстен со фенил прстен (A-прстен) кон

кадешто

којшто тие се сврзани, кадешто 5, 6, или 7-член
фузираниот прстен е заситен, парцијално

супституиран или несупституиран ароматичен
или хетероароматичен или хетероцикличен

незаситен или полно незаситен и опционално

радикал (хетероариларил група се присоединети
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во овој термин, и кадешто терминот арил исто

диастереомер

опфаќа

диастереомери.

бензил

прифатлива

група;

сол,

или

фармацевтски

енантиомер,

рацемат,

или

смеша

назначенa со тоа што,

(21) 2012/7

(22) 05/01/2012

X2 е одбрано од CH или N;

(45) 31/08/2012

каде што R1 е азот-заштитна група,
што опфаќа:

(96) 17/02/2005 EP09170107.8
(97) 30/11/2011 EP2135873
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE

нивни

Има уште 13 патентни барања.

(51) C 07F 5/02, C 07D 401/14, 413/14
(11) 4129
(13) Т1

(30) 0403744 20/02/2004 GB

на

X1 е одбрано од O, NR1 или S; и

секвенцијалната реакција на соединение со
формулата II

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) Butlin, Margaret, Anne; Butlin, Roger, John;
Hogan, Philip, John and Meudt, Andreas
(54) ХЕМИСКА ПОСТАПКА ЗА СПАРУВАЊЕ
СО ДЕРИВАТ НА ФЕНИЛ БОРОНСКА
КИСЕЛИНА
(57) 1 Постапка за подготвување соединение со
формулата I

со,
(i)
метил- или дополнително супституиран
арил-литиум; и потоа
(ii)
n-бутил-, s-бутил-, t-бутил- или n-хексиллитиум и потоа
(iii)

естер на борат.

Има уште 5 патентни барања.

(51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28, C

(72) DEMATTOS, Ronald, Bradley;

12N 15/13
(11) 4164

(13) Т1

(21) 2012/14

(22) 12/01/2012

KUCHIBHOTLA, Uma; YANG, Hsiu-Chiung and
MCCLURE, Don, B.
(54) АНТИ-АБЕТА АНТИТЕЛО

(45) 31/08/2012

(57)

1

Постапка за подготвување на АЯ

(30) 20040546764P 23/02/2004 US
(96) 17/02/2005 EP05723280.3

антитело којашто ги содржи чекорите:
a.
изразување на антителото во клетките

(97) 23/11/2011 EP1720909
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,

кои што ендогено изразуваат АЯ пептид;

US

клетките; и
в.
прочистување

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти

б.
додавање на бета или гама секретирачки
инхибитор кон средина употребена за раст на
на

антителото

од

средината за растење кадешто прочистеното
антитело има незабележлива концентрација или
71 | С т р а н а
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има прифатливо ниски количини на ендогено

Има уште 4 патентни барања.

добиен АЯ пептид.

(54) ЦИТОТОКСИЧНИ СРЕДСТВА КОИ

(51) C 07D 487/04
(11) 4133
(21) 2012/15

(13) Т1
(22) 12/01/2012

СОДРЖАТ НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ТОМАЈМИЦИН И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА

(45) 31/08/2012

УПОТРЕБА

(30) EPA07290904 19/07/2007 EP
(96) 18/07/2008 EP08826772.9

(57) 1 Соединение одбрано од следната група:?
како
и
соодветните
естри
на
N-

(97) 26/10/2011 EP2170890
(73) SANOFI

хидроксисуксинимидил,
или нивните фармацевтски прифатливи соли,

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

хидрати или хидратни соли, или полиморфни
кристални структури на овие соединенија или

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

нивните

(72) BOUCHARD, Herve; COMMERCON, Alain;
RAVI, Chari V.J.; DENG, Yonghong and GAUZY,

диастереоизомери

оптички

изомери,
или

рацемати,
енантиомери.

Laurence

Има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/4162, A 61P

(73) Pfizer Products Inc.

9/12, C 07D 401/04, 405/04, 493/04
(11) 4128
(13) Т1

Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(21) 2012/19

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(72) MEYERS, Marvin Jay; ARHANCET, Graciela

(22) 16/01/2012
(45) 31/08/2012

(30) 863606 P 31/10/2006 US
(96) 17/10/2007 EP07825488.5

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

Barbieri; CHEN, Xiangyang; HOCKERMAN, Susan
Landis; LONG, Scott, Allen; MAHONEY, Matthew,

(97) 14/12/2011 EP2089367
72 | С т р а н а
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William; REITZ, David, Bruce and RICO, Joseph

m е 0, 1, 2 или 3;

Gerace
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРАЗОЛИН КАКО
АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА

R50 е одбран од групата која се состои од

МИНЕРАЛОКОРТИКОИДИ

од групата која се состои од водород и (C1-C6)алкил;

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол, назначено со тоа што има
структура претставена со формулата (II):

водород и (C1-C6)-алкил;
R51 и R52 се, независно еден од друг, одбрани

каде што наведените супституенти (C1-C6)-алкил
за R50, R51 и R52 може да бидат независно и по
желба

супституирани

со

еден

или

повеќе

супституенти одбрани од групата која се состои
од халоген, -OR53, -C(O)R53, -C(O)OR53, C(O)NR54R55,
-NR54R55, -N(R56)C(O)R53;

-S(O)pR53

и

-

S(O)pNR54R55;
p е 0, 1 или 2;
R53 е одбран од групата која се состои од
каде што:
X е одбран од групата која се состои од -CH2- и O-;
Z е одбран од групата која се состои од -C(R81)и -N-;
R1 е одбран од групата која се состои од
циклопентил, циклобутил и фенил; каде што
наведените супституенти за R1 - циклопентил,
циклобутил
и
фенил,
може
да
бидат
супституирани со еден или повеќе супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од хлоро, флуоро, метил,
етил, пропил, хлорометил, дихлорометил,
трихлорометил, флуорометил, дифлуорометил и
трифлуорометил;
R2 е одбран од групата која се состои од

водород, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил,
хидрокси-(C1-C6)-алкил
и
карбокси-(C1-C6)алкил;
R54 и R55 се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од водород, (C1-C6)алкил, хало-(C1-C6)-алкил, хидрокси-(C1-C6)алкил и карбокси-(C1-C6)-алкил; и
R81, R82, R83, R84 и R85 се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
водород, хлоро, флуоро, цијано, хидрокси,
карбокси,
метил,
етил,
трихлорометил,
трифлуорометил, цијанометил, хидроксиметил,
карбоксиметил, метокси, амино, метиламино и
диметиламино.
Има уште 19 патентни барања.

водород или (C1-C4)-алкил;
R5 е одбран од групата која се состои од (CH2)mOR50, -(CH2)mC(O)OR50 и
-(CH2)mC(O)NR51R52; каде што:

(51) H 04W 4/00
(11) 4132
(21) 2012/21

(13) Т1
(22) 16/01/2012

(97) 19/10/2011 EP2248353
(73) Unified Messaging Systems AS
P.O.Box 6528 Rodelokka 0501 Oslo, NO

(45) 31/08/2012
(30) 20080000961 22/02/2008 NO and

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

20080030575P 22/02/2008 US

(72) HEEN, Kjell-Harald
(54) ПАТУВАЧКИ АЛАРМЕН СИСТЕМ

(96) 19/02/2009 EP09712894.6
Патенти
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(57) 1 Постапка за претставување на преглед на

в) прием на информација од клиентот (20) во

обновен статус на корисници кои престојуваат на

врска со пораката која треба да биде испратена

една или повеќе специфични географски
локации во странство, и кадешто доколку тоа е

до MSISDN броевите лоцирани на релевантна
локација или локации;

пожелно, да се испрати порака кон соодветните
корисници, корисниците се идентификуваат со

г) испраќање на спомeнатата порака до
корисниците поврзани со соодветни MSISDN

тошто тие се поврзани со MSISDN број во
мобилна мрежа, и кадешто следниве чекори се

броеви;
д) прием и процесирање на било кои одговорени

реализираат

со

пораки од корисници кои ја примиле пораката, и

споменатата мобилна мрежа, и кадешто
серверот (10) е во комуникација со еден или

обновување на информации за статусот на
корисниците во базата на податоци (30) врз база

повеќе клиенти (20) со кориснички интерфејс, и
база на податоци (30) која вклучува обновени

на одговорените пораки, и категоризација на
ваквите одговорени пораки во категории

локациски информации за MSISDN броевите
поврзани со корисниците кои престојуваат на

согласно типот на дадениот одговор.
ѓ) испраќање на дополнителни информации како

различни локации во странство:

резултат на непосакуван настан до корисниците

а) прием на барање од клиентот (20) кое се
состои од информација за соодветна локација

кој се уште се наоѓаат во бараниот простор со
цел следење на овие корисници, и

или локации кадешто е посакуван преносот на
порака;

е) испраќање на споменатата информација за
обновениот статус кон споменатите клиенти (20)

б) собирање на релевантни информации од
споменатата база на податоци (30) врз основа на

за претставување на статусот на корисниците.

бараната

во

серверот

локација,

(10)

поврзан

информацијата

релевантни лични детали на
поврзани со MSISDN броеви

вклучува

корисниците
моментално

лоцирани на бараната локација, и кадешто
информацијата е испратена до клиентот (20) за
претставување на корисничкиот интерфејс;

Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 31/495, 45/06, A 61P 25/18

(54) ТРАНС-4 -{2-[4-(2,3-ДИХЛОРОФЕНИЛ)-

(11) 4152

(13) Т1

ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ]-ЕТИЛ}-N,N,-

(21) 2012/41

(22) 01/02/2012

ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ ШИЗОФРЕНИЈА

(45) 31/08/2012
(30) 0700369 24/05/2007 HU
(96) 19/05/2008 EP08762654.5

(57)
1
Транс-4-{2-[4-(2,3-дихлорофенил)пиперазин-1-ил]-етил}-N,N-диметилкарбамоил-

(97) 04/01/2012 EP2164492
(73) Richter Gedeon Nyrt.

циклохексиламин и/или соли и/или хидрати и/или
солвати и/или полиморфи на истиот за употреба

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU

во

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

терапевтски ефективна количина од 1.5, 3.0 или
4.5 мг/ден.

(72) NEMETH, Gyorgy; LASZLOVSZKY, Istvan and
ANDOR, Gyorgy

Има уште 8 патентни барања.

(51) B 60S 5/06, B 60K 1/04, B 60L 11/18, E 04H

(72) AGASSI, Shai and HEICHAL, Yoav
(54) СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ ЗА
СТАНИЦА ЗА ПРОМЕНА НА АКУМУЛАТОР

5/06
(11) 4198

(13) Т1

(21) 2012/43

(22) 01/02/2012

метода

за

третирање

шизофренија

со

(45) 31/08/2012

(57) 1 Систем на лизгачка врата (700) за
обезбедување пристап до долниот дел на едно

(30) 149690 P 03/02/2009 US; 166239 P
02/04/2009 US; 206913 P 04/02/2009 US and

возило кој што опфаќа:
врата (704) конфигурирана да се лизга во првиот

98724 P 19/09/2008 US

правец; и

(96) 18/09/2009 EP09792745.3
(97) 16/11/2011 EP2231447
(73) Better Place GmbH
6304 Zug, CH

систем за пренесување (706) во вратата
конфигуриран да се лизга во вториот правец кој
што е спротивен на првиот правец додека
поддржува најмалку едно тркало на возилото.

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Има уште 17 патентни барања.

Патенти
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(51) A 01N 25/00, 43/653, 47/24, 47/34, C 07D

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

417/06

ДООЕЛ СКОПЈЕ

(11) 4199
(21) 2012/44

(13) Т1
(22) 01/02/2012

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BRATZ, Matthias; ERK, Peter; ISRAELS,

(45) 31/08/2012
(30) 07102083 09/02/2007 EP

Rafel; SAXELL, Heidi, Emilia and KUHNS, Marco
(54) КРИСТАЛНИ КОМПЛЕКСИ ОД

(96) 08/02/2008 EP08708832.4
(97) 25/01/2012 EP2117297
(73) BASF SE

ЗЕМЈОДЕЛСКИ АКТИВНИ ОРГАНСКИ
СОЕДИНЕНИЈА

67056 Ludwigshafen , DE

најмалку едно земјоделски активно органско
соединение A селектирано од пираклостробин,

(57)

1

Кристален комплекс кој што опфаќа

епоксиконазол и метконазол, и тиофанат-метил.

Има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 47/24, 47/44, 9/00, 9/107

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 4140

(13) Т1

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2012/45

(22) 03/02/2012

(72) PORTAIS, Patricia and GACHON, Carine
(54) НОВИ СОСТАВИ НА БАЗА НА ТАКСОИДИ

(45) 31/08/2012
(30) 0707092 10/10/2007 FR
(96) 09/10/2008 EP08868434.5

(57) 1 Состави кои може да се инјектираат во
вид на емулзија и кои содржат деривати од

(97) 23/11/2011 EP2197492
(73) Aventis Pharma S.A.

групата на таксани, составени од емулзија на
база на фармацевтски прифатливо масло во

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

вода и врз лецитин, состав во којшто наведениот
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таксан се растворува и е претставен со општата
формула (I) или (II) дадени во продолжение:

назначени со тоа што може да содржат и
анјонско површински активно средство.
Има уште 15 патентни барања.

(51) E 04C 3/22, 2/22, 2/26, 3/26

материјал кои опфаќаат една или повеќе зони за

(13) Т1
(22) 07/02/2012

компресија или тензија во структурата која што
ќе се лее, а кои централни елементи (2) се

(45) 31/08/2012
(30) 08160304 14/07/2008 EP and 80455 P

опкружени или се наоѓаат во непосредна
близина до материјалот со помала цврстина од

14/07/2008 US

централните елементи (2), а каде што секој

(96) 13/03/2009 EP09709238.1
(97) 09/11/2011 EP2307631
(73) ABEO A/S
Finsensvej 37 F 1, 2000 Frederiksberg, DK

централен елемент (2) е конструиран од
сегменти (1) кои се составени од еден или

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

што еден или повеќе од сегментите (1) од
централниот елемент (2) содржи најмалце еден

(72) HERTZ, Kristian
(54) ЛЕСНИ СТРУКТУРИ ЗА ДРЖЕЊЕ НА
ТЕРЕТ ОСНАЖЕНИ СО ЦЕНТРАЛНИ

крај (5) со равнина која има агол кој што е

ЕЛЕМЕНТИ СОЧИНЕТИ ОД СЕГМЕНТИ

централниот елемент (5).

(11) 4159
(21) 2012/50

(57)

1

повеќе предстресни елементи (4), каде што,
спомнатата структура се карактеризира со тоа

различен од 90 степени во однос на
хоризонталната оска којашто поминува низ

Лесна структура за држење на терет

оснажена со централни елементи (2) од цврст

Има уште 8 патентни барања.

Патенти
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(54) ТАБЛЕТИРАЊЕ НА ЕРВТРИТОЛ

(51) A 23L 1/236, A 61K 9/20
(11) 4193

(13) Т1

(57) 1 Компресибилна смеша која се состои од

(21) 2012/68

(22) 21/02/2012

еритритол со специфична површина поголема од

(45) 31/08/2012

0,25 m /g, пожелно поголема од 0,3 m /g, уште

2

2

(30) 08015598 04/09/2008 EP
(96) 28/07/2009 EP09811073.7

повеќе пожелно поголема од 0,4 m /g и сврзувач
избран од групата која се состои од

(97) 01/02/2012 EP2334202
(73) Cargill, Incorporated

преджелатиниран
скроб,
микрокристална
целулоза,
карбоксиметилцелулоза,
малтоза,

15407 McGinty Road West Wayzata, MN 55391,
US

сорбитол, малтитол, ксилитол, изомалт и негови
мешавини, карактеристична по тоа што

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

смешата е гранулирана.

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

Има уште 10 патентни барања.

2

(72) BOGHMANS, Catherine, Patricia, L. and
MEEUS, Liesbeth, Maria, Fernande

(51) A 61K 38/48, A 61P 41/00
(13) Т1
(22) 22/02/2012

(11) 4192
(21) 2012/70

заболување, или компликација на заболување,
на око на субјект, назначена со тоа што
заболувањето на окото е одбрано од групата

(30) 0228409 06/12/2002 GB

составена од одвојување на мрежницата, кинење
на мрежницата, крварење во стаклестото тело,

(96) 05/12/2003 EP03812818.7

дијабетско

(97) 23/11/2011 EP1581254
(73) ThromboGenics N.V.

пролиферативна
дијабетска
непролиферативна дијабетска

Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee (Leuven), BE

макуларна дегенерација поврзана со возраста,
макуларни дупки, витреомакуларна тракција,

(45) 31/08/2012

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

крварење

во

стаклестото

тело,

ретинопатија,
ретинопатија,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) PAKOLA, Steve and DE SMET, Marc
(54) ФАРМАКОЛОШКА ВИТРЕОЛИЗА

макуларен
цистоиден

КОРИСТЕЈЌИ СКРАТЕН ПЛАЗМИН
(57) 1 Употреба на состав што содржи скратен

ретинална артерија, субретинално крварење,
амблиопија, ендофталмит, ретинопатија кај

плазмин протеин што содржи каталитички
домеин од плазмин (TPCD) при подготвувањето

предвремено родени деца, глауком, ретинитис
пигментоза, и која било комбинација од истите.

медикамент

за

78 | С т р а н а

третирање

или

набор,
макуларни
ексудати,
макуларен едем, таложење на

фибрин, оклузија на ретинална вена, оклузија на

спречување

Патенти
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Има уште 38 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 9/51
(11) 4197

(13) Т1

(21) 2012/71

(22) 23/02/2012
или -CH=CH-C6H4- или врска, n и m, кои можат да

(45) 31/08/2012
(30) 0802390 29/04/2008 FR
(96) 28/04/2009 EP09738359.0

бидат исти или различни, се цели броеви од 1 до
16;

(97) 23/11/2011 EP2282727
(73) LES LABORATOIRES SERVIER and

каде што L претставува -(CH2)R-CH[NH-CO-А']или врска, r е цел број од 1 до 16, и A'
претставува
А;

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

каде што Z претставува

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR
and 25, Rue Leblanc Immeuble "Le Ponant",
75015 Paris, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

или

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) OGIER, Julien; DORIS, Eric; LEFOULON,
Francois and ARNAULD, Thomas
(54) ПОЛИМЕРИЗИРАНИ МИЦЕЛИ
(57)

1

Полимеризирани

мицели

се

карактеризираат по тоа што се состојат од
полимеризирани амфифилни молекули добиени
од амфифилни молекули на општата формула AX-B-L-Z каде што А претставува

s е цел број од 1 до 16, со R2 претставува COOH
или SO3H или OSO3H или OPO3H2 или OPO2H2,
со R1 претставуваат H или радикална COOH или
SO3H или OSO3H или OPO3H2 или OPO2H2 или
група-CO-NH-(CH2)t-CH3,
t
e број од 1 до 16, или Z, исто така, може да биде
неутрана хидрофилна поларна глава од шеќер

или CH2=CH- или CH2=CH-C6H4-, n и m, кои
можат да бидат исти или различни, се цели
броеви

од

1

до

16;

каде што X претставува CO-NH или NH-CO или
врска, X е врска доколку B е врска и L е врска;

или полисахариден тип, а исто така и негови
соли или фармацевтски прифатлива киселина
или база.
Има уште 18 патентни барања.

каде што B претставува

(51) A 61K 31/205, 31/221, 31/7004, A 61P 9/10

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 4161
(21) 2012/73

(13) Т1
(22) 23/02/2012

(72) KOVERECH, Aleardo
(54) УПОТРЕБА НА L-КАРНИТИН ЗА

(45) 31/08/2012
(30) 2004RM00346 13/07/2004 IT

ЛЕКУВАЊЕТО КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ

(96) 21/06/2005 EP05755616.9
(97) 25/01/2012 EP1773314
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(57) 1 Комбинирана употреба на L-карнитин или
еден од неговите фармацевтски прифатливи

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

намалување на бројот на денови кои пациентот
со инфаркт ги минува на интензивна нега во

соли и глукоза за подготовка на лек корисен за

болница и за намалување на бројот на епизоди
80 | С т р а н а
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на пост инфарктно откажување на срце, кадешто

комбинација со 1000-1500мл од 5% глукозен

L-карнитинот се администрира интравенски во

раствор за 5 дена по што лекувањето со L-

рамките на 6 часа од почетокот на појавата на
почетни симптоми на акутен миокардијален

карнитин продолжува со доза од 4 грама дневно,
администрирана орално.

инфаркт, во почетна доза од 9 грама дневно се
карактеризира со тоашто е администрирана во

Има уште 5 патентни барања.

(51) A 61K 31/195, 31/35, A 61M 1/28, A 61P

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

13/00
(11) 4163

(13) Т1

(21) 2012/74

(22) 23/02/2012

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARDUINI, Arduino
(54) КАРНИТИН-КОЈШТО СОДРЖИ РАСТВОР
ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА КОЈ ИМА

(45) 31/08/2012
(30) 2005IT00130 10/03/2005 IT
(96) 22/02/2006 EP06708437.6

ПОДОБРЕНА БИОКОМПАТИБИЛНОСТ

(97) 04/01/2012 EP1858504
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A.

содржи од 0.02% w/v до 0.5% w/v

(57) 1 Раствор за перитонеална дијализа којшто
L-карнитин,

ксилитол и гликоза.
Има уште 14 патентни барања.

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(51) A 61K 31/353, 31/357, A 61P 25/02, 25/08,

или негова фармацевтска прифатлива сол за

25/14, 25/16
(11) 4165

(13) Т1

употреба во невропротекција, кадешто R и R се
секој независно избрани од групата составена од

(21) 2012/75

(22) 24/02/2012

1

(45) 31/08/2012
(30) 20050751494P 19/12/2005 US and
20060612146 18/12/2006 US

2

водород и понизок алкил;
1
R е избран од групата составена од водород и
понизок алкил:
a е цел број од 1 до 2:

(96) 19/12/2006 EP06845823.1
(97) 07/12/2011 EP1968571
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

е избран од групата составена од

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) REITZ, Allen, B. and SMITH-SWINTOSKY,
Virginia, L.,
(54) УПОТРЕБА НА БЕНЗО-ФУЗИРАНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СУЛФАМИДНИ ДЕРИВАТИ
КАКО НЕВРОПРОТЕКТИВНИ АГЕНСИ
(57) 1 Соединение со формула (I)

и

Патенти
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кадешто b е цел број од 0 до 4; и кадешто c е цел
број од 0 до 2;
5
секој R е независно

избран

од

или

групата

составена од халоген, понизок алкил и нитро;
кадешто "понизок алкил" се однесува на
јаглеродна низа состав од 1-4 јаглеродни aтоми,

тогаш a е 1.
Има уште 16 патентни барања.

при што кога е

(51) C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P 3/06, C
07D 413/12
(11) 4173
(21) 2012/79

(13) Т1
(22) 27/02/2012
(45) 31/08/2012

(30) 0949974P 16/07/2007 US
(96) 11/07/2008 EP08781651.8
(97) 28/12/2011 EP2178851
(73) Eli Lilly & Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GENIN, Michael, James; AGEJASCHICHARRO, Francisco, Javier; BUENO
MELENDO, Ana, Belen; MANNINEN, Peter,
Rudolph and WARSHAWSKY, Alan, M.
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА
МОДУЛИРАЊЕ НА FXR
(57) 1 Соединение со формула

82 | С т р а н а

каде што:
q е 1 или 2;
1
R е хлор, флуор или трифлуорметокси;
2

R е водород, хлор, флуор или
трифлуорметокси;
3b
R е трифлуорметил, циклопропил или
изопропил;
X е C или N, под услов да кога X е C, q е 1;
Ar’

е

избран

од

групата

составена

од

бензоизотиазолил, бензотиенил, индазолил,
индолил, нафтил, фенил и пиридинил, секој
опционално супституиран со метил или фенил;
или фармацевтски прифатлива сол или негов
енантиомер.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/57,

(72) Ganderton, David; Meakin, Brian; Ferraris,

45/06, A 61M 15/00, B 65D 83/14
(11) 4172
(13) Т1

Alessandra; Brambilla, Gaetano and Lewis, David
(54) СТАБИЛНИ СОСТАВИ НА

(21) 2012/81

ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ ЗА
ИНХАЛАТОРИ ПОД ПРИТИСОК СО ДОЗЕР

(22) 28/02/2012
(45) 31/08/2012

(30) W 0004635 22/05/2000 EP
(96) 18/01/2012 EP2223682

(57) 1 Аеросолен состав кој се состои од
формотерол фумарат како активна состојка во

(97) 18/05/2001 EP10166800.2
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

комбинација со беклометазон дипропионат во

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

хлороводородна киселина во толкаво количество
што растворот покажува pH помеѓу 3.0 и 3.5.

раствор на втечнет HFA 134а диспергатор и 12%
т/т
етанол
како
ко-растворувач,
и

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

Има уште 3 патентни барања.

(51) C 12N 15/30, A 61K 39/015, C 07K 14/445, C
12N 15/861
(11) 4169
(21) 2012/82

(13) Т1
(22) 28/02/2012

(97) 30/11/2011 EP1573012
(73) Crucell Holland B.V
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 31/08/2012
(30) 02102781 17/12/2002 EP and 03/50222

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) PAU, Maria Grazia; HOLTERMAN, Lennart;

12/06/2003 EP

KASPERS, Jorn and STEGMANN, Antonius,

(96) 16/12/2003 EP03796103.4

Johannes, Hendrikus

Патенти
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(54) РЕКОМБИНАНТНИ ВИРУСНО-БАЗИРАНИ

составена од: Ad26 и Ad35, назначен со тоа што

ВАКЦИНИ ПРОТИВ МАЛАРИЈА

наведениот рекомбинантен аденовирус содржи

(57) 1 Рекомбинантен аденовирус со дефектно
размножување од серотип одбран од групата

нуклеинска киселина што ја шифрира амино
киселинската секвенца SEQ ID NO:6.

Има уште 5 патентни барања.

(51) C 07K 14/715, A 61K 38/20, C 07K 14/47,
14/54
(11) 4168
(21) 2012/83

(72) ALTAROCCA, Valter and PEZZOTTI, Anna, R.
(54) АКТИВНИ ВАРИЈАНТИ НА IL-18

(13) Т1
(22) 01/03/2012

ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН И НИВНА УПОТРЕБА
ВО МЕДИЦИНАТА

(45) 31/08/2012

(57) 1 IL-18BP којшто содржи прв полипептид

(30) 03101326 13/05/2003 EP
(96) 14/03/2012 EP1622939

составен од амино киселини од 1 до 30 или
амино киселини од 15 до 30 од SEQ ID NO: 1 и

(97) 11/05/2004 EP04739182.6
(73) Merck Serono SA

втор полипептид составен од амино киселини од
31 до 164 или амино киселини од 31 до 163 од

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

SEQ ID NO: 1, каде што првиот и вториот
полипептид се поврзани преку дисулфидна

СКОПJЕ

врска;

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

фузиран
протеин
или
сол,
каде
што
функционалниот дериват содржи најмалку еден
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или

негов

функционален

дериват,
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дел поврзан со една или повеќе функционални

странични низи на амино киселинските резидуи.

групи, коишто се јавуваат како една или повеќе

Има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C
07D 413/14
(11) 4167
(21) 2012/84

(13) Т1
(22) 01/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 739107 P 21/11/2005 US
(96) 21/11/2006 EP06829087.3
(97) 29/02/2012 EP1951718
(73) Purdue Pharma LP
One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) TAFESSE, Laykea
(54) 4-ОКСАДИАЗОЛИЛ-ПИПЕРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1 Соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:
1

Ar е фенил несупституиран или супституиран со
2

една или повеќе R групи;
2

Ar е фенил несупституиран или супституиран со
една, две или три R2 групи;
4

Ar е фенил несупституиран или супституиран со
една, две или три R2 групи;
4

5

G e -H, -C(O)(CH2)nCO2R , -C(O)(CH2)nR , -(C1-C5
4

5

алкилен)C(O)OR , или -(C1-C5 алкилен)R ;
1
4
R = -H, -C(O)NH2, -C(O)NHOH, -CO2R , -CHO, CN, -(C1-C4 алкил), -C(O)NH(C1-C4 алкил), C(O)N(C1-C4 алкил)2, -CF3, -CHF2, -CH2F,

Патенти
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2

3

R и R се секое независно -халоген, -C1-C3

фенил, нафтил, антрил, фенантрил, или -(5- до

алкил, -О(C1-C3 алкил), -NH(C1-C3 алкил), -N(C1C3 алкил)2, -CF3 или -OCF3;

7-член) хетероарил, секој -C3-C8 циклоалкил,
фенил, нафтил, антрил, фенантрил, или -(5- до

4

R = -H, C1-C10 алкил, -CH2O(C1-C4 алкил), CH2N(C1-C4 алкил)2, или
-

7-член) хетероарил е несупституиран или
2
супституиран со една или повеќе R групи;

CH2NH(C1-C4 алкил);

m = цел број во опсег од 0 до 4;

5

4

R = -NH2, NHSO2R , -C(O)NH2, -C(O)NHOH, SO2NH2, -C(O)NH(C1-C4 алкил),
-C(O)N(C1-

n = цел број во опсег од 1 до 4;
p = 0 или 1; и

C4 алкил)2, -SO2NH(C1-C4 алкил), -SO2N(C1-C4
алкил)2, -H, -OH, -CN,
-C3-C8 циклоалкил,

q = цел број во опсег од 1 до 6.
Има уште 28 патентни барања.

(51) C 07D 277/34
(11) 4166

(13) Т1

R1 е хало, опционално супституиран C1-4 алкил,
опционално супституиран C1-4 алкокси или

(21) 2012/85

(22) 01/03/2012
(45) 31/08/2012

хидроксил;
R2 е избран од хало супституиран C1-3 алкил,

(30) 0893458P 07/03/2007 US
(96) 06/03/2008 EP08731517.2

цијано, хало, -C(O)NH2, и -C(O)O-C1-4 алкил или
алтернативно R2 е поврзан заедно за R3 за да се

(97) 14/12/2011 EP2132188
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

формира арил фузиран за фенилниот прстен кон

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

R2 за да се формира арилен прстен фузиран за
фенилниот прстен кон кој што R3 и R2 се сврзани;

(72) GAUL, Michael; SEARLE, Lilly Lee and
RENTZEPERIS, Dionisios
(54) СУПСТИТУИРАН ФЕНОКСИ N-

R4 е хало, цијано, хало супституиран C1-3 алкил, C≡CH, -C(O)O-C1-4алкил, -C(O)NH2 или -S(O2)-C1-4

АЛКИЛИРАН ТИАЗОЛИДИНДИОН КАКО
ЕСТРОГЕН ПОВРЗАН РЕЦЕПТОР-АЛФА

R5 и Re се независно H или опционално
супституиран C1-4 алкил или алтернативно R5 и

МОДУЛАТОРИ

R6 се сврзани заедно со N атом кон којшто тие се
сврзани
за
да
формираат
опционално

(57) 1 Соединение со формула (I)

кој што R2 и R3 се сврзани;
R3 е H или алтернативно R3 е поврзан заедно за

алкил; и

супституиран
хетероарил

5-9

член

N-којшто

содржи

или опционално супституиран 5-7 член N-којшто
содржи хетероциклил; или оптички изомер,
енантиомер,
диастереоизомер,
цис-транс
Каде што

изомер, рацемат
прифатлива сол.

или

негова

X е S;

Има уште 33 патентни барања.

фармацевтски

n е 1-4
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 25/28,

назначен со тоа што:

3/10, 33/06, 35/00, C 07D 487/04
(11) 4162
(13) Т1

Z претставува врска, карбонилна група,
метиленска група која може да биде супс-

(21) 2012/86

титуирана со една или две групи одбрани од C1-6
алкилна група, хидроксилна група, C1-6 алкокси

(22) 02/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 08290617 26/06/2008 EP
(96) 25/06/2009 EP09769671.0

група;
R1 претставува прстен на 4-пиридин;

(97) 21/12/2011 EP2321295
(73) SANOFI and Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation

R2 претставува атом на водород, C1-6 алкил;

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and 2-618 Kitahama, Chuo-Ku 3-chome, Osaka-Shi,

R2 и R3 може заедно да формираат 6-член
прстен, каде што азотните атоми за кои се

Osaka 541-8505, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

прикачени R2 и R3, може да бидат
супституирани со 1 до 4 супституенти одбрани од

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

C1-6 алкилна група;

(72) SAADY, Mourad; YAICHE, Philippe and
LOCHEAD, Alistair
(54) ДЕРИВАТИ НА 4-(ПИРИДИН-4-ИЛ)-1Н[1,3,5]ТРИАЗИН-2-ОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

R4 претставува:
- прстен на фенил, при што наведениот прстен

GSK3-БЕТА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

атом на халоген, C1-2 перхалогенирана алкилна
група, C1-3 халогенирана алкилна група,

(57)

1

Дериват на триазинон претставен со

формулата (I) или негова сол:

R3 претставува атом на водород, C1-6 алкилна
група;

може да биде супституиран со 1 до 4
супституенти одбрани од C1-6 алкилна група,

хидроксилна група, C1-6 алкокси група, C1-2 перхалогенирана алкокси група, C1-6 алкилсулфонилна
група, нитро, цијано, амино, C1-6 моноалкиламино
група или C2-12 диалкиламино група, ацетокси
група, аминосулфонилна група;
n претставува 0 до 2; во вид на слободна база
или киселинска адитивна сол.
Има уште 16 патентни барања.

(51) A 61K 39/395, C 07K 14/705, 16/00
(11) 4146
(13) Т1

(54) ПРОТЕИН ЗА ФУЗИЈА НА TACIИМУНОГЛОБУЛИН

(21) 2012/114

(57) 1 Трансмембрански активатор и калциум
модулатор и циклофилин лиганд интерактор на

(22) 26/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 293343 P 24/05/2001 US
(96) 20/05/2002 EP09168970.3

протеинот за фузија на TACI-имуноглобулинот,
за употреба за инхибирање на размножување на

(97) 25/01/2012 EP2116259
(73) ZymoGenetics, Inc.
Seattle, Washington 98102, US

туморозни клетки, при што протеинот за фузија

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

калциум модулатор и циклофилин лигандинтерактор (TACI) рецептор, при што половината

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RIXON, Mark, W., and GROSS, Jane, A.,

нн

Патенти

на TACI-имуноглобулинот опфаќа:
(a) половина трансмембрански активатор

TACl

рецептор

се

состои

од

и

една
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аминокиселинска низа селектирана од групата

аминокиселински остатоци 30 до 154 од НИЗА

која што се состои од:

ИД БР : 2;

30
(i) аминокиселински остатоци 34 до 104
од НИЗА
ИД
БР :2;(ii) аминокиселински

при што половината на TACl рецепторот се
врзува најмалку за еден од ZTNF2 или ZTNF4;

остатоци 30 до 110 од НИЗА ИД БР :2; и(iii)

и(b) имуноглобулинска половина.

Има уште 35 патентни барања.

(51) A 01N 25/30, 43/70, 47/36, A 01P 13/02

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

(13) Т1
(22) 26/03/2012

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

(45) 31/08/2012
(30) 713518 P 01/09/2005 US

(72) REAP, James, J. and BEESTMAN, George, B.
(54) ФОРМУЛИ ЗА ТЕЧЕН СУЛФОНИЛУРЕА

(96) 31/08/2006 EP06813996.3

ХЕРБИЦИД

(97) 25/01/2012 EP1947935
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND

(57) 1 Единечен хербициден состав во течна
фаза, кој што содржи по тежина:

COMPANY
Wilmington, DE 19898, US

(a) од 0.1 до 20% од
сулфонилуреа хербициди;

(11) 4147
(21) 2012/115
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или
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(б) од 0 до 40% од еден или повеќе биолошки

(д)

активни чинители кои што не се сулфонилуреа

дополнителни состојки за формулирање;

хербициди;
(в) од 0.1

при што течниотпреносител на единечниот
хербициден состав во течна фаза ја содржи

до

20%

од

еден

или

повеќе

лигносулфонати;
(г) од 40 до 99.8% од еден или повеќе естри на

од

0

до

50%

од

еден

или

повеќе

компонентата (г).
Има уште 11 патентни барања.

масни киселини на C1-C4 алканоли; и

(51) C 07D 215/14, 215/54
(11) 4158

(13) Т1

(21) 2012/116

(22) 26/03/2012
(45) 31/08/2012

(30) 20010036357 14/02/2001 JP
(96) 14/02/2002 EP02712360.3

Hidetaka, Ube Lab., Ube Ind. Ltd.; OKADA, Naoko,
Ube Lab Ube Ind. Ltd; HARADA, Takashi, Ube Lab
Ube Ind. Ltd; ODA, Hiroyuki, Ube Lab Ube Ind, Ltd.
and NAKAMURA, Akira, Ube Lab Ube Ind, Ltd.,
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КИНОЛИН
КАРБОКСИАЛДЕХИДЕН ДЕРИВАТ И НЕГОВ

(97) 21/03/2012 EP1361215
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd.
Kowa Hitotsubashi Bldg, 7-1, Kandanishiki-cho

ИНТЕРМЕДИЕР

3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JP

којшто содржи редукција на 2-циклопропил-4-(4'флуорофенил)кинолин-3-карбонитрил.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HARADA, Katsumasa, Ube Lab, Ube Ind. Ltd.;

(57) 1 Постапка за добивање на 2-циклопропил4-(4'-флуорофенил)кинолин-3-карбоксиалдехид,

Има уште 7 патентни барања.

NISHINO, Shigeyoshi, Ube Lab, Ube Ind. Ltd.;
HIROTSU, Kenji, Ube Lab, Ube Ind. Ltd; SHIMA,

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, 47/48, A 61P

(57) 1 Анти-CD79b антитело ги содржи следниве

35/00, C 12N 15/13
(11) 4196

(13) Т1

HVR низи:
(i) HVR-L1 ја содржи низата A1-A15, кадешто A1-

(21) 2012/159

(22) 25/04/2012

A15 е KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID NO: 194)

(45) 31/08/2012
(30) 25137 31/01/2008 US; 32790 29/02/2008

(ii) HVR-L2 ја содржи низата B1-B7, кадешто B1B7 е AASNLES (SEQ ID NO: 195)

US; 54709 20/05/2008 US and 950052 P
16/07/2007 US

(iii) HVR-L3 ја содржи низата C1-C9, кадешто C1C9 е QQSNEDPLT (SEQ ID NO: 196)

(96) 15/07/2008 EP08781859.7
(97) 01/02/2012 EP2176296
(73) Genentech, Inc

(iv) HVR-H1 ја содржи низата D1-D10, кадешто
D1-D10 0 е GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 202)

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

E18 е GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ ID NO: 203)
(vi) HVR-H3 ја содржи низата F1-F10, кадешто

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

F1-F10 е TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 204);
Каде што антителото се врзува на истиот епитоп

(72) CHEN, Yvonne; DENNIS, Mark; DORNAN,
David; ELKINS, Kristi; JUNUTULA, Jagath, Reddy;

како моноклоналното антитело кое ги содри
променливите домени од SEQ ID No 10 и SEQ ID

POLSON, Andrew and ZHENG, Bing
(54) АНТИ-CD79B АНТИТЕЛА И
ИМУНОКОНЈУГАТИ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА

No 14, антитело кое ги содржи

Патенти

(v) HVR-H2 ја содржи низата E1-E18, кадешто E1-

променливите

домени од SEQ ID No 207 и SEQ ID No 208 или
антитело кое ја содржи лесно врзаната секвенца
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на SEQ ID No 307 и цврсто врзаната секвенца на

SEQ

ID

No

308..

Има уште 19 патентни барања

(51) A 61K 31/7076, 38/21, A 61P 25/00
(11) 4194
(13) Т1

(i) период на вбризгување којшто трае од 2
месеци до 4 месеци кадешто споменатата

(21) 2012/160

(22) 26/04/2012

Кладрибин фармацевтска формулација треба да

(45) 31/08/2012
(30) 20040106909 22/12/2004 EP and

е администрирана и кадешто вкупната доза на
Кладрибин постигната на крајот од периодот на

20040638669P 22/12/2004 US
(96) 20/12/2005 EP05823474.1

вбризгување е од околу 1,7мг/кг до околу
3.5мг/кг;

(97) 29/02/2012 EP1827461
(73) Merck Serono SA

(ii) Кладрибин-слободен период којшто трае од 8
месеци до 10 месеци, кадешто Кладрибин не

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

треба да е администриран;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(iii) период на одржување којшто трае од 2
месеци до 4 месеци, кадешто споменатата

(72) DE LUCA, Giampero; YTHIER, Arnaud;
MUNAFO, Alain and LOPEZ-BRESNAHAN, Maria
(54) КЛАДРИБИН РЕЖИМ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

Кладрибин фармацевтска формулација треба да
е администрирана и кадешто вкупната доза на

(57) 1 Кладрибин фармацевтска формулација

Кладрибин постигната на крајот од периодот на

за употреба во лекувањето на мултипла
склероза, кадешто формулацијата треба да е

вбризгување (i);
(iv) Кладрибин-слободен

орално
администрирана
следејќи
последователнo долните чекори

Кладрибин не треба да е администриран.
Има уште 17 патентни барања.
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Кладрибин постигната на крај од периодот на
одржување е пониска од вкупната доза на

ги

период

каде

што

Патенти
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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)
8C07D209/42
8A61K31/404
8C07D403/12
8C07D413/12
8C07D401/12
8C07D498/08
8C07D401/14
8C07D401/12
8A61K31/4439
8A61P29/00
8A61P25/24
8A61P25/04
8A61P17/00
8A61P15/00
8A61P13/00
8A61P11/00
8A61P3/10
8C07D213/74
8C07D401/04
8C07D403/12
8C12N15/13
8C07K16/24
8C07K16/46
8A61K47/48
8C07K19/00
8C12N15/62
8C12N15/70
8C12N1/21
8A61K39/395
8A61P19/02
8A61P37/06
8A61K9/00
8A61K31/496
8A61P15/02
8A61K31/437
8C07D471/04
8A61P25/00
8A61K31/416
Патенти

(51) основен
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D498/08
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8C12N15/13
8A61K9/00
8A61K9/00
8A61K9/00
8A61K31/437
8A61K31/437
8A61K31/437
8A61K31/416

(11)
4157
4157
4157
4157
4157
4179
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4180
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4181
4182
4182
4182
4183
4183
4183
4184

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D231/54
8C07D401/12
8C07D403/12
8A61P3/00
8A61P25/00
8C07K14/47
8A61K39/00
8A61K45/06
8A61K31/4178
8A61K31/439
8A61K31/265
8A61P1/12
8A61K9/70
8A61K31/565
8A61K9/14
8A61P25/04
8A61K31/485
8A61K39/155
8C07D209/42
8C07D401/12
8C07D413/12
8C07D403/12
8C07D405/12
8C07D417/12
8A61K31/33
8A61P29/00
8A61K31/167
8A61K31/573
8A61K9/72
8C07D235/02
8C07D487/04
8C07D471/04
8A61K31/437
8A61K31/4188
8A61P29/00
8C12N7/00
8A61K39/12
8C07D401/14
8A61K31/14

8A61K31/416
8A61K31/416
8A61K31/416
8A61K31/416
8A61K31/416
8C07K14/47
8C07K14/47
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K9/70
8A61K9/70
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K9/14
8A61K39/155
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8C07D209/42
8A61K31/167
8A61K31/167
8A61K31/167
8C07D235/02
8C07D235/02
8C07D235/02
8C07D235/02
8C07D235/02
8C07D235/02
8C12N7/00
8C12N7/00
8C07D401/14
8C07D401/14

4184
4184
4184
4184
4184
4185
4185
4155
4155
4155
4155
4155
4186
4186
4187
4187
4187
4188
4136
4136
4136
4136
4136
4136
4136
4136
4138
4138
4138
4139
4139
4139
4139
4139
4139
4143
4143
4148
4148

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D413/14
8A61P25/18
8A61K31/4745
8A61P35/00
8A61K31/47
8A61K31/138
8E01F15/04
8B65D71/00
8B65D85/16
8B65B25/14
8B65B63/02
8A61K9/08
8A61K47/26
8A61K38/26
8A61K39/395
8A61K38/34
8C07K14/68
8C07K14/725
8C07K16/46
8C12N5/10
8C12N15/11
8C12N15/16
8C12N15/62
8C12N15/86
8A61K31/495
8A61K35/56
8A61P35/00
8A61K35/32
8A61K31/4412
8A61P11/00
8C07D489/00
8C07D489/08
8A61K31/47
8A61K31/4704
8A61P31/06
8C07K16/40
8A61K39/395
8A61P37/00
8C07K16/44
8G01N33/573
8A61K38/29
8A61K47/26
8A61K47/32
8A61K47/18
8A61K9/19
8F24J2/07
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8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/4745
8A61K31/4745
8A61K31/4745
8A61K31/4745
8E01F15/04
8B65D71/00
8B65D71/00
8B65D71/00
8B65D71/00
8A61K9/08
8A61K9/08
8A61K9/08
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K31/495
8A61K31/495
8A61K31/495
8A61K35/32
8A61K31/4412
8A61K31/4412
8C07D489/00
8C07D489/00
8A61K31/47
8A61K31/47
8A61K31/47
8C07K16/40
8C07K16/40
8C07K16/40
8C07K16/40
8C07K16/40
8A61K38/29
8A61K38/29
8A61K38/29
8A61K38/29
8A61K38/29
8F24J2/07

4148
4148
4149
4149
4149
4149
4131
4178
4178
4178
4178
4130
4130
4130
4177
4177
4177
4177
4177
4177
4177
4177
4177
4177
4202
4202
4202
4203
4204
4204
4205
4205
4206
4206
4206
4207
4207
4207
4207
4207
4208
4208
4208
4208
4208
4137

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8F22B1/00
8A61K39/395
8C07K16/28
8A61P35/00
8A61P37/00
8C12N5/20
8A61K47/48
8C08F14/06
8C07C19/045
8C07C17/02
8H03M13/13
8C07D215/14
8C07D401/04
8C07D413/04
8C07D417/04
8A61K31/496
8A61P31/04
8A61K31/505
8A61P31/18
8C07D295/18
8C07D317/34
8A61K31/495
8A61P29/00
8C07D277/04
8C07D317/22
8C07K16/12
8A61K39/395
8A61P31/04
8H04L29/06
8C07D295/073
8A61K31/495
8A61P25/18
8C07D471/04
8A61K31/437
8A61P35/00
8C07F9/141
8C07D207/08
8A61K31/662
8A61P31/12
8A61K39/155
8A61K39/175
8A61K39/295
8A61K31/222
8A61K9/16
8A61P13/10
8C07K16/22

8F24J2/07
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8C08F14/06
8C08F14/06
8C08F14/06
8H03M13/13
8C07D215/14
8C07D215/14
8C07D215/14
8C07D215/14
8C07D215/14
8C07D215/14
8A61K31/505
8A61K31/505
8C07D295/18
8C07D295/18
8C07D295/18
8C07D295/18
8C07D277/04
8C07D277/04
8C07K16/12
8C07K16/12
8C07K16/12
8H04L29/06
8C07D295/073
8C07D295/073
8C07D295/073
8C07D471/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8C07F9/141
8C07F9/141
8C07F9/141
8C07F9/141
8A61K39/155
8A61K39/155
8A61K39/155
8A61K31/222
8A61K31/222
8A61K31/222
8C07K16/22

4137
4156
4156
4156
4156
4156
4156
4170
4170
4170
4154
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4134
4134
4135
4135
4135
4135
4144
4144
4142
4142
4142
4195
4171
4171
4171
4175
4175
4175
4176
4176
4176
4176
4209
4209
4209
4210
4210
4210
4211

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07K16/28
8C12N15/13
8C12N15/85
8B29B17/00
8B29B17/02
8A61M15/00
8C12M1/02
8C12M1/10
8C12M1/16
8C12P19/14
8C12P19/00
8C12P7/10
8C12P19/12
8C07D309/32
8A23L1/176
8A23P1/12
8A23P1/14
8A61K31/555
8C07K498/22
8C07F7/00
8C07F7/22
8A61K31/4245
8C07D417/00
8C07D413/00
8A61K31/426
8A61K31/16
8A61K31/166
8A61K31/167
8A61P3/10
8C07C231/00
8C07D277/28
8C07D277/30
8G01F11/28
8C12N15/00
8C12N5/00
8C07H21/00
8C07J41/00
8A61K31/01
8A61K31/047
8A61P17/02
8A61P17/06
8A61K8/30
8A61K8/92
8C07D209/08
8A61K31/404
8A61P25/14
Патенти

8C07K16/22
8C07K16/22
8C07K16/22
8B29B17/00
8B29B17/00
8A61M15/00
8C12M1/02
8C12M1/02
8C12M1/02
8C12M1/02
8C12M1/02
8C12M1/02
8C12M1/02
8C07D309/32
8A23L1/176
8A23L1/176
8A23L1/176
8A61K31/555
8A61K31/555
8A61K31/555
8A61K31/555
8A61K31/4245
8A61K31/4245
8A61K31/4245
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/426
8G01F11/28
8C12N15/00
8C12N15/00
8C12N15/00
8C07J41/00
8A61K31/01
8A61K31/01
8A61K31/01
8A61K31/01
8A61K31/01
8A61K31/01
8C07D209/08
8C07D209/08
8C07D209/08

4211
4211
4211
4212
4212
4213
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4214
4215
4216
4216
4216
4217
4217
4217
4217
4218
4218
4218
4219
4219
4219
4219
4219
4219
4219
4219
4220
4221
4221
4221
4222
4223
4223
4223
4223
4223
4223
4224
4224
4224

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61P25/18
8A61P25/22
8A61P25/28
8H02G3/04
8A23L1/30
8A23K1/00
8B23P17/06
8B23D31/00
8E04C5/01
8C07C17/02
8C07C19/045
8C07C205/55
8C07C205/44
8C07C309/08
8C07D317/58
8C07F7/08
8C07D295/22
8C07D213/42
8C07D213/74
8A61K31/495
8A61K31/496
8A61P37/00
8A61P29/00
8C07D211/96
8C07D243/08
8A61M5/24
8A61M5/315
8C07D403/12
8C07D417/12
8C07D491/04
8C07D413/12
8C07D405/14
8C07D401/14
8C07D409/14
8C07D403/14
8C07D417/14
8C07D401/12
8A61K31/55
8A61P9/10
8A61P3/06
8C07F5/02
8C07D401/14
8C07D413/14
8C07K16/18
8A61K39/395
8A61P25/28

8C07D209/08
8C07D209/08
8C07D209/08
8H02G3/04
8A23L1/30
8A23L1/30
8B23P17/06
8B23P17/06
8B23P17/06
8C07C17/02
8C07C17/02
8C07C205/55
8C07C205/55
8C07C205/55
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8C07D317/58
8A61M5/24
8A61M5/24
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07F5/02
8C07F5/02
8C07F5/02
8C07K16/18
8C07K16/18
8C07K16/18

4224
4224
4224
4153
4160
4160
4151
4151
4151
4150
4150
4201
4201
4201
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4141
4141
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4174
4129
4129
4129
4164
4164
4164

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C12N15/13
8C07D487/04
8C07D231/54
8C07D401/04
8C07D405/04
8C07D493/04
8A61K31/416
8A61K31/4162
8A61P9/12
8H04W4/00
8A61K31/495
8A61P25/18
8A61K45/06
8B60S5/06
8B60K1/04
8B60L11/18
8E04H5/06
8A01N25/00
8A01N47/24
8A01N43/653
8C07D417/06
8A01N47/34
8A61K47/24
8A61K47/44
8A61K9/00
8A61K9/107
8E04C3/22
8E04C3/26
8E04C2/22
8E04C2/26
8A23L1/236
8A61K9/20
8A61K38/48
8A61P41/00
8A61K9/51
8A61K31/205
8A61K31/221
8A61K31/7004
8A61P9/10
8A61K31/195
8A61K31/35
8A61P13/00
8A61M1/28
8A61K31/353
8A61K31/357
8A61P25/02
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8C07K16/18
8C07D487/04
8C07D231/54
8C07D231/54
8C07D231/54
8C07D231/54
8C07D231/54
8C07D231/54
8C07D231/54
8H04W4/00
8A61K31/495
8A61K31/495
8A61K31/495
8B60S5/06
8B60S5/06
8B60S5/06
8B60S5/06
8A01N25/00
8A01N25/00
8A01N25/00
8A01N25/00
8A01N25/00
8A61K47/24
8A61K47/24
8A61K47/24
8A61K47/24
8E04C3/22
8E04C3/22
8E04C3/22
8E04C3/22
8A23L1/236
8A23L1/236
8A61K38/48
8A61K38/48
8A61K9/51
8A61K31/205
8A61K31/205
8A61K31/205
8A61K31/205
8A61K31/195
8A61K31/195
8A61K31/195
8A61K31/195
8A61K31/353
8A61K31/353
8A61K31/353

4164
4133
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4132
4152
4152
4152
4198
4198
4198
4198
4199
4199
4199
4199
4199
4140
4140
4140
4140
4159
4159
4159
4159
4193
4193
4192
4192
4197
4161
4161
4161
4161
4163
4163
4163
4163
4165
4165
4165

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61P25/08
8A61P25/14
8A61P25/16
8C07D261/08
8C07D413/12
8A61K31/42
8A61P3/06
8A61K9/12
8A61K31/4704
8A61K31/56
8A61K31/57
8A61K31/46
8A61M15/00
8B65D83/14
8A61K45/06
8C12N15/30
8C12N15/861
8A61K39/015
8C07K14/445
8C07K14/715
8C07K14/54
8C07K14/47
8A61K38/20
8C07D413/04
8C07D413/14
8A61K31/454
8A61P25/00
8C07D277/34
8C07D401/04
8C07D487/04
8A61K31/53
8A61P25/28
8A61P3/10
8A61P35/00
8A61P33/06
8A61K39/395
8C07K16/00
8C07K14/705
8A01N25/30
8A01N47/36
8A01N43/70
8A01P13/02
8C07D215/14
8C07D215/54
8C07K16/28
8A61K39/395

8A61K31/353
8A61K31/353
8A61K31/353
8C07D261/08
8C07D261/08
8C07D261/08
8C07D261/08
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8A61K9/12
8C12N15/30
8C12N15/30
8C12N15/30
8C12N15/30
8C07K14/715
8C07K14/715
8C07K14/715
8C07K14/715
8C07D413/04
8C07D413/04
8C07D413/04
8C07D413/04
8C07D277/34
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8A01N25/30
8A01N25/30
8A01N25/30
8A01N25/30
8C07D215/14
8C07D215/14
8C07K16/28
8C07K16/28

4165
4165
4165
4173
4173
4173
4173
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4169
4169
4169
4169
4168
4168
4168
4168
4167
4167
4167
4167
4166
4162
4162
4162
4162
4162
4162
4162
4146
4146
4146
4147
4147
4147
4147
4158
4158
4196
4196

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C12N15/13
8A61K47/48
8A61P35/00

8C07K16/28
8C07K16/28
8C07K16/28

4196
4196
4196

T1
T1
T1

8A61K31/7076
8A61K38/21
8A61P25/00

8A61K31/7076
8A61K31/7076
8A61K31/7076

4194
4194
4194

T1
T1
T1

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

(73)
A.M.S.A. ANONIMA MATERIE
SINTETICHE E AFFINI S.p.A.
Abbott BiotherapeuticsCorp.
ABEO A/S
Array Biopharma, Inc.
AstraZeneca AB

Aventis Pharma S.A.
BASF SE
Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Better Place GmbH
BIOPROJET
Cargill, Incorporated
CENT & CENT GMBH & CO.KG
Centocor Ortho Biotech Inc.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Cockerill Maintenance & Ingenierie
and Abengoa Solar New
Technologies, S.A.
CORIXA CORPORATION
Crisp Sensation Holding SA
Crucell Holland B.V
Патенти

(51)

(11)

(13)

C 07D 277/04, 317/22

4144

T1

4156

T1

4159
4218
4179
4138
4129

T1
T1
T1
T1
T1

4149

T1

4140

T1

4199

T1

4186

T1

4198

T1

4155

T1

4193
4151

T1
T1

4177

T1

4172

T1

F 24J 2/07, F 22B 1/00

4137

T1

C 12N 15/00, C 07H 21/00, C 12N 5/00
A 23L 1/176, A 23P 1/12, 1/14
C 12N 15/30, A 61K 39/015, C 07K

4221
4216
4169

T1
T1
T1

A 61K 39/395, 47/48, A 61P 35/00,
37/00, C 07K 16/28, C 12N 5/20
E 04C 3/22, 2/22, 2/26, 3/26
A 61K 31/4245, C 07D 413/00, 417/00
C 07D 498/08
A 61K 31/167, 31/573, 9/72
C 07F 5/02, C 07D 401/14, 413/14
A 61K 31/4745, 31/138, 31/47, A 61P
35/00
A 61K 47/24, 47/44, 9/00, 9/107
A 01N 25/00, 43/653, 47/24, 47/34, C
07D 417/06
A 61K 9/70, 31/565
B 60S 5/06, B 60K 1/04, B 60L 11/18, E
04H 5/06
A 61K 45/06, 31/265, 31/4178, 31/439, A
61P 1/12
A 23L 1/236, A 61K 9/20
B 23P 17/06, B 23D 31/00, E 04C 5/01
A 61K 39/395, 38/34, C 07K 14/68,
14/725, 16/46, C 12N 15/11, 15/16,
15/62, 15/86, 5/10
A 61K 9/12, 31/46, 31/4704, 31/56,
31/57, 45/06, A 61M 15/00, B 65D 83/14
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CVP Clean Value Plastics GmbH
Deutsche Telekom AG
Dietzel Gesellschaft m.b.H
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY
Eli Lilly & Company

ELI LILLY AND COMPANY

EURO-CELTIQUE S.A.
Friesland Brands B.V.
Genentech, Inc
GILEAD SCIENCES, INC.
H. Lundbeck A/S
Immatics Biotechnologies GmbH
Inbicon A/S
InfaCare Pharmaceutical Corporation
Intermune, Inc.

Janssen Pharmaceutica N.V.

LABORATOIRES FOURNIER S.A.
LES LABORATOIRES SERVIER and
COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE
Medimmune Limited
Merck Serono SA
96 | С т р а н а

14/445, C 12N 15/861
B 29B 17/00, 17/02
H 04L 29/06
H 02G 3/04

4212
4195
4153

T1
T1
T1

A 01N 25/30, 43/70, 47/36, A 01P 13/02

4147

T1

4173

T1

4130

T1

4174

T1

4164

T1

4187
4131
4205
4160

T1
T1
T1
T1

4196

T1

4176

T1

4171

T1

4185

T1

4214

T1

4217

T1

4204
4206

T1
T1

4145

T1

4134

T1

4165

T1

4184

T1

4166

T1

4157

T1

A 61K 9/51

4197

T1

C 07K 16/22, 16/28, C 12N 15/13, 15/85
C 07D 295/18, A 61K 31/495, A 61P

4211
4135

T1
T1

C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P 3/06,
C 07D 413/12
A 61K 9/08, 38/26, 47/26
C 07D 403/12, A 61K 31/55, A 61P 3/06,
9/10, C 07D 401/12, 401/14, 403/14,
405/14, 409/14, 413/12, 417/12, 417/14,
491/04
C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28,
C 12N 15/13
A 61K 9/14, 31/485, A 61P 25/04
E 01F 15/04
C 07D 489/00, 489/08
A 23L 1/30, A 23K 1/00
C 07K 16/28, A 61K 39/395, 47/48, A 61P
35/00, C 12N 15/13
C 07F 9/141, A 61K 31/662, A 61P 31/12,
C 07D 207/08
C 07D 295/073, A 61K 31/495, A 61P
25/18
C 07K 14/47, A 61K 39/00
C 12M 1/02, 1/10, 1/16, C 12P 19/00,
19/12, 19/14, 7/10
A 61K 31/555, C 07F 7/00, 7/22, C 07K
498/22
A 61K 31/4412, A 61P 11/00
A 61K 31/47, 31/4704, A 61P 31/06
C 07D 215/14, A 61K 31/496, A 61P
31/04, C 07D 401/04, 413/04, 417/04
A 61K 31/505, A 61P 31/18
A 61K 31/353, 31/357, A 61P 25/02,
25/08, 25/14, 25/16
A 61K 31/416, A 61P 25/00, 3/00, C 07D
231/54, 401/12, 403/12
C 07D 277/34
C 07D 209/42, A 61K 31/404, C 07D
401/12, 403/12, 413/12
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Merial Ltd.
Nissan Chemical Industries, Ltd.
Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH
Nycomed Danmark ApS
Pfizer Products Inc.

Pharma Mar, S.A
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
POLICHEM S.A.
Purdue Pharma LP
Richter Gedeon Nyrt.
SANOFI

Sanofi - Aventis

SANOFI and Mitsubishi Tanabe
Pharma Corporation
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Schering Corporation
Патенти

29/00, C 07D 317/34
A 61K 31/426, 31/16, 31/166, 31/167, A
61P 3/10, C 07C 231/00, C 07D 277/28,
277/30
C 07D 317/58, A 61K 31/495, 31/496, A
61P 29/00, 37/00, C 07D 211/96, 213/42,
213/74, 243/08, 295/22, C 07F 7/08
C 07K 14/715, A 61K 38/20, C 07K 14/47,
14/54
A 61K 31/7076, 38/21, A 61P 25/00
A 61K 39/155
A 61K 39/155, 39/175, 39/295
C 07D 215/14, 215/54

4219

T1

4200

T1

4168

T1

4194
4188
4209
4158

T1
T1
T1
T1

C 12N 7/00, A 61K 39/12

4143

T1

A 61K 38/29, 47/18, 47/26, 47/32, 9/19
C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/4162, A
61P 9/12, C 07D 401/04, 405/04, 493/04
C 07D 401/14, A 61K 31/14, A 61P 25/18,
C 07D 413/14
A 61K 31/495, 35/56, A 61P 35/00
C 07D 309/32
A 61K 31/01, 31/047, 8/30, 8/92, A 61P
17/02, 17/06
A 61K 9/00, 31/496, A 61P 15/02
C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P
25/00, C 07D 413/14
A 61K 31/495, 45/06, A 61P 25/18
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
35/00
C 07J 41/00
C 07D 487/04
C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P
11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 25/04,
25/24, 29/00, 3/10, C 07D 213/74,
401/04, 401/12, 403/12
A 61K 31/437, A 61P 25/00, C 07D
471/04
C 07D 209/42, A 61K 31/33, A 61P 29/00,
C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 413/12,
417/12
C 07D 235/02, A 61K 31/4188, 31/437, A
61P 29/00, C 07D 471/04, 487/04
C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 25/28,
3/10, 33/06, 35/00, C 07D 487/04
A 61M 5/24, 5/315
C 07C 205/55, 205/44, 309/08

4208

T1

4128

T1

4148

T1

4202
4215

T1
T1

4223

T1

4182

T1

4167

T1

4152

T1

4175

T1

4222
4133

T1
T1

4180

T1

4183

T1

4136

T1

4139

T1

4162

T1

4141
4201

T1
T1
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Sewon Cellontech Co., Ltd.
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A.
SOLVAY (Societe Anonyme)
Solvay SA
Sutter Leigozze S.p.A.
Suven Life Sciences Limited
ThromboGenics N.V.
UCB Pharma GmbH
UCB Pharma, S.A.
Unified Messaging Systems AS
University of Massachusetts and
Medarex, Inc.
URSA Insulation, S.A.
Vectura Delivery Devices Limited
Veijlen N.V.
YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO., LTD.
ZymoGenetics, Inc.
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A 61K 35/32
A 61K 31/205, 31/221, 31/7004, A 61P
9/10
A 61K 31/195, 31/35, A 61M 1/28, A 61P
13/00
C 07C 17/02, 19/045
C 08F 14/06, C 07C 17/02, 19/045
G 01F 11/28
C 07D 209/08, A 61K 31/404, A 61P
25/14, 25/18, 25/22, 25/28
A 61K 38/48, A 61P 41/00
A 61K 31/222, 9/16, A 61P 13/10
C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P
19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00,
C 12N 1/21, 15/62, 15/70
H 04W 4/00

4203

T1

4161

T1

4163

T1

4150
4170
4220

T1
T1
T1

4224

T1

4192
4210

T1
T1

4181

T1

4132

T1

C 07K 16/12, A 61K 39/395, A 61P 31/04

4142

T1

4178

T1

4213
4154

T1
T1

4207

T1

4146

T1

B 65D 71/00, B 65B 25/14, 63/02, B 65D
85/16
A 61M 15/00
H 03M 13/13
C 07K 16/40, A 61K 39/395, A 61P 37/00,
C 07K 16/44, G 01N 33/573
A 61K 39/395, C 07K 14/705, 16/00

Патенти
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ПРОМЕНИ
(11) 995
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 1062
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1627
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1186

(11) 2016
(73) Alcafleu Management GmbH & Co. KG

(73) Merck Serono SA

Lilienthalstrasse 4, 12529 Schonefeld OT

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Waltersdorf, DE

(11) 1181
(73) Merck Serono SA

(11) 1952
(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1286

(11) 1959

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1436

(11) 2277

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1548
(73) Merck Serono SA

(11) 2377
(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1467
(73) Merck Serono SA

(11) 2467
(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1629

(11) 2323

(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Gables, Florida 33156, US
(11) 2242
(11) 1629

(73) Merck Serono SA

(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Gables, Florida 33156, US

(11) 2460
(73) Merck Serono SA

(11) 1564

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Патенти
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(11) 2714
(11) 2466

(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2751
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2708
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 4003

(11) 2753
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 3003
(11) 2754
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 2798
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2968
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2488

(11) 2940
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 2916
(11) 2525
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 3016
(11) 2623

(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2664
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 2998
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 3191

(11) 2716
(73) Merck Serono SA

(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
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ПРЕНОС
(11) 1629
(73) Dr.Tahir AHMED

Suite 26451, 72 New Bond Street, London,
W1Y 9DD, GB

629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral
Gables, Florida 33156, US

(11) 3257

(11) 2069

(73) SICPA HOLDING S.A.
Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

(73) Bio Petroleum, Ltd.,

СПОЈУВАЊЕ

ПРЕСТАНОК

(11) 1629

(11) 1347

(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral

(73) SYNGENTA LIMITED
European Regional Centre, Priestley Road,

Gables, Florida 33156, US

Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2
7YH, GB

(11) 1629
(73) Dr.Tahir AHMED
629 Destacada Avenue, Coral Gables, Coral
Gables, Florida 33156, US

Патенти
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард
ST.80):
(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дво/тродимензионален)
(30)
(51)
(54)
(55)
(57)
(72)
(73)
(74)

право на првенство: датум, држава, број
меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
назив на дизајнот
прикази на индустрискиот дизајн
назначување на боите или комбинации на бои
податоци за авторот: презиме, име и адреса
податаци за подносителот на пријавата
податоци за застапник

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(21) ID 2011/25

(45) 31/08/2012
(22) 29/04/2011

(28) три (дизајни) тродимензионален
(30) 1243315 03/11/2010 CT
(72) Mr Jan Christian Delfs; Dominic Flik and Michael Schiffer
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-03
(54) "ТОП СЕТ КУТИИ"

Индустриски Дизајн
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Индустриски Дизајн
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Индустриски Дизајн
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Индустриски Дизајн
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Индустриски Дизајн
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(21) ID 2011/29

(45) 31/08/2012
(22) 25/05/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30) 1246904 25/11/2010 CT
(72) Stefan Wossner, DE
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-03
(54) "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УРЕД"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2011/31

(45) 31/08/2012
(22) 07/06/2011

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионален
(30) RCD 1248439 07/12/2010 EM
(72) Dominik Flik; Michael Schiffer; Jan Christian Delfs and Andre Hanisch
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-03
(54) "ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ"
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Индустриски Дизајн
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(21) ID 2011/33

(45) 31/08/2012
(22) 13/06/2011

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30) 1249577 13/12/2010 EM
(72) Helge Fedderke; Fabian Nehne and Mark Muenchinger, DE
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 13-02
(54) "ПОЛНАЧ"
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Индустриски Дизајн
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(21) ID 2011/34

(45) 31/08/2012
(22) 13/06/2011

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионален
(30) 1249460 13/12/2010 EM
(72) Helge Fedderke; Fabian Nehne and Mark Muenchinger, DE
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-03
(54) "ТЕЛЕФОН"

Индустриски Дизајн
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Индустриски Дизајн
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(21) ID 2011/36

(45) 31/08/2012
(22) 15/06/2011

(28) 10 (десет) дизајни, тродимензионалени
(30) 1250039 15/12/2010 CT
(72) Mr Losang Ngodup; Ms Jeannette Bergen and Mr Oliver Bockle, DE
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-04
(54) "ГРАФИЧКИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС"
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Индустриски Дизајн

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(21) ID 2011/50

(45) 31/08/2012

(22) 13/09/2011
(28) 3 (три) дизајни, тродимензионален
(72) Ивица Јовановиќ, МК
(73) "ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ НЕГОТИНО
ул."Индустриска" б.б 1440 НЕГОТИНО, MK
(51) 09-03
(54) "АМБАЛАЖА"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/19

(45) 31/08/2012

(22) 19/04/2012
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Todd Brooks, US
(73) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51)
(54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ"
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(21) ID 2012/20

(45) 31/08/2012
(22) 20/04/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(30)
(72) Todd Brooks, US
(73) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 32-00
(54) "ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/24

(45) 31/08/2012
(22) 24/04/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Златко Филиповски, МК
(73) Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул."Трета Македонска Бригада" бб, 1000 Скопје, MK
(74) Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"
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(21) ID 2012/29

(45) 31/08/2012
(22) 02/05/2012

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални
(30) 194498409/11/2011 EM;
(72) Laurence Hunnex; Fay Meadows; Nicholas Little; Martin Francis and James Nixon, GB
(73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
(51) 32-00
(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА"

Индустриски Дизајн
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Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(21) ID 2012/30

(45) 31/08/2012
(22) 02/05/2012

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални
(30) 1951344 23/11/2011 EM;
(72) Shaun Clifford Bowen; George Frazer Hartley and Katherine Sarah Mc Alpine, GB
(73) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје
ул. Народен Фронт 7/4 1000 Скопје
(51) 32-00
(54) "ПАКУВАЊЕ ЗА ХРАНА"

Индустриски Дизајн
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(21) ID 2012/35

(45) 31/08/2012
(22) 15/05/2012

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални
(72) Дејан Зотовиќ, МК
(73) Дејан Зотовиќ
ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(74)
(51) 09-09
(54) "КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ"
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(21)

код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
број на пријавата

(51)
MK/I/ 2011/25
MK/I/ 2011/29
MK/I/ 2011/31
MK/I/ 2011/33
MK/I/ 2011/34
MK/I/ 2011/36
MK/I/ 2011/50
MK/I/ 2012/19
MK/I/ 2012/20
MK/I/ 2012/24
MK/I/ 2012/29
MK/I/ 2012/30
MK/I/ 2012/35

(21)
14-03
14-03
14-03
13-02
14-03
14-04
09-03
32-00
32-00
09-01
32-00
32-00
09-09

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
број на пријавата

(73)
"ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ НЕГОТИНО

(21)
MK/I/ 2011/50

Deutsche Telekom AG

MK/I/ 2011/25
MK/I/ 2011/29
MK/I/ 2011/31
MK/I/ 2011/33
MK/I/ 2011/34
MK/I/ 2011/36

Mars, Incorporated

MK/I/ 2012/29
MK/I/ 2012/30

The Coca-Cola Company
Дејан Зотовиќ
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз
Скопје

Индустриски Дизајн

MK/I/ 2012/19
MK/I/ 2012/20
MK/I/ 2012/35
MK/I/ 2012/24
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за индустрискиот дизајн.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард
ST.80)
(11)

Регистарски број на документот

(18)
(21)
(22)
(18)
(28)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)

Датум на важење на индустриски дизајн
Број на пријавата
Дата на поднесување
Дата на изложбено, или саемско првенство
Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
Право на првенство: датум, држава, број
Дата на објавување
Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
Назив на телото, односно сликата или цртежот
Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или
цртежот
Назначување на боите или комбинации на бои
Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на
првенство, исправа / решение)
Автор
Носител на правото
Застапник

(57)
(60)
(72)
(73)
(74)

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(11) 688

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/41

(22) 25/07/2011
(18) 25/07/2016

(28) 1 (еден) дизјан, тродимензионален
(30) 29/387,376 11/03/2011 US
(72) HIRST, Kenneth (250 Lafayette Street, 4th Floor, New York, NY 10012), US
(73) Finlandia Vodka Worldwide Ltd limited company organized under the laws of Finland
Porkkalankatu 24, FI-00180 Helsinki, FI
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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(11) 689

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/43

(22) 04/08/2011
(18) 04/08/2016

(28) 1 (еден) дизјан, тродимензионален
(72) ФИЛИПОВСКИ ЗЛАТКО, ул.Мирка Гинова 11/26, 7000 Битола, MK
(73) Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт
Куманово, ул."1-ви Мај" бр.4, Куманово, MK
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"

Индустриски Дизајн
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(11) 690

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/51

(22) 30/09/2011
(18) 30/09/2016

(28)
(72) Иван Симеонов, ул. Наум Наумовски Борче бр.98, 1000 Скопје and Стојан Павлески, ул Франклин
Рузвелт б.62-4, 1000 Скопје, MK
(73) Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО-Скопје
ул. 29 Ноември, 1000 Скопје, MK
(74) Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "АНТЕНСКИ СТОЛБ"
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(11) 691

(45) 31/08/2012

(21) ID 2011/52

(22) 31/10/2011
(18) 31/10/2016

(28) 1 (еден) дизјан, тродимензионален
(72) не сака да биде наведен во пријавата
(73) Друштво за производство, трговија и услуги САН-ПЕТ ДООЕЛ Штип
ул."Железничка" бб, Штип, MK
(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51)
(11)

код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
регистарски број на дизајнот
(51)

(11)

MK/I/ 2011/41

09-01

MK/I/ 2011/43

09-01

MK/I/ 2011/51

25-03

MK/I/ 2011/52

09-01

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН
(73)
(11)
(21)

носител на правото на индустриски дизајн
регистарски број на документот
број на пријавата

(73)
Finlandia Vodka Worldwide Ltd limited company organized
under the laws of Finland
Друштво за производство, промет и услуги СТОУН
ДИЗАЈН ДОО-Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ
ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги САН-ПЕТ
ДООЕЛ Штип

Индустриски Дизајн

(11)

(21)

MK/I/ 2011/41 688
MK/I/ 2011/51 690
MK/I/ 2011/43 689
MK/I/ 2011/52 691
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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 2009/887

(220) 09/09/2009

овошни сокови, сирупи и други препарати за

(442) 31/08/2012
(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

телефонија АД Скопје

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000
Скопје, MK

привремено сместување

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(210) TM 2010/1239

(540)

(220) 11/11/2010

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство трговија и
услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје, ул. Даме Груев бр. 16, кат 3,
лок. 14 ДТЦ - Палома Бјанка - Центар, MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
електрични,
кинематографски,
оптички

фотографски,
за
мерење,

(591) кафена и сина

сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

репродукција на звук или слика, магнетски

(510, 511)

носачи на податоци, дискови за снимање,
автоматски машини и механизми за апаратите

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 41 спортски и културни активности

што се активираат со монети или жетони,
регистар каси, машини за сметање и опрема за

(210) TM 2011/482

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(442) 31/08/2012
(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз

кл. 38 телекомуникации.

Градско Автопат бб, 1420 Градско, MK

(210) TM 2010/126

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. ‘"Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(220) 10/02/2010

(220) 13/05/2011

(442) 31/08/2012
(731) С енд Б Трејд Скопје, ул.Владимир
Комаров 18а-1/16, 1000 Скопје, MK
(540)

JUPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и др.
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и

Трговски Марки
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(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(540)

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси со облека, обувки и капи
(210) TM 2011/576

(220) 27/05/2011

(442) 31/08/2012
(731) Сет Компјутери ДООЕЛ Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.19, Скопје, Карпош,
MK
(540)

(531) 03.07.04;22.01.05;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(531) 27.05.23
(551) индивидуална

(210) TM 2011/551

(510, 511)
кл. 9
телевизори, климатизери, апарати и

(220) 25/05/2011

(442) 31/08/2012
(731) ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увозизвоз Скопје

инструменти, опрема за обработка на податоци
и компјутери

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Т.Ц.
Рамстор лок. Г-07А, MK

компјутери, ТВ, клими и бела техника
кл. 38 телекомуникации

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на

(540)
(210) TM 2011/602

(220) 31/05/2011

(442) 31/08/2012
(731) ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увозизвоз Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Т.Ц.
Рамстор лок/г-07А, Скопје, MK
(540)

(591) црна, црвена и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
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(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи: покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи: покривки за кревети
и маси и со облека, обувки и капи
(210) TM 2011/605

(220) 01/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) ОХИС Билјана ДООЕЛ
ул.Првомајска бб, Скопје, MK

(591) сина и бела
(531) 25.01.19;26.04.12

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи;
руди
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, катран и
битумен; неметални преносни конструкции;

(591) светло сина, темно сина и бела
(531) 25.01.19

споменици што не се од метал

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за
триење и нагризување
(210) TM 2011/645

чистење,

полирање,

(220) 09/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD
3-5 Damianitsa Street, 1619 Sofia, BG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен
имот,
вклучително
финансирање лизинг
кл.

37

градежни

услуги

за

конструкции;

поправки;

инсталациски услуги, вклучително
надзор; услуги на каменоломите

градежен

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања,
вклучително и шпедитерски услуги
кл. 42
научни и технолошки

услуги

и

истражувања и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
инженерство;
градежно
проектирање,
испитување на пазарот

Трговски Марки
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кл. 43

услуги на обезбедување храна и

(540)

пијалаци; привремено сместување
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 поединци
(210) TM 2011/648

(220) 09/06/2011

(591) црна, бела, црвена

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија,
сообраќај, градежништво и услуги ТХЕ ОНЕ

(531) 26.11.25;27.05.24

ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
ул.Илинденска бр.120, Гостивар, MK

кл. 9 апарати и инструменти: фотографски,
оптички, апарати за снимање, пренос и

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

репродикција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери
кл. 15 музички инструменти
кл. 35 продажба на големо и мало на стоки од
класата 9, апарати и инструменти: фотографски,
оптички, апарати за снимање, пренос и
репродикција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за одработка на
податоци и компјутери и класа 15 музички

(591) црна и златна

инструменти?
кл. 37 инсталациски услуги

(531) 24.09.24
(551) индивидуална

кл. 38 телекомуникации

(510, 511)
кл. 35 услуги и продажба на стоки и услуги

(210) TM 2011/655

(експорт-импорт)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2011/653

(220) 15/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги, консалтинг и инженеринг АЛФА

(220) 15/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски услуги
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
Скопје
ул.Љубљанска б.б., MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

АУДИО ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Ѓоргов / Капиштец лок 12, Скопје Центар, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
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(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za

(540)

proizvodnju farmaceutskih prizvoda
Obrenovac, Industriska 8, RS
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

OESTROFACT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни

препарати

за

медицински

цели;

(591) жолта и портокалова
(531) 26.04.10

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(551) индивидуална

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите;

услуги

за

индустриски

истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

анализи
развој

и
на

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2011/663

уништување

(220) 17/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za
proizvodnju farmaceutskih prizvoda
Obrenovac, Industriska 8, RS
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(210) TM 2011/661

(220) 17/06/2011

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(442) 31/08/2012
(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za

(540)

proizvodnju farmaceutskih prizvoda

(551) индивидуална
(510, 511)

Obrenovac, Industriska 8, RS
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

BRONHOKLIRSYRUPS

GYNKGOBIL

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(551) индивидуална

материјали за завои, материјали за пломбирање

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

санитарни

штетници, фунгициди, хербициди

препарати

за

медицински

цели;

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(210) TM 2011/664

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(442) 31/08/2012
(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

proizvodnju farmaceutskih prizvoda
Obrenovac, Industriska 8, RS

(210) TM 2011/662

уништување

(220) 17/06/2011

(220) 17/06/2011

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(442) 31/08/2012
Трговски Марки
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градинарството

(540)

AVARICON
(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
препарати

за

уништување

штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2011/671

сурови

конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи
кл. 25

облека, обувки и капи, сите видови на

обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки
(210) TM 2011/673

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(220) 20/06/2011

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

(442) 31/08/2012

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(540)

SANEX

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ANGELA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,
градинарството
и
шумарството,
сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши
за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување

шумарството,

за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за

(551) индивидуална

дезинфекција,

и

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши

метали,

хемиски

производи

за

конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки
(210) TM 2011/672

градинарството
и
шумарството,
сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши
за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви
наменети за индустријата

(220) 20/06/2011

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(лепливи

материи)

кл. 10 ортопедски помагала
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки
(210) TM 2011/675

(442) 31/08/2012

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK
(540)

HELLO KITTY

(540)

BOSCADO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,

158 | С т р а н а

кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
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за гаснење пожар, препарати за калење и

конзервирање прехранбени производи, материи

заварување

за

метали,

хемиски

производи

за

штавење,

адхезиви

(лепливи

материи)

конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)

наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи

наменети за индустријата
кл. 10 ортопедски производи

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински кломпи, обични и

кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на
обувки, обични и медицински кломпи, обични и

медицински влечки

медицински влечки

(210) TM 2011/678

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(210) TM 2011/676

(220) 20/06/2011

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

(442) 31/08/2012

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

(540)

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

EMEK

(540)

(551) индивидуална

DOSS
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,

(510, 511)

науката, фотографиите, како и за замјоделието,

кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,

градинарството
и
шумарството,
сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши

градинарството
и
шумарството,
сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши

за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за

за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за

конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)

конзервирање прехранбени производи, материи

наменети за индустријата

за штавење, адхезиви
наменети за индустријата

материи)

кл. 10 ортопедски помагала
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на

кл. 10 ортопедски производи
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на

обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки

обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки

(210) TM 2011/679

(лепливи

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(210) TM 2011/677

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ZILEY

AKIM
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за замјоделието,

кл. 1

градинарството

хемиски производи за индустријата,

и

шумарството,

сурови

науката, фотографиите, како и за замјоделието,
градинарството
и
шумарството,
сурови

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши
за гаснење пожар, препарати за калење и

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши
за гаснење пожар, препарати за калење и

заварување метали, хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи, материи

заварување

метали,

Трговски Марки
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за

штавење,

адхезиви

(лепливи

материи)

(731) Helen of Troy Limited

наменети за индустријата

13 8th Avenue, Belleville, P.O.Box 836E, St.

кл. 10 ортопедски производи
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на

Michael, BB

обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

OXO
(210) TM 2011/680

(220) 20/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) МУКАДЕЗЕ ДАУТИ
ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8
рачни алати и направи со рачно
управување; ножеви, виљушки и лажици; ладно
оружје; механички и електрични направи за
бричење

(540)

DA-YE
(551) индивидуална

кл. 20 високи столчиња за деца, седишта за
деца на кои им се прилагодува висината;

(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,

седишта за деца за во кола; закачалки за
алишта; неметални заштитни порти (за деца);

науката, фотографиите, како и за замјоделието,

неметални столчиња со скала; кутии/сандаци за

градинарството
и
шумарството,
сурови
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши

играчки; кукести закачалки на вакуум; неметални
кукести закачалки; спојувалки за домашна

за гаснење пожар, препарати за калење и
заварување метали, хемиски производи за

употреба; простирки за во мијалник; мебел;
ѕидни полици за алат; полици за изложување;

конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)

состави за складирање и организација кои се
состојат од полица; фиоки; ормани, кошеви и

наменети за индустријата

шипки за закачување на алишта; полици за

кл. 10 ортопедски помагала
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на

чевли
кл. 21 прибори за домаќинството или за кујната;

обувки, обични и медицински кломпи, обични и
медицински влечки

чешли и сунѓери; четки (освен четки за боење);
материјали за четки; прибор за чистење; жица за

(210) TM 2011/682

стругање на паркет; сирово или полу
обработено стакло (освен стакло кое се користи

(220) 20/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ
НЕГОТИНО

при градење); стаклени производи; порцелански
и грнчарски садови коишто не се вклучени во
другите класи

ул.„Индустриска" б.б., 1440 Неготино, MK
(210) TM 2011/689

(540)

GUGU BEBE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 30 брашно и производи од жито, леб, тесто

(220) 22/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за градежништво, промет и
услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл
и др." Д.О.О. Скопје
ул.„Борка Талевски" бр.24, 1000 Скопје, MK

за слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2011/687

(220) 21/06/2011
(442) 31/08/2012
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(освен

(540)

апарати);

пластични

материјали

за

пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни активности
(591) виолетова и зелена
(531) 24.17.02;27.05.11

(210) TM 2011/692

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

градежни

инсталациски услуги
кл. 42
научни и

(220) 22/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за транспорт, градежништво,
конструкции;
технолошки

поправки,

трговија, производство и услуги МЕГА ДОО
увоз-извоз Куманово

услуги

ул.„Јоско Илиевски" бб, 1300 Куманово, MK

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

(540)

изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2011/691

(220) 22/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје
ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин" бб, Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела и сива
(531) 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
градежни материјали (алуминиумска ламперија,
бетонско

железо,

мрежа

за

арматура,

изотем/kondorin, мешалка, резана граѓа, цемент,
усјемал, ѕидни и подни лајсни, лепила за
плочки), камен, стаклени призми и мозаик,
прозорци, врати, тавански скали, ламинати,
паркети, керамички плочи, полиран и неполиран
гранит (гранитна плоча), хидромасажни кади,
хидромасажери, туш кабини, туш системи и

(591) црвена и бела

паравани,
санитарија
(огледала,
ламби,
мијалници керамички и стаклени), моноблок,

(531) 27.05.24
(551) индивидуална

биде, даски за WC школки, галантерија за
купатило (дозер за течен сапун, држач за крпа,

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

корпа за отпадоци, радијатор, розетна, фен за
коса, фен за раце, четка за WC школка) батерии

не се опфатени со другите класи, печатени

за мијалник, батерии за кади/туш, батерии за

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

садопер, батерии за биде, сензорска батерија,
сензор за писоар/казанче, миксери, ЅРА-

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

масажни кади, сауни-фински

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјали за обука и настава

(210) TM 2011/708

Трговски Марки

(220) 27/06/2011
(442) 31/08/2012
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(731) Друштво за транспорт, трговија и услуги

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ

РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

Скопје
ул.Никола Карев бр.20 Скопје - Центар, MK

(540)

ROCAWEAR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 18 торби, имено, ташни, торби за преку
рамо, ранци, поштенски торби, цилиндрични
платнени торби на врзување, кеси за пазарење,
патни торби и багаж
(210) TM 2011/712

(220) 28/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) Studio IP Holdings LLC.
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
US
(591) бела, жолта, сина и виолетова
(531) 01.05.02;01.15.15

(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

кл. 4 горива (моторни горива), моторни горива
(адитиви, нехемиски горива на моторите),
моторно масло, нафта, нафта за домаќинство,
гасни мешавини (испарени гасни мешавини),
гасни горива, гориво, горива за палење, гориво
со алкохолна база, навлажувачки масла,
моторно масло, минерални горива, масла за
подмачкување, маслен гас, масти за инустриска
употреба, масла за индустриска употреба, гас во
цврста состојба (горива), дизел гориво, бензин,
бензински етер, бензин во сурова состојба или
рафиниран, алкохол (гориво), бензен, бензол
кл. 9 бензински пумпи за бензински станици
кл. 40 нафта (преработка на нафта)
кл.

43

ресторани,

ресторани

со

самопослужување, служење храна и пијалаци,
кафетерии, експрес ресторани, снек-барови,
сместување
(изнајмување
сместување), мотели, пансиони
(210) TM 2011/711

за

времено

ROCAWEAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 машка, женска и детска облека, имено,
џинс, јакни, панталони, маици со крагна, кошули,
џемпери, тесни женски маици, елеци, широки
панталони, панталони, маици, поло маици,
палта,

горни

тренерки,

горни

тренерки

чорапи, колани, шалови; капи; обувки
(210) TM 2011/713

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство
градежништво и инжинеринг ТЕХНО АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово
ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(220) 28/06/2011
(442) 31/08/2012

(731) Studio IP Holdings LLC.
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
US

162 | С т р а н а

со

качулка,
долни тренерки.шорцеви,
блузи,
подкошули, фустани, здолништа, долна облека,

Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење

(540)

метал, инокс, камен керамика и др.
(210) TM 2011/715

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство
градежништво и инжинеринг ТЕХНО АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово
ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)
(591) сина, сребрена, црвена, црна и бела
(531) 16.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење
метал, инокс, камен керамика и др.
(210) TM 2011/714

(220) 29/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство
градежништво и инжинеринг ТЕХНО АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово
ул.Јосиф Даскалов бр.42, 1320 Кратово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, сребрена, црвена, црна и бела
(531) 16.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 брусни плочи, плочи за сечење и брусење
метал, инокс, камен керамика и др.
(210) TM 2011/720

(220) 30/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) „ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ
НЕГОТИНО
ул.„Индустриска" б.б. 1440 Неготино, MK
(540)

HAPPY ZOO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 30 брашно и производи од жито, леб, тесто
(591) жолта, сребрена, црвена, црна и бела
(531) 16.01.16

за слатки и слатки, кондиторски производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски Марки
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(210) TM 2011/723

(220) 29/06/2011

(210) TM 2011/737

(442) 31/08/2012
(731) ВИВИТ КОМПАНИ ДОО

(442) 31/08/2012
(731) ВИВАРТА КОМПАНИ ДООЕЛ

ул.„Цар Самоил" 35, 7000 Битола, MK

ул.„Цар Самоил" 37, 7000 Битола, MK

(540)

(540)

(591) црвена и црна
(531) 26.11.12;27.05.17

(591) црвена
(531) 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: санитарија, санитарна опрема и плочки
(210) TM 2011/724

(220) 29/06/2011

(220) 28/06/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: компјутери и компјутерска опрема
(210) TM 2011/739

(220) 05/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

АЛКАЛАКС-ТАБ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2011/740

(220) 05/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(591) црвена и бела
(531) 25.01.19;26.04.22

(540)

ALKALAX-TAB

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сушени овошја

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 31 сушени семиња, сончогледово, од тиква,
бадем, лешник

(210) TM 2011/745

(220) 07/07/2011
(442) 31/08/2012
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(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД
ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ ТАЈМ

(210) TM 2011/746

Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД

and ул. Кеј 13-ти Ноември бр.ГТЦ кат/сек36лок.577 Скопје-Центар, MK

ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје

(540)

(540)

(220) 07/07/2011

MY: TIME WATCH SHOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производи од благородни метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;
накит, скапоцени камења;
хронометриски инструменти

хорологиски

и

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

(591) црно, бела и црвена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производи од благородни метали или обложени
со нив, што не се опфатени со другите класи;

што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор

накит, скапоцени камења;
хронометриски инструменти

(освен мебел); материјал за обука и настава

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени

(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 22
јажиња, канапи,

и

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за

шатори,

канцелариска или куќна употреба; материјали

настрешници, церади, едра, вреќи и торби (не се
вклучени во другите класи); материјали за

што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор

полнење

(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

(освен

материјали);
материјали

од

сурови

гума

мрежи,

хорологиски

или

пластични

текстилни

влакнести

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети

пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл.

22

јажиња,

канапи,

мрежи,

шатори,

и маси
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;

настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои
не се вклучени во другите класи); материјали за

петлици,

полнење (освен од
материјали);
сурови

закачки

и

окца, топуски и

игли;

вештачко цвеќе
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

Трговски Марки

гума или
текстилни

пластични
влакнести

материјали
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
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кл. 26

тантела и везови, панделки и гајтани;

петлици,

закачки

и

окца, топуски и

медицината,

храна

за

бебиња,

фластери,

игли;

материјали за завои, материјал за пломбирање

вештачко цвеќе
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;

штетници, фунгициди, хербициди

спортски и културни активности

(210) TM 2011/768

(210) TM 2011/755

(220) 11/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје

(442) 31/08/2012
(731) Здружение Центар за социјални

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
MK

иницијативи „Надеж"
ул.„Гвадалахара" бр.20, Шуто Оризари, 1000

(540)

(220) 14/07/2011

Скопје, MK
(540)
(591) сина
(531) 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни картички,
магнетни картички, платежни картички, картички
за пристап, картички со интегрирани кола и
смарт картички, компјутерски софтвер
кл. 16
печатени материјали, весници

(531) 18.04.02

периодичници,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; обука;
спортски и културни активности

забава;

кл. 45 лични и социјални услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

чековни

книшки,

и

печатени

банковни формулари
кл. 35
рекламирање; он-лајн рекламирање
преку компјутеризирана комуникациска мрежа;
бизнис менаџмент; бизнис администрација;
бизнис консултации; бизнис информации или
побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и
примероци; бизнис рекламирање, анкетирање

(210) TM 2011/764

за распространување на преносливи хартии од
вредност; менаџмент на сметките на клиенти;

(220) 13/07/2011
(442) 31/08/2012

сметководствени
услуги;
менаџмент
на
компјутерски досиеја; пребарување на податоци

(731) B.Braun Melsungen
Carl Braun Strasse 1 34212 Melsungen, DE

во компјутеризирани досиеја
кл. 36 банкарско работење; финансиски работи;

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ВЕЛЈАНОСКИ
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11 1000 Скопје

монетарни работи; работење со недвижен имот;

(540)

кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;
финансиски анализи; гаранции за осигурување;

NUTRIFLEX
(551) индивидуална
(510, 511)

гаранции за животно осигурување; осигурителни
консултации; штедни банки; услуги за кредитни

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,

картички; услуги за дебитни картички; услуги за
осигурителни гаранции; заеднички фондови;

диететски

супстанции
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финансиски консултантски услуги; вреднување

преку компјутер и преку телекомуникациски

на недвижен имот; менаџмент со недвижен

мрежи вклучително и интернет; пренос на

имот; берзански котирања; брокерство со хартии
од вредност; осигурително брокерство; кредитни

компјутерски програми достапни со шифра за
пристап
преку
персонилизирани
работни

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на
вредности; издавање патнички чекови; штедни

површини на страници за мрежно работење;
пренос на периодични и други печатени

банки; финансиска евалуација (осигурување,
банкарско
работење,
недвижен
имот);

публикации во врска со интернет преку
компјутер и комуникациски мрежи; комуникација

финансиски

(пренесување)

услуги;

заеднички

фондови;

во

реално

време

помеѓу

финансиски
информации;
осигурителни
информации; директно банкарство; капитални

компјутерски корисници на интернет и "World
Wide Web" (веб страници); телекомуникациски

инвестиции; размена на пари; финансиски
работи; монетарни трансакции; отплата на

услуги кои се нудат преку мрежата на интернет

кредити;
плаќање
средства;
кредити
(финансирање); давање под наем врз основа на

(210) TM 2011/769

(220) 14/07/2011

хартии од вредност; финансиски трансакции;

(442) 31/08/2012
(731) ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје

електронски пренос на средства; услуги за
верификација на
чекови; финансиски и

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
MK

банкарски
менаџмент;
истражување
и
прогнозирање на финансиските пазари и на

(540)

менаџментот со преносливи хартии од вредност;
сите овие услуги се достапни и преку интернет
кл. 38

телекомуникации; агенции за вести и

информации, комуникации преку компјутерски
терминали; услуги за пренос, комуникации и
телекомуникации со било кои средства,
вклучително и електронски средства, компјутер
и
телефон;
пренос,
комуникација
и
телекомуникација на пораки, информации и
податоци од сите видови, вклучително и оние
кои се достапни он лајн или се обработуваат "во
пакет" со употреба на опрема за обработка на
податоци, компјутерски датотеки и компјутерски
и мрежи за пренесување на податоци,
вклучително и интернет и веб-страници ("World
Wide Web"); услуги за електоронска и
компјутерска пошта и поштенски сандачиња;
пренесување информации и вести по пат на
телекомуникации; пренесување информации
достапни со шифра за пристап, преку сервери за
обработка на податоци, преку сервери за
компјутеризирани датотеки, преку компјутер или
мрежи за пренос на податоци, вклучително и
интернет и веб страници ("World Wide Web");
пренос на текстови, електронски документи,
датотеки,
графици
и
аудио
визуелни
информации достапни со шифра на пристап,
Трговски Марки

HALKBANK AD SKOPJE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни картички,
магнетни картички, платежни картички, картички
за пристап, картички со интегрирани кола и
смарт картички, компјутерски софтвер
кл. 16
печатени материјали, весници
периодичници, чековни
банковни формулари

книшки,

и

печатени

кл. 35
рекламирање; он-лајн рекламирање
преку компјутеризирана комуникациска мрежа;
бизнис

менаџмент;

бизнис

администрација;

бизнис консултации; бизнис информации или
побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и
примероци; бизнис рекламирање, анкетирање
за распространување на преносливи хартии од
вредност; менаџмент на сметките на клиенти;
сметководствени
услуги;
менаџмент
на
компјутерски досиеја; пребарување на податоци
во компјутеризирани досиеја
кл. 36 банкарско работење; финансиски работи;
монетарни работи; работење со недвижен имот;
кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;
финансиски анализи; гаранции за осигурување;
гаранции за животно осигурување; осигурителни
консултации; штедни банки; услуги за кредитни
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картички; услуги за дебитни картички; услуги за

датотеки,

осигурителни гаранции; заеднички фондови;

информации достапни со шифра на пристап,

финансиски консултантски услуги; вреднување
на недвижен имот; менаџмент со недвижен

преку компјутер и преку телекомуникациски
мрежи вклучително и интернет; пренос на

имот; берзански котирања; брокерство со хартии
од вредност; осигурително брокерство; кредитни

компјутерски програми достапни со шифра за
пристап
преку
персонилизирани
работни

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на
вредности; издавање патнички чекови; штедни

површини на страници за мрежно работење;
пренос на периодични и други печатени

банки; финансиска евалуација (осигурување,

публикации

банкарско
финансиски

работење,
недвижен
имот);
услуги;
заеднички
фондови;

компјутер и комуникациски мрежи; комуникација
(пренесување) во реално време помеѓу

финансиски
информации;
осигурителни
информации; директно банкарство; капитални

компјутерски корисници на интернет и вебстраници
("World
Wide
Web");

инвестиции; размена на пари; финансиски
работи; монетарни трансакции; отплата на

телекомуникациски услуги кои се нудат преку
мрежата на интернет

кредити;

плаќање

средства;

електронски пренос на средства; услуги за
верификација на
чекови; финансиски и
банкарски
менаџмент;
истражување
и
прогнозирање на финансиските пазари и на
менаџментот со преносливи хартии од вредност;
сите овие услуги се достапни и преку интернет
кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и
информации, комуникации преку компјутерски
терминали; услуги за пренос, комуникации и
телекомуникации со било кои средства,
вклучително и електронски средства, компјутер
телефон;

пренос,

комуникација

и

телекомуникација на пораки, информации и
податоци од сите видови, вклучително и оние
кои се достапни он лајн или се обработуваат "во
пакет" со употреба на опрема за обработка на
податоци, компјутерски датотеки и компјутерски
и мрежи за пренесување на податоци,
вклучително и интернет и веб-страници ("World
Wide Web"); услуги за електоронска и
компјутерска пошта и поштенски сандачиња;
пренесување информации и вести по пат на
телекомуникации; пренесување информации
достапни со шифра за пристап, преку сервери за
обработка на податоци, преку сервери за
компјутеризирани датотеки, преку компјутер или
мрежи за пренос на податоци, вклучително и
интернет и веб-страници ("World Wide Web");
пренос на текстови, електронски документи,
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во

врска

и

аудио

со

визуелни

интернет

преку

кредити

(финансирање); давање под наем врз основа на
хартии од вредност; финансиски трансакции;

и

графици

(210) TM 2011/770

(220) 14/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје
бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје,
MK
(540)

HALK BANKA AD SKOPJE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни картички,
магнетни картички, платежни картички, картички
за пристап, картички со интегрирани кола и
смарт картички, компјутерски софтвер
кл. 16
печатени материјали, весници и
периодичници, чековни книшки, печатени
банковни формулари
кл. 35
рекламирање; он-лајн рекламирање
преку компјутеризирана комуникациска мрежа;
бизнис менаџмент; бизнис администрација;
бизнис консултации; бизнис информации или
побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и
примероци; бизнис рекламирање, анкетирање
за распространување на преносливи хартии од
вредност; менаџмент на сметките на клиенти;
сметководствени
услуги;
менаџмент
на
компјутерски досиеја; пребарување на податоци
во компјутеризирани досиеја
кл. 36 банкарско работење; финансиски работи;
монетарни работи; работење со недвижен имот;
кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;
Трговски Марки
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финансиски анализи; гаранции за осигурување;

мрежи за пренос на податоци, вклучително и

гаранции за животно осигурување; осигурителни

интернет и веб-страници ("World Wide Web");

консултации; штедни банки; услуги за кредитни
картички; услуги за дебитни картички; услуги за

пренос на текстови, електронски документи,
датотеки,
графици
и
аудио
визуелни

осигурителни гаранции; заеднички фондови;
финансиски консултантски услуги; вреднување

информации достапни со шифра на пристап,
преку компјутер и преку телекомуникациски

на недвижен имот; менаџмент со недвижен
имот; берзански котирања; брокерство со хартии

мрежи вклучително и интернет; пренос на
компјутерски програми достапни со шифра за

од вредност; осигурително брокерство; кредитни

пристап

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на
вредности; издавање патнички чекови; штедни

површини на страници за мрежно работење;
пренос на периодични и други печатени

банки; финансиска евалуација (осигурување,
банкарско
работење,
недвижен
имот);

публикации во врска со интернет преку
компјутер и комуникациски мрежи; комуникација

финансиски
финансиски

(пренесување) во реално време помеѓу
компјутерски корисници на интернет и веб-

услуги;
заеднички
фондови;
информации;
осигурителни

преку

персонилизирани

работни

информации; директно банкарство; капитални

страници

инвестиции; размена на пари; финансиски
работи; монетарни трансакции; отплата на

телекомуникациски услуги кои се нудат преку
мрежата на интернет

кредити;
плаќање
средства;
кредити
(финансирање); давање под наем врз основа на

(210) TM 2011/771

хартии од вредност; финансиски трансакции;
електронски пренос на средства; услуги за

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за угостителство, услуги и

верификација на

трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје

чекови; финансиски и

банкарски
менаџмент;
истражување
и
прогнозирање на финансиските пазари и на

("World

Wide

Web");

(220) 15/07/2011

ул.Петар Попарсов број 19/2-6, MK
(540)

менаџментот со преносливи хартии од вредност;
сите овие услуги се достапни и преку интернет
кл. 38 телекомуникации; агенции за вести и
информации, комуникации преку компјутерски
терминали; услуги за пренос, комуникации и
телекомуникации со било кои средства,
вклучително и електронски средства, компјутер
и
телефон;
пренос,
комуникација
и
телекомуникација на пораки, информации и
податоци од сите видови, вклучително и оние
кои се достапни он лајн или се обработуваат "во
пакет" со употреба на опрема за обработка на
податоци, компјутерски датотеки и компјутерски
и мрежи за пренесување на податоци,

(591) зелена, црвена и бела
(531) 24.17.25;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

вклучително и интернет и веб-страници ("World
Wide Web"); услуги за електоронска и

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

компјутерска пошта и поштенски сандачиња;
пренесување информации и вести по пат на

(210) TM 2011/773

телекомуникации;

пренесување

информации

достапни со шифра за пристап, преку сервери за
обработка на податоци, преку сервери за

(220) 18/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

компјутеризирани датотеки, преку компјутер или
Трговски Марки
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бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

(731) Galex proizvodnja in promet s

Скопје, MK

farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.

(540)

Tishinska ulica 29g, 9000 Murska Sobota, SI

AMINA L- C
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

VOSUSTAT
(210) TM 2011/774

(220) 18/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

Скопје, MK

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

(540)

AMINAL - CD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за хемодијализа
(210) TM 2011/775

(220) 18/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ
ул.Андон Дуков 27, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници,

фунгициди,

хербициди;

фармацевтски производи
(210) TM 2011/782

(220) 18/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Kompas mejni turisticni servis d.d.
Prazakova 4, 1000 Ljubljana, SI
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

SENATOR

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци и
овошни сокови, сирупи и останати препарати за
подготвување пијалаци
(591) црвена, сина, кремаста, црна, бела и сива
(531) 26.11.12

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 тутун, прибор за пушачи, кибрити
(210) TM 2011/794

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
43
ресторани,
ресторани
со
самопослужување,
снек-барови,
кафетерии
(експрес ресторани), кантини, служење храна и

(220) 21/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, MK

пијалоци, хотели, мотели, пансиони
(210) TM 2011/781

(220) 18/07/2011
(442) 31/08/2012
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(540)

(540)

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало со
кондиторски производи
(210) TM 2011/797

(220) 21/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експортимпорт Куманово

(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

Романовце, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(210) TM 2011/799

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија на големо и мало и

PRINCE COFFEE HOUSE

(220) 22/07/2011

услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт

(551) индивидуална

Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30 кафе и замена на кафе

(540)

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци
(210) TM 2011/798

(220) 21/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI
& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON

(591) светло зелена, темно зелена и

EIDON

портокалова
(531) 18.05.03;26.11.12

AMAROUSIOU HALANDRIOU 26, MAROUSSI
151 25 Greece - 210 6173000 AFM 094017922 -

(551) индивидуална
(510, 511)

DOY FAVE ATHINON, GR

кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

кл. 43 услуги за привремено сместување
(210) TM 2011/800

(220) 22/07/2011
(442) 31/08/2012

Трговски Марки
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(731) Приватна здравствена установа Аптека

користат

КОСМО ФАРМ Куманово

кабловската и сателитската телевизија или

ул.Плоштад Маршал Тито бб, Куманово, MK

(интерактивен)
електронски

(540)

во

врска

со

оптички

интернет
публикации;

влакна,

емитување;
интеракгивен

компјутерски систем на опрема, апарати и
носачи на податоци (претходно снимени или
празни) за прием, складирање, снимање, пренос
и репродукција на податоци, звук и/или слики,
вклучувајќи телевизиски програми, филмови и
документарци,
можност
за
превземање
податоци, звук, аудио-визуелни и видео
(591) циклама и зелена
(531) 27.05.08

фајлови, вклучувајќи ги и телевизиските
програми, филмови и документарни филмови;

(551) индивидуална

исто така, да се емитува на мобилни телефони и
друга
мобилна
комуникациска
опрема;

(510, 511)
кл. 35
услуги при продажба на мало на

елекгронски игри, исто така да се игра на

фармацевтски производи
кл. 44 медицински и фармацевтски услуги

интернет и преку телевизија, а не се вклучени во
другите класи

(210) TM 2011/812

кл. 16 печатени материјали, вклучително и
телевизиските
водичи,
книги,
весници,

(220) 22/07/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги

списанија, журнали, летоци, брошури и
списанија, исто така во полето на забава, како

БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје,

комуникација, интернет и забавни програми;
настава и наставни материјали (освен апарати),

Аеродром, 1000 Скопје, MK

вклучително и прирачници, упатства и упатства
за работење; хартија, картон и производите

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

FIBERPOWER

кл. 9 телекомуникациски апарати, вклучувајќи
опрема за мобилна телефонија и мобилен
за

прием,

пренос,

трансформација (вклучително и интерактивни и
дигитално компресирани програми), дигитален
пренос и испраќање или емитување податоци,
звук и слики, филмови и видеа; компјутерски
хардвер и софтвер; далечински управувачи за
радио и телевизија; телевизиски и компјутер
декодери и апарати од областа на интерактивни
и дигитална компресија на телевизија и
(интерактивен) интернет програми и кои се
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кл. 35

огласување; водење на работење;

(трактати, проспекти, печатени материјали,
примероци),
организирање
дејности
и

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати

направени од овие материјали што не се
вклучени во другите класи; фотографии; постери
управување со работи; канцелариски работи рекламирање, ширење рекламен материјал

(540)

интернет;

што се радиото и телевизијата, мобилната

советување
за
организирање
размножување документи, јавно
(испитување

на

јавното

дејности,
мислење
мислење),

компјутеризирана работа со датотеки, on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
изнајмување време на пристап со комуникации
по пат на сите начини за рекламирање;
објавување рекламни текстови; изнајмување
рекламен
простор;
односи со
јавноста;
информациски

агенции;

маректиншки

истражувања, маркетиншки студии, рекламен
простор (изнајмување рекламен простор),
компјутерски

датотеки

(средување
Трговски Марки

на
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информации
раководење

во
со

компјутерски
датотеки

датотеки),

(компјутизирано

услуги во областа на компјутерите; изнајмување
на

компјутерски

софтвер;

изнајмување

на

раководење со датотеки), телекомуникациски
услуги
(договарање
претплати
за

опрема за обработка на податоци и други
компјутерски хардвер, вклучително компјутери;

телекомуникациски услуги) за трети лица,
телевизиско рекламирање, телевизиски реклами

консултантски услуги во претходно споменатите
области

кл.
38
телекомуникациски
телекомуникации
(информирање

кл. 45 правни услуги, компјутерски програми
(издавање лиценци за компјутерски програми)

услуги,
за

телекомуникации), управување и изнајмување
опрема за телекомуникации, особено за
прикажување и телевизија; собирање и

(210) TM 2011/813

(220) 22/07/2011

прибирање вести и информации, собирање и
прибирање податоци, особено пренос на

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги

податоци
во
комуникација,
податоци
и
компјутерски мрежи; овозможување пристап на

БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Бул.3-та Македонска Бригада бб, Скопје,

податоци во комуникација и компјутерски мрежи,

Аеродром, 1000 Скопје, MK

емитување (емитување кабелска телевизија),
емитување (емитување телевизиски програми),

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

емитување
телекомуникации

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

кабелска
телевизија,
(информирање
за

телекомуникации), комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли, услуги на поставување
телекомуникациски

довод

и

приклучок,

телевизиско
купување
[телешопинг]
(обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско купување [телешопинг]), емитување
телевизиски програми, обезбедување пристап
до
дати
на
податоци,
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг], овозможување пристап
до светската информатичка мрежа, изнајмување
модеми,
изнајмување
телекомуникациска
опрема,
пренесување
преку
сателит,
телекомуникациски
канали
(обезбедување
телекомуникациски канали)
купување [телешопинг]
кл.

39

транспортни

за

услуги,

телевизиско
пакување

и

складирање стока
кл. 41 кинематофафски филмови (изнајмување
кинематографски
филмови),
прикажување
филмови, продукција на радио и телевизиски
програми, обезбедување електронски онлајн
публикации кои не можат да се копираат,
телевизиска забава, видеоленти (изнајмување
видеоленти), телевизиска забава
кл. 42 компјутерско програмирање; софтвер за
дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски
Трговски Марки

(540)

ФАЈБЕРПАУЕР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 телекомуникациски апарати, вклучително
опрема за мобилна телефонија и мобилен
интернет;
апарати
за
прием,
пренос,
трансформација (вклучително и интерактивни и
дигитално компресирани програми), дигитален
пренос и испраќање или емитување на
податоци, звук и слики, филмови и видеа;
компјутерски хардвер и софтвер; далечински
управувачи за радио и телевизија; телевизиски и
компјутер декодери и апарати од областа на
интерактивни и дигитална компресија на
телевизија и (интерактивен) интернет програми
и кои се користат во врска со оптички влакна,
кабелската и сателитската телевизија или
(интерактивен)

интернет

емитување;

електронски
публикации;
интеракгивен
компјутерски систем на опрема, апарати и
носачи на податоци (претходно снимени или
празни) за прием, складирање, снимање, пренос
и репродукција на податоци, звук и/или слики,
вклучително телевизиски програми, филмови и
документарци, можност за преземање податоци,
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звук,

аудио-визуелни

вклучително

и

и

видео

телевизиските

фајлови,
програми,

прибавување вести и информации, собирање и
прибирање

податоци,

особено

пренос

на

филмови и документарни филмови; исто така,
да се емитува на мобилни телефони и друга

податоци
во
комуникација,
податоци
и
компјутерски мрежи; овозможување пристап на

мобилна комуникациска опрема; електронски
игри, исто така да се игра на интернет и преку

податоци во комуникација и компјутерски мрежи,
емитување (емитување кабелска телевизија),

телевизија, а не се вклучени во другите класи
кл. 16 печатени материјали, вклучително и

емитување (емитување телевизиски програми),
емитување
кабелска
телевизија,

телевизиските

телекомуникации

водичи,

книги,

весници,

(информирање

за

списанија, журнали, летоци, брошури и
списанија, исто така на полето на забава, како

телекомуникации), комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли, услуги на поставување

што се радиото и телевизијата, мобилната
комуникација, интернет и забавни програми;

телекомуникациски
довод
телевизиско
купување

настава и наставни материјали (освен апарати),
вклучително и прирачници, упатства и упатства

(обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско купување [телешопинг]), емитување

за работење; хартија, картон и производи

телевизиски програми, обезбедување пристап

направени од овие материјали, кои не се
вклучени во другите класи; фотографии; постери

до
бази
на
податоци,
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи-

купување [телешопинг], овозможување пристап
до светската информатичка мрежа, изнајмување

екламирање, ширење рекламен материјал
(трактати, проспекти печатени материјали,

модеми,
опрема,

примероци),

телекомуникациски

организирање

дејности

советување
за
организирање
размножување документи, јавно

и

дејности,
мислење

изнајмување
пренесување

и

приклучок,
[телешопинг]

телекомуникациска
преку
сателит,

канали

телекомуникациски канали)
купување [телешопинг]

(обезбедување
за

(испитување
на
јавното
мислење),
компјутеризирана работа со датотеки, on-line

кл. 39
транспортни
складирање стока

рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
изнајмување време на пристап со комуникации

кл. 41 кинематофафски филмови (изнајмување
кинематографски
филмови),
прикажување

по

рекламирање;

филмови, продукција на радио и телевизиски

објавување рекламни текстови; изнајмување
рекламен
простор;
односи
со
јавност;

програми, обезбедување електронски он-лајн
публикации кои не можат да се копираат,

информациони
агенции;
маректиншки
истражувања, маркетиншки студии, рекламен

телевизиска забава, видеоленти (изнајмување
видеоленти), телевизиска забава

простор (изнајмување рекламен простор),
компјутерски
датотеки
(средување
на

кл. 42 компјутерско програмирање; софтвер за
дизајн; софтвер за ажурирање; консултантски

информации

датотеки),

услуги во областа на компјутерите; изнајмување

раководење
со
датотеки
(компјутизирано
раководење со датотеки), телекомуникациски

на компјутерски софтвер; изнајмување опрема
за обработка на податоци и други компјутерски

услуги
(договарање
претплати
телекомуникациски услуги) за трети

за
лица,

хардвер, вклучително компјутери; консултантски
услуги во претходно споменатите области

телевизиско рекламирање, телевизиски реклами
кл.
38
телекомуникациски
услуги,

кл. 45 правни услуги, компјутерски програми
(издавање лиценци за компјутерски програми)

пат

на

сите

во

телекомуникации

начини

за

компјутерски

(информирање
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телевизија;

собирање

пакување

за

телекомуникации), управување и изнајмување
опрема за телекомуникации, особено за
прикажување

услуги,

телевизиско

(210) TM 2011/817

(220) 25/07/2011
(442) 31/08/2012

и
Трговски Марки

и
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(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

кл. 36 финансиски услуги, финансиски анализи,

company organized and existing under the laws

финансиски

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

евалуации,
финансиски

Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

услуги за менување пари, банкарство, домашно
банкарство, услуги за плаќање на сметки,

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

електронска обработка и пренос на податоци за
платени сметки, електронска обработка на

консултации,

финансиски

финансиски
информации,
менаџмент, финансиски услуги,

осигурителни барања, кредитни бироа, услуги за
кредитни картички, издавање кредитни картички,
услуги за дебитни картички, издавање дебитни
картички, издавање вредносни токени, услуги за
картички за наплата, услуги за при-пејд
картички, електронски кредитни и дебитни
трансакции, електронски пренос на средства,
паметни (смарт) картички и електронски услуги
(591) бела, црна, нијанси на зелена и сива

за готовина, исплата на готовина, замена на
готовина овозможена преку кредитни картички и

(531) 26.11.12
(551) индивидуална

дебитни картички, електронски готовински
трансакции, верификација на чекови, кеширање

(510, 511)

на
чекови,
пристап
кон
депозити
и
автоматизирани услуги на банкомати, услуги за

кл. 12 моторни возила и делови за истите

обработка
(210) TM 2011/839

(220) 03/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

на

плаќања,

обработка

финансиски трансакции он-лајн преку глобална
компјутерска
мрежа
или
преку
телекомуникациски, мобилни или безжични
уреди,
услуги
за
идентификација
и
верификација на трансакции, и ширење на
финансиски информации и податоци за
електронско

плаќање

преку

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

компјутерска
мрежа
или
телекомуникациски, мобилни или

(540)

уреди
(210) TM 2011/842

глобална
преку
безжични

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, MK
(591) златно жолта и темно сина
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски Марки

на
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(540)
(210) TM 2011/843

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

(531) 03.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
кинематографски,оптички,

за

Скопје, MK
(540)

фотографски,
вагање,
за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување,
трансформирање,акумулирање, регулирање или
контролирање на електицитетот; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар класи, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, пешатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и кацелариски прибор
(освен мебелот), материјали за обука и настава
(освен апарати), пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности
кл. 45

правни услуги, безбедносни услуги за

заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на трети лица

(531) 03.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
кинематографски,оптички,

за

фотографски,
вагање,
за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување,
трансформирање,акумулирање, регулирање или
контролирање на електицитетот; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар класи, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, пешатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и кацелариски прибор
(освен мебелот), материјали за обука и настава
(освен
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пакување кои не се опфатени во другите класи,

(освен мебелот), материјали за обука и настава

печатарски букви, клишиња

(освен

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

пакување кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги, подготвување на

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

настава, забава, спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

кл. 38 телекомуникации
кл. 39
траспортни

заштита на имот и лица, лични и општествени

складирање стока.организирање патувања

услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на трети лица

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности

(210) TM 2011/845

за

(220) 04/08/2011

апарати),

пластични

материјали

услуги;

пакување

за

и

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски

истите, услуги за индустриски
истаржувања, проектирање и

анализи и
развој на

инженеринг, софтвер, трговија и услуги

компјутерски хардвер и софтвер

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, MK

услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на трети лица

за

(540)
(210) TM 2011/852

BLIZOO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
кинематографски,оптички,

за

фотографски,
вагање,
за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување,
трансформирање,акумулирање, регулирање или

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, MK
(540)

контролирање на електицитетот; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар класи, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, пешатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и кацелариски прибор
Трговски Марки

(591) виолетова
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
кинематографски,оптички,

за

фотографски,
вагање,
за

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за
177 | С т р а н а

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

спроведување,

вклучување,

(540)

трансформирање,акумулирање, регулирање или
контролирање на електицитетот; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук и слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар класи, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, пешатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

геодетски,
кинематографски,оптички,

ги

мерење, сигнализација, контрола (инспекција),
спасување и настава; апарати и инструменти за

користат

уметниците,

сликарски

четки,

машини за пишување и кацелариски прибор
(освен мебелот), материјали за обука и настава
(освен апарати), пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи,

за

фотографски,
вагање,
за

спроведување,
вклучување,
трансформирање,акумулирање, регулирање или
контролирање на електицитетот; апарати за

печатарски букви, клишиња
кл. 35
огласување, водење на работење,

снимање, пренос и репродукција на звук и слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за

управување со работи, канцелариски работи

снимање, автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или

кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

жетони, регистар класи, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар

заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, пешатени

задоволување на потребите на трети лица

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

(210) TM 2011/853

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за телекомуникациски

машини за пишување и кацелариски прибор

инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ

(освен мебелот), материјали за обука и настава
(освен апарати), пластични материјали за

Скопје

пакување кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, MK

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41
образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на трети лица
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информации
(210) TM 2011/855

(220) 04/08/2011

картотеки

за

дејноста,

(водење

на

информатички
информатичките

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и

картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување

услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

ул.„1-ви Мај" бр.4, Куманово, MK

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење

(540)

уреднички
материјал,

(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање
/огласување/,

на дејностите),
преписи
на

плакатирање
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,
(591) зелена, црвена, црна, жолта и бела,
портокалова
(531) 05.09.24;25.01.19

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

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг

кл. 30 оцет

телекомуникациски

(210) TM 2011/856

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(531) 27.05.10

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
или сериски врски кои ствараат главен премин

(551) индивидуална

во

(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на

телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

дејностите),

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

демонстрација

Трговски Марки

на

производи,

рамките

на

мрежата;

видео

и

аудио
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интернет

комуникациски

на дигитална содржина и податоци на трети

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

протокол

лица; услуги на провајдери на апликативни

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на

компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци; обезбедување
информации во

гласот,

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

податоци,

(ИП)

видео

на

и

мултимедиа;

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

комуникации и услуги на центри на податоци

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

(210) TM 2011/857

(220) 04/08/2011

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

(442) 31/08/2012
(731) Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve
Pazarlama A.S.

складирање на електронски податоци за трети

Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara

лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

06750, TR

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

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

услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни

(540)

услуги и услуги на насочување на повиците;
услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на видео и
аудио
конференции
и
конференции
на
телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web-страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на

електронски

информациски

мрежи;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање,
комуникациски

мрежи,

телекомуникација,
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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

GOLDEN LEAF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; преработки
од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла за јадење и масти
кл. 30 чаеви, црн чај, цејлонски чај, зелен чај,
чај од жалфија; чај од цвет на липа, чај од
мајчина душица; овошен чај; чај од билки; леден
чај; чај во вреќички; листови од чај, напивки од
чај, чаеви направени од листови на билки
кл. 32
напивки, имено, вода за пиење,
ароматизирана вода, минерална и газирана
вода; и други напивки без алкохол, имено,
безалкохолни напивки, енергетски напивки и
напивки за спортисти; овошни напивки и сокови;
сирупи, концентирирани напивки и прашоци за
правење на напивки, имено ароматизирана
вода, минерална и газирана вода, безалкохолни
напивки, енергетски напивки, напивки за
спортисти, овошни напивки и сокови

пошта, електронски групи, лист сервери како и
180 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

сладолед; мед; меласа; квасец, прашок за
(210) TM 2011/858

(220) 05/08/2011

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

(442) 31/08/2012

мирудии; мраз
кл. 39
транспортни

(731) Коста ДИМОВ
ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK

услуги;

пакување

и

складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

(540)

забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

(591) светло и темно зелена
(531) 05.03.13
(551) индивидуална

(210) TM 2011/859

(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
штетници, фунгициди, хербициди

(220) 05/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Societe des Produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

уништување

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,
регулирање

трансформирање, акумулирање,
или
контролирање
на

електроцитетот; апарати за снимање, пренос и

(591) бела, жолто-златна, кафена и црна

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,

(531) 27.05.24

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
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети,
очи
и
заби,
ортопедски
производи, хируршки материјали за шиење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
леб,

производи

Трговски Марки

кл. 30 сладолед
(210) TM 2011/860

(220) 05/08/2011
(442) 31/08/2012

гаснење пожар

жита,

(551) индивидуална
(510, 511)

од

тесто

и

(300) 302011007395.3 09/02/2011 DE
(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

слатки,
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(540)

(540)

TRAVEL & SURF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати
прекин,

и

инструменти за
трансформација,

спроведување,
акумулација,

регулирање или контрола на електрицитет;
апарати за снимање, пренос, обработка и
репродукција на звук, слика или податоци;
магнетни носачи на податоци; автоматски
машини и механизми за апарати кои се
покренуваат со монета или жетон; сметачки
машини, опрема за обработка на податоци и
компјутери;

снимени

и

празни

носачи

на

податоци од сите vidovi (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (снимени); податоци
снимени по електронски пат (можат да се
преземат); електронски изданија (можат да се
преземат)
кл. 38 телекомуникации; услуги на новински

(591) црвена и бела
(531) 24.01.10
(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

телекомуникациска

за коса, препарати за нега на забите
кл. 14 благородни метали и нивните легури и

опрема; информации за телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги на

производите изработени од нив или преслечени

агенции;

изнајмување

истражување и дизајн во врска со истото; услуги
на индустриска анализа и истражување; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази
на податоци; одржување компјутерски софтвер;

со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит,
бижутерија,
скапоцени
камења,
часовници и хронометриски инструменти
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

технички консултации; компјутерски услуги во

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

врска со електронско чување на податоци;
изнајмување компјутери; услуги на дизајнирање

компоти, јајца, млеко и млечни производи,

веб-страници за други

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(220) 08/08/2011

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(442) 31/08/2012
(731) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, MK

мирудии; мраз

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се

(210) TM 2011/861

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

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
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безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

(731) Европски Универзитет - Република

овошни сокови, сирупи и други препарати за

Македонија

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

бул.„Св. Климент Охридски" бр.68, Скопје,
MK

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(540)

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

анализи и
развој на

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединци
(210) TM 2011/862

за

(220) 08/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(591) темно сина, бела, сива и жолта
(531) 03.07.19;05.01.02;20.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;

забава;

активности
кл. 42
научни
истражувања
индустриски

спортски
и

и

технолошки

културни
услуги

и

и
планирања;
услуги
за
анализи
и
истражувања;

проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 44 медицински услуги
(210) TM 2011/865

(220) 09/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Бебе Магазин ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр. 141/7, 1000 Скопје, MK
(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LS600HL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и составни делови на истите
(210) TM 2011/864

Трговски Марки

(220) 09/08/2011

(591) розова, сина, црвена, зелена, жолта и бела
(531) 02.05.06

(442) 31/08/2012

(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија
кл. 35
објавување рекламни
огласување (рекламирање)

(210) TM 2011/869
текстови,

кл. 38 емитување телевизиски програми
кл. 42 креирање и одржување на web-страници
(210) TM 2011/866

(220) 09/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) 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)

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) MEGA DISPOSABLES S.A.
148 Dekelias Street, 136 78 Aharnes, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DAILIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни шамичиња
(210) TM 2011/870

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BIOTUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(531) 26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/871

(220) 10/08/2011

кл. 30 гуми за џвакање и бонбони

(442) 31/08/2012
(731) Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

(210) TM 2011/868

19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski,
PL

(220) 10/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

(540)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

BIOTRAKSON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2011/872

(540)

TOYOTA GT86
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и составни делови на истите
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(442) 31/08/2012
(731) ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје
ул.Владимир Комаров бр.бб лам.1/згр.1локал 9 Скопје-Аеродром, MK
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видови

(540)

и

описи

вклучително

и

немлечни

додатоци, шлаг, желеа, џемови, компоти, јајца,
храна за грицкање со компирова или
некомпирова база, компирни грицки и компирни
чипсови, сите видови сушена или пастеризирана
леќа, грав, грашок, мешунки (не се за

(591) сина и светло сина
(531) 26.01.06

агрикултурна намена), печурки, пастеризирани
кикиритки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија; картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи; печатење и
репродукција на снимени медиуми; печатени
работи; книговезнички материјали; канцелариски
материјали и канцелариски прибор
кл. 32 пиво; минерална вода; сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

(210) TM 2011/878

(220) 16/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) ДПТУ АКСЕСОАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ
ул.Павел Шатев бр.20а, Скопје, MK
(540)

други овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на безалкохолни пијалаци
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
хартија и книги; картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи; услуги во
врска со печатење; книговезнички материјали;
канцелариски материјали и канцелариски
прибор; пиво; минерална вода; сода вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и други овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на безалкохолни
пијалаци
(210) TM 2011/877

(220) 04/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS
COMPANY
Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al wahda
street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(591) црвена, црвена и бела
(531) 02.09.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит,
бижутерија,
скапоцени
камења,
часовници и хронометарски инструменти
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени во другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одеже, камшици
и сарачки производи
кл. 35 услуга при продажба на мало и големо со
бижутерија, додатоци за коса, козметика, облека
и модни додатоци

(540)

FILZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масла за јадење, масти, топен путер,
маргарин, путер, супени продукти, млеко и
млечни гооизводи, млека со додадени вкусови,

(210) TM 2011/879

(220) 17/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за технички преглед на
моторни и приклучни возила, исправност,
анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР
ДООЕЛ Делчево, MK

милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч,
екстракти од месо, пастеризирани, сушени и
зготвени овошја и зеленчуци, додатоци од сите
Трговски Марки
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материјали за завои, материјали за пломбирање

(540)

заби

и

забарски

смоли,

средства

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди
(591) сина, жолта, сива, светло сива и бела

(210) TM 2011/884

за

уништување

(220) 19/08/2011
(442) 31/08/2012

(531) 07.11.10
(551) индивидуална

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
со
работата,
канцелариско

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

работење
кл. 37 технички преглед на возила

(540)

кл. 41 испитни центар, образовни услуги
кл. 42 инспекција и испитување моторни возила,
хомологација на возила
кл. 45 одржување и поправка на возила со
делови и прибор за возила
(210) TM 2011/880

(220) 18/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ORANGE BURST

(591) темно сина, бела, окер, светло и темно
црвена, жолта и портокалова
(531) 02.09.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење,

препарати

за

чистење,

полирање,

(551) индивидуална
(510, 511)

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони

кл. 3 колонски води и тоалетни води

за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(210) TM 2011/882

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(220) 18/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) АД „ЈАКА-80" Радовиш
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK

медицината,

храна

за

бебиња;

фластери,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

материјали за завои; материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли;
средства
за

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

дезинфекција;
препарати
за
штетници; фунгициди, хербициди

уништување

BROFEN
(551) индивидуална

(210) TM 2011/886

(510, 511)

(442) 31/08/2012
(731) Христијанско движење НОВА НАДЕЖ
Скопје

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(220) 22/08/2011

ул. 20-ти Октомври бр.8, Скопје, MK
(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
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(540)
(210) TM 2011/890

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

(591) жолта, сива, сина, зелена и портокалова
(531) 26.13.25

Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работите; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности, услуги
за едукација и обука, семинари, здруженија,
запознавање на студентите со основите на
христијанството и Библијата, со цел тие да
бидат зрели личности и добри водачи, духовна,
интелектуална и социјално емотивна изградба
на студентите преку разни активности како
семинари, дискусии, дебати, менторства, забави
и други образовни, спортски и културни
активности
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат

трети

лица

за

задоволување

на

потребите на поединци; безбедносни услови за
заштита на имот и лица
(210) TM 2011/889

(220) 23/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(591) сребрена, зелена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем со овошни киселини
(210) TM 2011/891

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ИМНОВИД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено, цитокин
инхибиторни лекови; фармацевтски препарати
што го модулираат имунолошкиот систем;
фармацевтски препарати за третман (лекување)
на одредени видови ракови и крвни заболувања

Трговски Марки
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(551) индивидуална

(591) сребрена и виолетова

(510, 511)

(531) 25.01.19

кл. 3 крем со витамин Ц, екстракт од гинсенг,
екстракт од гинко

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за ноќ, регенеративен

(210) TM 2011/892

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(210) TM 2011/894

(220) 23/08/2011

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000

(540)

Скопје, MK
(540)

(591) сребрена и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(591) сребрена и виолетова

(510, 511)

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

кл. 3 крем против брчки
(210) TM 2011/893

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

188 | С т р а н а

(510, 511)
кл. 3 крем за ден, регенеративен
(210) TM 2011/895

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) сребрена и светло кафена
(531) 25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за ноќ, поливитамински
(210) TM 2011/896

(220) 23/08/2011

(591) сребрена и светло кафена
(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

(510, 511)
кл. 3 крем за ден, поливитамински

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

(210) TM 2011/898

(540)

(220) 23/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) сребрена и виолетова
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сребрена и виолетова

кл. 3 крем за ноќ со колаген и Д-пантенол

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

(210) TM 2011/897

(510, 511)
кл. 3 крем за ден со колаген и Д-пантенол

(220) 23/08/2011
(442) 31/08/2012

Трговски Марки
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(540)
(210) TM 2011/899

(220) 23/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) БАЛФИН МК ДОО
ул.Даме Груев бр.28/2, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) повеќе нианси на сина и розова; бела и
златна
(531) 05.05.21;25.01.19
(551) индивидуална

(591) сива, бела, светло и темно сина,

(510, 511)

портокалова, жолта, зелена и циклама
(531) 26.13.25;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;

завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење

управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;

што се продаваат одделно или измешани со
тутун што не се за медицински или лековити

монетарни работи;
недвижен имот

работи

за

цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во

кл.

конструкции;

поправки;

класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари
и кибрит

37

градежни

инсталациски услуги
кл. 39
транспортни

услуги;

поврзани

пакување

и

складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;

(210) TM 2011/902

(220) 24/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

привремено сместување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2011/901

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

(220) 24/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 30 чоколада, чоколадни пијалаци со млеко
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
храна, пијалаци и тутун
кл. 39 дистрибуција, превезување, растоварање
товар, складирање стоки
(210) TM 2011/907

(220) 19/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(591) повеќе нианси на розова и жолта, златна и

(540)

бела
(531) 05.05.21;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус тутун;
цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење
што се продаваат одделно или измешани со
тутун што не се за медицински или лековити
цели; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, чибуци за цигари
и кибрит
(210) TM 2011/906

(591) бела, жолта, светло и темно сина и розова
(220) 25/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ
увоз-извоз, Гостивар
ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(531) 01.15.15;02.05.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони
препарати за нега на забите
кл. 5

за

коса,

фармацевтски препарати, диететски

супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за
завои
кл. 16

бебешки пелени, хартија, картон и

производите од нив што не се опфатени со
другите класи
(210) TM 2011/909
(591) бела, сина и црвена
(531) 26.03.24
(551) индивидуална

Трговски Марки
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(442) 31/08/2012
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(540)

(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(591) црвена и бела

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни

препарати

за

медицински

цели;

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
на заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

уништување

на заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството
(210) TM 2011/912

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО
Анкарска - 29А/27, Скопје, MK
(540)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството
(210) TM 2011/911

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО
Анкарска - 29А/27, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски

супстанции

што

се

користат

во

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
(591) црвена, портокалова, жолта, зелена, сина,

на

заби

и

забарски

смоли,

средства

виолетова и бела
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за
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дезинфекција,

препарати

за

уништување

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

штетници, фунгициди, хербициди

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

PROGLIDE STYLER

(210) TM 2011/913

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) ТД Евро-Мак Спектар ДОО
Анкарска - 29А/27, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспенсери, касети,
држачи и кертриџи, што содржат жилети и
нивните структурни делови
(210) TM 2011/916

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Стејџ Продукција ДООЕЛ - Скопје
кеј „Димитар Влахов" бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(531) 11.03.05
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

материјали за завои, материјали за пломбирање
на заби и забарски смоли,
дезинфекција,
препарати
за

средства за
уништување

штетници, фунгициди, хербициди
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството

(210) TM 2011/917

(220) 26/08/2011
(442) 31/08/2012

(300) 9164746 02/03/2011 CN and 9164747
02/03/2011 CN
(731) Chongqing Yuan Innovation Technology
Co., Ltd., A Chinese limited company
Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, CN

(210) TM 2011/915

(220) 26/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) THE GILLETTE COMPANY
Трговски Марки

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фунгициди
(210) TM 2011/924
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 вагони; возила на педали; автомобили;
моторни коли; амортизери за возила; гуми за
тркала за возила; мотори за земни возила;
амортизери
за
автомобили;
моторцикли;
велосипеди
кл. 37

информации

во

областа

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на

градежништвото; градење фабрики; градење;
ископ на руда; тапацирање; одржување и
поправка на моторни возила; миење возила;
сервисни пунктови за возила (полнење гориво и
одржување); вулканизерска надградба на гуми;
монтажа, одржување и поправка на машини
(210) TM 2011/922

(220) 31/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(591) бела, жолта, златно жолта, портокалова,

(540)

црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна
(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(591) сива и темно сина
(531) 26.11.12

(210) TM 2011/925

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/08/2012
(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

АД Прилеп
ул. „Леце Котески„ бб, 7500 Прилеп, MK

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 31/08/2011

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(210) TM 2011/923

(220) 31/08/2011
(442) 31/08/2012

(731) Bayer S.A.S.
16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CALIDAN
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(540)

(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(210) TM 2011/927

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД 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, жолта, златно жолта, портокалова,
црвена, зелена, кафена, сива и црна
(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(210) TM 2011/926

(220) 31/08/2011

(442) 31/08/2012
(731) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА
АД 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, жолта, златно жолта и портокалова,
црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна
(531) 05.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(210) TM 2011/928

(220) 01/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје
ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(591) бела, жолта, златно жолта, портокалова,
црвена, виолетова, зелена, кафена, сива и црна
Трговски Марки
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(731) Тhe Procter & Gamble Company

(540)

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)
(591) сина, бела и црна
(531) 01.15.15;02.03.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
метални градежни материјали, жици и кабли,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, земјоделски направи, рачни
алати и направи, метални цевки и вентили,
инсталации за парно греење и водовод,

(531) 05.05.21

пластични цевки и електроди за заварување

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/929

(220) 01/09/2011

кл. 5 производи за женска хигиена, имено макси
влошки, мини влошки, дневни влошки и

(442) 31/08/2012
(731) ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

тампони, влошки за инконтиненција, дневни
влошки за инконтиненција

ул.Лазар Поптрајков бб, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(210) TM 2011/931

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

(220) 01/09/2011

Скопје

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО

(540)

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KAM CITY
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела и црна
(531) 01.15.15;02.03.23

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариска работа;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37
градежни
инсталациски услуги
кл.

42

научни

и

конструкции;
технолошки

поправки;
услуги

и

истражувања и планирања што се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2011/930

развој

(220) 01/09/2011
(442) 31/08/2012
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на

анализа на цени, ажурирање на рекламен
материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги,
бизнис информации, бизнис истражување,
бизнис проценки,
дистрибуција
на

вработување
примероци,

персонал,
изложби

(организирање изложби) за комерцијални и
рекламни
цели,
изнајмување
рекламен
материјал,

изнајмување

рекламен

простор,

испитување на јавното мислење, компјутерски
бази на податоци, компјутерско рекламирање по
пат

на

интернет,

комуникациски

медиуми

Трговски Марки
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(презентација на стоки преку комуникациски

(731) Друштво за трговија на мало и големо

медиуми) за малопродажба, консултации за

КАМ ДОО,

раководење
со
персонал,
малопродажба
(презентација на стоки преку комуникациски

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK

медиуми
за
истражување,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

малопродажба),
маркетинг
надворешно
рекламирање,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

нарачки
за
купување
(административна
обработка на нарачките за купување), односи со
јавност,

организирање

трговски

саеми

за

комерцијални или рекламни цели, потрошувачи
(комерцијални информации и советување на
потрошувачи), презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба,
претставување на производите, промовирање
на продажбата за трети лица, рекламен
материјал,

трговски

саеми

(организирање

трговски саеми) за комерцијални или рекламни
цели, уредување излози, услуги за набавки за

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

трети лица, цени (анализа на цените), ширење
на рекламни огласи

управување со работата; канцелариска работа;
анализа на цени, ажурирање на рекламен

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

материјал, надворешни (аутсорсинг) услуги,
бизнис информации, бизнис истражување,

недвижен

бизнис проценки,
дистрибуција
на

имот;

изнајмување

канцеларии

[недвижности],
инвестиции
(капитални
инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг

вработување
примероци,

персонал,
изложби

(организирање изложби) за комерцијални и

на недвижности, недвижен имот, недвижности,
организирање на наплаќањето, посредници за

рекламни
материјал,

недвижности,
пренесување
(електронско пренесување на

средства
средствата),

испитување на јавното мислење, компјутерски
бази на податоци, компјутерско рекламирање по

проценување, разменување пари, управување

пат на интернет, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку комуникациски

со недвижни имоти, управување со станбени
згради, царина, чекови (верификација на
чековите)
кл. 39

транспортни

улсуги;

пакување

и

цели,
изнајмување
рекламен
изнајмување рекламен простор,

медиуми) за малопродажба, консултации за
раководење
со
персонал,
малопродажба
(презентација на стоки преку комуникациски

складирање стока; организирање патувања;
завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи,

медиуми
за
истражување,

изнајмување

нарачки
за
купување
(административна
обработка на нарачките за купување), односи со

контејнери

за

складирање,

изнајмување магацини, изнајмување места за
паркирање,
испорачување
пакети,

јавност,

малопродажба),
маркетинг
надворешно
рекламирање,

организирање

трговски

саеми

за

испорачување
стоки,
пакување
стоки,
посредување за превоз, посредување за

комерцијални или рекламни цели, потрошувачи
(комерцијални информации и советување на

шпедиција, превезување, растоварување товар,
складирање
стоки,
транспортирање,

потрошувачи), презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за малопродажба,

транспортирање стоки, шпедитерски услуги

претставување на производите, промовирање
на продажбата за трети лица, рекламен

(210) TM 2011/932

(220) 01/09/2011

материјал,

(442) 31/08/2012

трговски саеми) за комерцијални или рекламни

Трговски Марки
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цели, уредување излози, услуги за набавки за

чистење наслаги во одводни цевки и прибор

трети лица, цени (анализа на цените), ширење

односно

на рекламни огласи
кл. 36
осигурување;

домашна употреба; смекнувачи на алишта,
стврднувач
за
алишта,
средства
за

монетарни
недвижен

финансиски

работи;

работи; работи поврзани со
имот;
изнајмување
канцеларии

декалцифицирачки

производи

за

отстранување дамки

[недвижности],
инвестиции
(капитални
инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг

(210) TM 2011/934

на недвижности, недвижен имот, недвижности,

(731) Henkel AG & Co.KGaA

организирање на наплаќањето, посредници за
недвижности,
пренесување
средства

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

(електронско пренесување на средствата),
проценување, разменување пари, управување

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 01/09/2011
(442) 31/08/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

со недвижни имоти, управување со станбени
згради, царина, чекови (верификација на
чековите)
кл. 39
транспортни улсуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања;
завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи,
изнајмување
контејнери
за
складирање,
изнајмување магацини, изнајмување места за
паркирање,
испорачување
пакети,
испорачување

стоки,

пакување

стоки,

(591) црвена, сина, бела, сива и црна

посредување за превоз, посредување за
шпедиција, превезување, растоварѕвање товар,

(531) 24.17.07
(551) индивидуална

складирање
стоки,
транспортирање,
транспортирање стоки, шпедитерски услуги

(510, 511)
кл. 3 сапуни што не се за лична употреба,

(210) TM 2011/933

(220) 01/09/2011

препарати за миење и белење и други
супстанции за перење, супстанции за перење

(442) 31/08/2012

алишта и прибор за јадење; производи за

(731) Henkel AG & Co.KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

чистење, полирање, одмастување и абразивни
производи; производи за чистење метал, дрво,

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил;
средства за превенција од наслаги и средства за

(540)

чистење наслаги во одводни цевки и прибор
односно декалцифицирачки производи за

3ХACTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

сапуни што не се за лична употреба,

домашна употреба; смекнувачи на алишта,
стврднувач
за
алишта,
отстранување дамки

средства

препарати за миење и белење и други
супстанции за перење, супстанции за перење

(210) TM 2011/937

алишта и прибор за јадење; производи за
чистење, полирање, одмастување и абразивни

(442) 31/08/2012
(731) Здружение Женски Кошаркарски клуб

производи; производи за чистење метал, дрво,
камен, порцелан, стакло, синтетика и текстил;
средства за превенција од наслаги и средства за
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за

(220) 02/09/2011

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје,
MK
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(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(210) TM 2011/940

(540)

(442) 31/08/2012
(731) THE GILLETTE COMPANY

(220) 05/09/2011

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

BLUE 3
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,
препарати за нега на телото и убавината,
лосиони за коса
кл. 8
бричеви и жилети; инструменти за

(591) бела, портокалова и сива

бричење, диспенсери, касети и кертриџи, што
содржат сечила; делови и опрема за сите

(531) 02.03.08;26.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)

горенаведени производи

кл. 35 рекламирање, рекламен материјал
кл. 41
спорт и спортски активности,
организирање
и
учество
во
спортски
натпревари, спортска опрема (изнајмување
спортска опрема), спортски кампови (услуги на
спортски кампови, организирање
работилници (обука)
(210) TM 2011/938

и

водење

(220) 02/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за неживотно осигурување
Кроација Осигурување АД Скопје
ул.Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.20, Скопје ,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2011/941

(220) 05/09/2011

(442) 31/08/2012
(300) 85270904 18/03/2011 US
(731) Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

AMD FX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 микропроцесори; полупроводнички уреди и
интегрални кола
(210) TM 2011/943

(220) 05/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) бела, сина и сива
(531) 26.01.12;27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување
Трговски Марки
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обезбедување мултикориснички интерактивен

(540)

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

(531) 27.05.01

или сериски врски кои создаваат главен премин
во рамките на мрежа; видео и аудио

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување уреднички
апарати, изнајмување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
организирање

дејности
(советување
за
на дејностите), плакатирање

/огласување/,
преписи
промоција
/продажба

на
соопштенија,
за
трето
лице/,

пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал
печатени примероци/
кл.

38

услуги

на

/трактати,

проспекти,

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
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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 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

телефонски
податоци;
телекомуникациски услуги, имено,

на

безжични
безжичен

пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен
пристап со цел размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web-страници,
услуги на дизајнирање web-страници, работа на
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електронски информациски мрежи; консалтинг

трговски дејности со музички инструменти, увоз-

услуги и услуги на дизајн во областа на

извоз

информативни
програмирање,

(210) TM 2011/947

технологии,
компјутерско
телекомуникација,

комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри на

(220) 07/09/2011

податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

(442) 31/08/2012
(300) 10200699 17/08/2011 EM
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,

хостирање (хостинг), складирање и одржување

US

web-страници, web-центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

дигитална содржина и податоци на трети лица;
услуги на провајдери на апликативни услуги

(540)

(АСП),
имено,
хостирање
компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација

во

областа

на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци;
обезбедување
информации
во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2011/945

(220) 06/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Анастасовски Емил
ул.„Димче Јовчевски" бр.6, 1300 Куманово,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, сина, кафена, жолта, златна, црна
и бела
(531) 27.05.04;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; јајца; млечни производи; желеа,
џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци;
производи подготвени за конзумирање што се
состојат првенствено
производи
кл. 30

(591) бела, портокалова, сива и црна
(531) 26.15.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос, засилување
и репродукција на звукот
кл. 15 музички инструменти
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

од

гореспоменатите

кафе и замена за кафе; чај, какао,

чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и подготовки направени од жита; леб,
бисквити, торти, колачиња (производи од тесто),
чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет,
сосови; песто; сосови како мирудии; тревки
(билки); мирудии; производи подготвени за
конзумирање што се состојат првенствено од
гореспоменатите производи

управување со работата; канцелариски работи;
претставување на производите, малопродажба,
Трговски Марки
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(540)
(210) TM 2011/949

(220) 02/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 заштитен детски крем со цинк оксид

(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детски крем за нега и заштита на кожата
(210) TM 2011/950

(220) 02/09/2011

(210) TM 2011/951

(220) 02/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

(591) бела, светло и темно сина, жолта, црвена
и портокалова
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(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детска витаминска маст
(210) TM 2011/953

(220) 07/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Приватна здравствена установаПоликлиника од примарната здравствена
заштита со биохемиска лабораторија Рес
Хумана Скопје
ул.Миле Поп Јорданов бр.44, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, хируршки материјали
за шиење, ортопедски производи, вклучително,
ленти за колено, обвивки за глужд, обвивки за
врат, обвивки за рачен зглоб, обвивки за рамо,
појаси за грб, влошки за обувки, помагала за
лакот на стапалото, помагала за грб, глужд,
врат, рачни зглобови и рамења, протези за
колено, еластични помагала за колено,
помагала за грб за медицинска намена, магнети

(591) сина, зелена, бела и сива

за терапевтска употреба, апарати за магнетна
терапија во класата 10

(531) 24.13.25
(551) индивидуална

(210) TM 2011/965

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски производи, хигиенски
производи за медицинска употреба, фластери,
материјали за преврзување, дезинфекциони
средства, лекови
кл. 10
хируршки и медицински апарати и
инструменти
кл. 44 медицински, услуги, болници здравствена
заштита; медицински фармацевтски совети,
фармацевтски услуги за подготвување рецепти,
клиники, медицинска помош
(210) TM 2011/957

(220) 12/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) E. MISHAN & SONS, INC. a New York
corporation
230 Fifth Avenue, Suite 800, New York, NY
10001, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

Трговски Марки

(220) 13/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) CROSSCARE LIMITED
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

COLIEF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
препарати
за
редуцирање
нетолеранцијата на лактоза кај бебињата;
суплементи за храна за додавање во млекото за
бебиња
(210) TM 2011/966

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) ACCLARENT, INC. (a wholly-owned
subsidiary of Johnson & Johnson
manufacturers and merchants),
1525-B O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025, US
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PULCET
(551) индивидуална

ACCLARENT CYCLOPS

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 10 медицински уреди, имено, ендоскопи и
ендоскопска опрема за употреба во третирање

(210) TM 2011/974

заболувања и состојби или кои вклучуваат, уши,
нос, параназални синуси и грло

(220) 14/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
ул.Ленинова бр.33 а -01, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И

(210) TM 2011/967

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Приватна здравствена установа во
мешовита сопственост - Клиничка болница

МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)

СИСТИНА Скопје
ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

СИСТИНА SISTINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 болници
(210) TM 2011/968

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
iknkilap Mah.Akcakoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LORDES
(551) индивидуална

(591) сива, бела и сина
(531) 27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединци
(210) TM 2011/975

за

(220) 14/09/2011

(510, 511)

(442) 31/08/2012
(731) Burger King Corporation

кл. 5 фармацевтски препарати

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

(210) TM 2011/969

(220) 13/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
iknkilap Mah.Akcakoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BIG KING
(551) индивидуална
Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(510, 511)

од сурова риба, зеленчук или јајца); тако

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; и грицки;

(традиционално мексиканско јадење составено

месни преработки; конзервирано, сушено,
пржено, печено и варено овошје и зеленчук;

од пченкарна или овесна тортиља преклопена
или завиткана околу фил/полнење); тартар сос;

желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење;

сосови од домати; тортиљи; вафли

хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала);
кашкавал во форма на сос (макало); маслиново

(210) TM 2011/976

(220) 14/09/2011

масло; масла за готвење; пченкарно масло;

(442) 31/08/2012
(731) Burger King Corporation

преливи од масло и/или маст; масла за јадење
за глазура на прехранбени производи; масла за

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

јадење за употреба во готвење храна;
растителни масла за јадење; пченкарно масло;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

сланина; кашкавал; филети од риба; храна
подготвена од риба; овошни салати; корнишони;

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

шунка;

(540)

печурки,

конзервирани;

маслинки,

конзервирани;
кромид-конзервиран;
краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и препарати
направени од жита, леб, пецива; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; бибер,
оцет,

сосови

(мирудии);

мирудии;

пуканки,

грицки; сосови (макала); сосови; мирудии; тако
(традиционално мексиканско јадење составено
од пченкарна или овесна тортиља преклопена
или завиткана околу фил/полнење); тортиљи;
ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла;
ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла);
ароми направени од зеленчук (освен етерични
масла); солени прехранбени ароми за храна
(освен етерични масла); пијалаци на база на
чоколада; пијалаци на база на какао; пијалаци
на база на кафе; пијалаци на база на чај;
бисквити; слатки; гума за џвакање (не за
медицински цели); цимет; какао и производи од
какао; мирудии; колачиња; крем/пудинг (десерт
или сладок сос направен со млеко, јајца и
шеќер); крофни; мед; сосови од рен; леден чај;
кечап; мајонез; месни сосови; месни пити;
тестенини; палачинки; тестенини; слатки од
мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш
(пита со јајца, сирење, сланина); зачин (од
сечкани краставички); крем за салата; преливи
за салата; сендвичи; суши (јапонско јадење
составено од мали топчиња или ролни од ладно
варен ориз зачинет со оцет сервиран со гарнир
Трговски Марки

TENDERCRISP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; и грицки;
месни преработки; конзервирано, сушено,
пржено, печено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење;
хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала);
кашкавал во форма на сос (макало); маслиново
масло; масла за готвење; пченкарно масло;
преливи од масло и/или маст; масла за јадење
за глазура на прехранбени производи; масла за
јадење за употреба во готвење храна;
растителни масла за јадење; пченкарно масло;
сланина; кашкавал; филети од риба; храна
подготвена од риба; овошни салати; корнишони;
шунка;
печурки,
конзервирани;
маслинки,
конзервирани;
кромид-конзервиран;
краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и препарати
направени од жита, леб, пецива и кондиторски
производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок
за печење;сол, сенф; бибер, оцет, сосови
(мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки;
сосови (макала); сосови; мирудии; тако
(традиционално мексиканско јадење составено
од пченкарна или овесна тортиља преклопена
или завиткана околу фил/полнење); тортиљи;
205 | С т р а н а
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ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла;

кашкавал во форма на сос (макало); маслиново

ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла);

масло; масла за готвење; пченкарно масло;

ароми направени од зеленчук (освен етерични
масла); солени прехранбени ароми за храна

преливи од масло и/или маст; масла за јадење
за глазура на прехранбени производи; масла за

(освен етерични масла); пијалаци на база на
чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци

јадење за употреба во готвење храна;
растителни масла за јадење; пченкарно масло;

на база на кафе; пијалаци на база на чај;
бисквити; колачи; слатки/бонбони; гума за

сланина; кашкавал; филети од риба; храна
подготвена од риба; овошни салати; корнишони;

џвакање, а не за медицински цели; чоколада;

шунка;

цимет; какао и производи од какао; мирудии;
колачиња; крем/пудинг (десерт или сладок сос

конзервирани;
кромид-конзервиран;
краставички; колбаси; колбаси во тесто; јогурт

направен со млеко, јајца и шеќер); крофни;
смрзнат јогурт; мед; сосови од рен; сладолед;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и препарати

леден чај; кечап; мајонез; месни сосови; месни
пити; тестенини; палачинки; тестенини; слатки

направени од жита, леб, пецива и кондиторски
производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок

од мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш

за печење; сол, сенф; бибер, оцет, сосови

(пита со јајца, сирење, сланина); мирудија (од
сецкани краставички); крем за салата; преливи

(мирудии); мирудии; мраз; пуканки, грицки;
сосови (макала); сосови; мирудии; тако

за салата; сендвичи; шербети; суши (јапонско
јадење составено од мали топчиња или ролни

(традиционално мексиканско јадење составено
од пченкарна или овесна тортиља преклопена

од ладно варен ориз зачинет со оцет сервиран
со гарнир од сурова риба, зеленчук или јајца);

или завиткана околу фил/полнење); тортиљи;
ароми (вкусови/мириси), освен етерични масла;

тако

јадење

ароми за грицки/ужинки (освен етерични масла);

составено од пченкарна или овесна тортиља
преклопена или завиткана околу фил/полнење),

ароми направени од зеленчук (освен етерични
масла); солени прехранбени ароми за храна

таратар сос; сосови од домати; тортиљи; вафли

(освен етерични масла); пијалаци на база на
чокалодо; пијалаци на база на какао; пијалаци

(210) TM 2011/977

на база на кафе; пијалаци на база на чај;
бисквити; колачи; слатки/бонбони; гума за

(традиционално

мексиканско

(220) 14/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Burger King Corporation

печурки,

конзервирани;

маслинки,

џвакање, а не за медицински цели; чоколада;

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US

цимет; какао и производи од какао; мирудии;
колачиња; крем/пудинг (десерт или сладок сос

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

направен со млеко, јајца и шеќер); крофни;
смрзнат јогурт; мед; сосови од рен; сладолед;

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

леден чај; кечап; мајонез; месни сосови; месни
пити; тестенини; палачинки; тестенини; слатки

(540)

од мента (пеперминт); пити; пици; пудинзи; киш

TENDERGRILL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; и грицки;
месни преработки; конзервирано, сушено,
пржено, печено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, овошни сосови; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење;
хамбургери; пилешки бургери; сосови (макала);
206 | С т р а н а

(пита со јајца, сирење, сланина); мирудија (од
сецкани краставички); крем за салата; преливи
за салата; сендвичи; шербети; суши (јапонско
јадење составено од мали топчиња или ролни
од ладно варен ориз зачинет со оцет сервиран
со гарнир од сурова риба, зеленчук или јајца);
тако

(традиционално

мексиканско

јадење

составено од пченкарна или овесна тортиља
преклопена или завиткана околу фил/полнење),
таратар сос; сосови од домати; тортиљи; вафли
Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(540)
(210) TM 2011/978

(220) 14/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

WHOPPER JR.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина;
кашкавал; помфрит; чипс од компири; лушпи од
компири; филети од риба; храна подготвена од
риба; млеко, милшејк, млечни пијалаци; туршија;
кисели краставички, кромид; приготвени оброци
и состојки за оброци; супи; јајца; салати, прстени

(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно
сина и црвена
(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

од кромид, чипс
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

кл. 3 масло за нега на детската кожа

саго, замена за кафе; брашно и препарати

(210) TM 2011/981

направени од жита, леб, пецива и кондиторски
производи, мраз; мед, меласа, квасец, прашок

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка

за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии);
мирудии; мраз; сендвичи, топли сендвичи;

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

хамбургер
сендвичи;
пилешки
сендвичи;
сендвичи со риба; леб; производи полнети со

Скопје, MK

(220) 15/09/2011

(540)

леб; полнети земички и сендвичи; бургери
вклучени во класата 30, сендвичи во ролна
(wraps), мирудии, сенф; кечап, мајонез, преливи
за салати; преливи, крофни десерти
(210) TM 2011/980

(220) 15/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно
сина и црвена
(531) 02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детска витаминска маст
(210) TM 2011/989

(220) 16/09/2011
(442) 31/08/2012

Трговски Марки
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(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska

ул.Црвена Вода бр. 7Б4-3 приземје, Скопје

industrija, d.d.

Центар 1000 Скопје , MK

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, бела и црна
(531) 05.03.15;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 26.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи
(210) TM 2011/990

(220) 16/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ
увоз-извоз Гостивар
ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

TOTAL LOGISTIC

кл. 30 пијалаци што се на основа на чоколада,
бисквити, леб, мали кифли, торти, слатки какао,
кафе, пијалаци што се на основа на кафе,
сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа
на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи,
шпагети, слаткарски производи, тортиљи (со
потекло од Италија)
кл. 35
канцелариски работи, рекламирање,
услуги при продажба на големо и мало со:
пијалаци што се на основа на чоколада,
бисквити, леб, мали кифли, тортислатки, какао,
кафе, пијалаци што се на основа на кафе,
сладолед, тестенини, пијалаци што се на основа
на чоколадо, палачинки, пудинзи, сендвичи,

(551) индивидуална
(510, 511)

шпагети, слаткарски производи, тортиљи; пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни

кл. 30 чоколада, чоколадни пијалаци со млеко

пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови;
алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
храна, пијалаци и тутун

кл. 43

услуги за обезбедување храна и

кл. 39 дистрибуција, превезување, растоварање
товар, складирање стока

пијалаци, привремено сместување, бироа за
сместување
(хотели,
агенции),
пансиони

(210) TM 2011/995

(интернати), бифеа (снек-барови), кафетерии
(експрес ресторани), кантини, служење храна и

(220) 21/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО експорт-импорт

пијалаци, летувалишта, резервирање хотели,
хотели, мотели, ресторани, ресторани со
самопослужување

Скопје
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(540)
(210) TM 2011/996

(220) 21/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје
бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, бела и темно сина
(531) 27.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
културни активности
кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања што се однесуваат
на истите
(591) темно и светло сива, бела, темно сина и

(210) TM 2011/998

црна
(531) 24.15.03

(442) 31/08/2012
(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
културни активности
кл.

42

научни

и

технолошки

услуги,

истражувања и планирања што се однесуваат
на истите
(210) TM 2011/997

(220) 21/09/2011

бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Институт за општествени у
хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН
Скопје
бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(591) сива, бела и темно сина
(531) 27.01.25
(551) индивидуална
Трговски Марки
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(510, 511)

(540)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
културни активности
кл. 42
научни

и

технолошки

услуги,

истражувања и планирања што се однесуваат
на истите
(210) TM 2011/1001

(220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) VOCAR d.o.o
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) виолетова, црвена, бела, жолта, кафена,
сина, портокалова и зелена
(531) 08.01.15;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мешани чајни бисквити
(210) TM 2011/1003

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ
увоз-извоз Гостивар
(591) темно розова, црвена, бела, жолта,
кафеава, сина, портокалова и зелена
(531) 08.01.15;25.01.19
(551) индивидуална

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 полнети чајни бисквити
(210) TM 2011/1002

(220) 23/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) VOCAR d.o.o
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(531) 03.05.03;25.07.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 39 пакување и дистрибуција
210 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
(210) TM 2011/1005

(220) 23/09/2011

санитарни

препарати

за

медицински

цели;

(442) 31/08/2012
(731) Војо Николоски and Игор Николоски

диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,

ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар , MK
and ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, MK

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

уништување

(540)

МЕКИЦИТЕ ОД СТРАЖА

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 панцероти, мекици
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 43 самопослужување (ресторани со
самопослужување), служење храна и пијалаци
(210) TM 2011/1009

(210) TM 2011/1011

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Deckers Outdoor Corporation

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KARUM - SANOVEL

495-A South Fairview Avenue, Goleta, California
93117, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

диететски супстанции што се користата во

(540)

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

УГГ

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

(551) индивидуална
(510, 511)

штетници, фунгициди, хербициди

кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2011/1010

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SOLNAR - SANOVEL
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/1012

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INCEPTUM - SANOVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни

Трговски Марки
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диететски супстанции што се користата во

материјали за завои, материјали за пломбирање

медицината,

заби

храна

за

бебиња,

фластери,

и

забарски

смоли,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

(210) TM 2011/1015

(210) TM 2011/1013

средства

за

уништување

уништување

(220) 23/09/2011

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

CARDOPAN -- SANOVEL

(540)

(551) индивидуална

ZENDOR - SANOVEL

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,

диететски супстанции што се користата во
медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

материјали за завои, материјали за пломбирање

дезинфекција,

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

штетници, фунгициди, хербициди

штетници, фунгициди, хербициди

(210) TM 2011/1016

(210) TM 2011/1014

(442) 31/08/2012
(731) Ардијан Белули
ул.1 бр.6, Кондово-Скопје, 1000 Скопје , MK

(220) 23/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S

препарати

за

уништување

(220) 27/09/2011

(540)

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS
MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PITOXIL - SANOVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користата во
медицината,

храна
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кл. 35

огласување; водење на работење;

се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба,

управување со работи; канцелариски работи

базени (пливачки базени), ѕидни резервоари,

кл. 38 телекомуникации, кабелска телевизија
кл. 41
образовни услуги; подготвување на

ѕидни плочки што не се од метал
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

наставата;
активности

трговија на големо и мало со лепила, силикони,
хемиски
производи
за
градежништво,

забава;

(210) TM 2011/1019

спортски

и

културни

(220) 28/09/2011

хидроизолациони системи; трговија на големо и
мало со: неметални градежни материјали,

(442) 31/08/2012

азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што

(731) McDonalds Corporation
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois

не се од метал за градби, подни плочки што не
се од метал, гипс, мермер, мозаици за градба,

60523, US
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА

базени (пливачки базени), ѕидни резервоари,
ѕидни плочки што не се од метал

АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, ѕидање, надзор над

(540)

градежни

HAPPY STUDIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни

хидроизолирање

(210) TM 2011/1022
услуги,

обука,

забава,

спортски и културни активности
(210) TM 2011/1021

работи,

(градби),

антикорозивно заштитување, одржување базени

(220) 29/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија и услуги СИКЕР
СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Булевар ИЛИНДЕН бр.93/лок.7, КАРПОШ,

(220) 29/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Visiogen, Inc.
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, California 92705-4933, US, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SYNCHRONY VU

1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА

(551) индивидуална

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 10 очни имплатанти и хируршки рачни

(540)

инструменти за вметнување на интраокуларни
леќи
(210) TM 2011/1023

(220) 29/09/2011
(442) 31/08/2012

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(591) светло сина, црна и бела
(531) 25.07.01;27.05.23

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GAP 1969

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 19
неметални градежни материјали,
азбестен цемент, азбестен малтер, обвивки што

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи

не се од метал за градби, подни плочки што не
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
(210) TM 2011/1024

(220) 29/09/2011

1000, Скопје

(442) 31/08/2012

(540)

ИНС

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GAP 1969

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи
поврзани за недвижен имот, потпишување

(510, 511)

полиси

кл. 35 услуги за малопродажба: услуги за онлајн малопродажба; стимулативни програми за

потпишување полиси за осигурување на живот,
известување
(осигурително
известување),

картички за лојалност кои ги промовираат
малопродажните услуги поврзани со облека,

проценување (проценување недвижен имот),
проценување
(проценување
накит),

модни додатоци и широк асортиман на општи
стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

проценување (проценување уметнички дела),
проценување
(проценување
антиквитети),

администрација; канцелариски работи

советување

(210) TM 2011/1026

(220) 29/09/2011

осигурително
известување,
брокерство,
потпишување полиси за поморско осигурување,

(442) 31/08/2012
(731) Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ

проценка (проценка на надоместување штета),
проценки (финансиски проценки) [осигурување

ул.„Иван Милутиновиќ" бр.23 лок.4, Скопје,
MK

недвижнини], проценка на надоместување
штета, потпишување полиси за осигурување од

(540)

пожар

за

осигурување

во

врска

од

со

несреќи,

осигурување,

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, спортски и културни активности,
организирање и водење работилници [обука],
организирање и водење семинари
(210) TM 2011/1031

(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги
кл. 45 правни услуги
(210) TM 2011/1030

(220) 30/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Акционерско друштво ЕВРОИНС

(220) 30/09/2011

(442) 31/08/2012
(731) Акционерско друштво ЕВРОИНС
ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Војвода Васил Аџиларски ББ/ТЦ
Соравија-5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
ул.Војвода Васил Аџиларски ББ/ТЦ
Соравија-5-ти кат-Центар, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(540)

(540)

(591) сина и бела
(531) 24.17.02;26.01.12

(591) сива, бела, сина и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 01.13.15;26.15.01
(551) индивидуална

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(510, 511)
кл. 9
апарати

кл. 36 осигурување, финансиски работи, работи
поврзани за недвижен имот, потпишување

репродукција на звук или слика, магнетски

за

снимање,

пренос

и

несреќи,

носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за обработка на

потпишување полиси за осигурување на живот,
известување
(осигурително
известување),

податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

проценување (проценување недвижен имот),
проценување
(проценување
накит),

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, материјали за обука и настава (освен

проценување (проценување уметнички дела),
проценување
(проценување
антиквитети),

апарати)

полиси

за

советување

осигурување

во

врска

од

со

осигурување,

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

осигурително
известување,
брокерство,
потпишување полиси за поморско осигурување,

истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

проценка (проценка на надоместување штета),
проценки (финансиски проценки) [осигурување

компјутерски хардвер и софтвер

недвижнини], проценка на надоместување
штета, потпишување полиси за осигурување од

(210) TM 2011/1033

пожар

(220) 03/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје

кл. 41
образовни услуги, подготвување на
наставата, спортски и културни активности,

ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK

организирање и водење работилници [обука],
организирање и водење семинари

СКОПJЕ

(210) TM 2011/1032

(540)

(220) 03/10/2011

анализи и
развој на

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(442) 31/08/2012
(731) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ, бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје
(591) сива, бела, црвена и сина
(531) 26.15.01;27.05.01
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(551) индивидуална

работи, материјали за обука и настава (освен

(510, 511)

апарати)

кл. 9
апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за обработка на

истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

компјутерски хардвер и софтвер

не се опфатени со другите класи, печатени

(210) TM 2011/1035

работи, материјали за обука и настава (освен
апарати)

(442) 31/08/2012
(731) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK

истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

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

анализи и
развој на

компјутерски хардвер и софтвер

анализи и
развој на

(220) 03/10/2011

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

Скопје
(540)

(210) TM 2011/1034

(220) 03/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(591) сива, бела, црвена и сина

(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати

за

снимање,

пренос

и

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, материјали за обука и настава (освен

(591) сива, бела, црвена и црна

апарати)

(531) 26.01.06;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати

за

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
снимање,

пренос

и

репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање,

истите; услуги за индустриски
истражувања; проектирање и

анализи и
развој на

компјутерски хардвер и софтвер

машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
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(210) TM 2011/1036

(220) 03/10/2011

(210) TM 2011/1038

(220) 03/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за трговија, угостителство,

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство трговија и

сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК ДООЕЛ
увоз-извоз, Гостивар

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев
ДОО увоз-извоз Битола

ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

JADRAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
кл. 39 пакување и дистрибуција
(210) TM 2011/1037

(220) 03/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
ул.Бигла бб, Велмеј, 6000 Охрид, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно златна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно за исхрана и производи од жита,
тестенини, тестенини за исхрана, производи од
тесто, макарони, равиоли, тортиљи, шпагети,
резенки од тесто, тесто од соја, тесто за колач,
фиде (тестенини)
(210) TM 2011/1039

(220) 03/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за организирање на бизнис и
приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР доо
(591) црна и златна
(531) 26.01.18
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

Скопје
бул.Јане Сандански бр.26/2-6, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

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
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црна и бела
(531) 27.05.17

(531) 01.15.15;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика

образовни услуги; подготвување на

наставата;
активности

забава;

спортски

и

културни

(210) TM 2011/1057

(220) 06/10/2011

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(442) 31/08/2012
(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED a
British Virgin Islands company

(210) TM 2011/1040

Palm Grove House, Box 438, Road Town
Tortola, VG

(220) 04/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

PURCELLIN OIL

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

FORTEO
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 хемиски елементи кои се продаваат како
составен дел од производите за нега на кожата,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, особено за
спречување и лекување болести на коски/скелет

имено креми, лосиони и масла
(210) TM 2011/1058

(210) TM 2011/1056

(220) 06/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED a

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт

British Virgin Islands company

Скопје

Palm Grove House, Box 438, Road Town
Tortola, VG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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(540)
(210) TM 2011/1068

(220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

ТРИНЕТ
(551) индивидуална

(531) 03.03.01;25.01.19
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување

(510, 511)
кл. 3 креми (козметички производи)
кл. 5 балзам за медицинска употреба, креми за
кожа со одредено медицинско дејство
(210) TM 2011/1059

(220) 06/10/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје
ул. „Ленинова" бр. 53/2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

бактерии,

фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 22 мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и
шумски производи, гроздобер, жетва на плодови
и семиња, мрежи обложени со пестициди заради
заштита на паднати дрвја и обработено и
необработено дрво
(210) TM 2011/1069

(220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) SIDELA SA
18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

POXILINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката
и
фотографиите,
како
и
за
земјоделството, градинарството и шумарството;
сурови вештачки смоли, пластични материи во
сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење
(591) бела, сина, светло и темно жолта, светло и
темно кафена, црвена и црна
(531) 02.05.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 креми (козметички производи)
кл. 5 креми за кожа со одредено медицинско
дејство
Трговски Марки

пожар; производи за калење и заварување;
хемиски материи за конзервирање прехранбени
производи;

материи

за

штавење;

лепливи

материи што се користат во индустријата
кл. 17
гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите класи;
пресувани

пластични

материјали

кои
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користат во производството; материјали за

(540)

обвивање, за заптисување и за изолација;
неметални еластични цевки
(210) TM 2011/1070

POXIPOL
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 12/10/2011

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени

(442) 31/08/2012
(731) SIDELA SA
18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

KAPCHITZA

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

(551) индивидуална

пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња

(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,

(210) TM 2011/1072

науката

и

фотографиите,

како

и

за

(220) 12/10/2011

земјоделството, градинарството и шумарството;
сурови вештачки смоли, пластични материи во

(442) 31/08/2012
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење
пожар; производи за калење и заварување;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

хемиски материи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; лепливи

(540)

материи што се користат во индустријата
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
(210) TM 2011/1071

(220) 12/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) SIDELA SA
18 de Julio 1117, of.201, Montevideo, UY

(591) бела, светло и темно зелена, жолта,
црвена, светло и темно кафена и црна

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(531) 08.07.08;25.01.19
(551) индивидуална

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

(510, 511)
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кл. 9
(210) TM 2011/1073

(220) 12/10/2011

апарати и инструменти за: мерење;

контрола (инспекција)

(442) 31/08/2012
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

кл. 35 огласување; водење на работењето;
управување со работата

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите;

услуги

за

индустриски

анализи

и

истражувања
проектирање
и
развој;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за
потребите на поединци

задоволување

(210) TM 2011/1185

(220) 09/11/2011

на

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје
ул.Шандор Петефи бр.10 А Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, MK
(591) бела, жолта, светло и темно портокалова,
црвена, светло и темно кафена, зелена, и црна
(531) 08.07.08;25.01.19
(551) индивидуална

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 флипс во облик на стапчиња со вкус на
кечап
(210) TM 2011/1120

(220) 21/10/2011
(442) 31/08/2012

(731) Глигор Митковски
ул.„Руди Чајевац" 6/8, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) сина, жолта и црна
(531) 26.03.22;26.03.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
рекламирање; канцелариски работи;
бизнис

проценки;

бизнис

информации;

(591) темно-сина и портокалова
(531) 26.01.16;27.05.01

комуникациски медиуми за малопродажба;
средување
информации
во
компјутерски

(551) индивидуална

датотеки; собирање статистички податоци;
раководење
со
датотеки;
изнајмување

(510, 511)

канцелариски машини и опрема; (аутсорсинг
Трговски Марки
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услуги) поддршка за бизниси; продажба на

(731) друштво за производство, промет и

големо и мало на: антени, кабли, оптички кабли,

услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО

видеокамери, чипови, компјутерски оперативни
програми снимени, компјутерски периферни

Скопје
ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000

уреди, компјутерски програми,
софтвер, компјутери, дискови,

Скопје, MK

компјутерски
апарати за

бележење растојание, мерни инструменти,
апарати за меѓусебна комуникација, електрични

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

апарати за надгледување, монитори, апарати за
навигација на возила, навигациски инструменти,
апарати за прецизно мерење, апарати за
сателитска навигација, апарати за контрола на
брзината на возила, мерни инструменти за
брзина, предаватели (телекомуникации)
кл. 38 телекомуникации; влез во компјутерска
мрежа

(изнајмување

влез

во

компјутерска

мрежа); комуникација со мобилни телефони;
комуникации со телефон; услуги со електронски
огласни табли (телекомуникациски
електронска
пошта;
испраќање

услуги);
пораки;

обезбедување пристап до бази на податоци;
обезбедување интернет соби за разговор;
обезбедување

телекомуникациски

врски

со

светската информатичка мрежа; овозможување
пристап до светската информатичка мрежа;
пренесување слики
телекомуникациска

и пораки;
опрема;

изнајмување
изнајмување

апарати за испраќање пораки
кл. 41
образовни услуги;

електронско

компјутерско

издателство;

производство

на

(591) портокалова, црвена, бела и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и
млечни производи
кл. 30
брашно, производи
кондиторски производи

од

брашно,

кл. 35 рекламирање, трговија на големо и мало
со конзервирано, смрзнато и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни
производи, брашно, производи
кондиторски производи

од

брашно,

филмови; услуги на игри кои се обезбедуваат
он-лајн
во
една
информатичка
мрежа;

(210) TM 2011/1336

информирање (информирање за образование);
известување; дизајнерски услуги што не се за

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, промет и

рекламни цели; конгреси (организирање и
водење конгреси); ноќни клубови; организирање
шоу

програми,

организирање

спортски

натпревари;
паркови
(забавни
паркови);
фотографски репортажи; продукција на шоу
програми; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се копираат; радио

(220) 15/12/2011

услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО
Скопје
ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

и
телевизиски
програми;
семинари
(организирање и водење семинари); снимање
видео ленти; услуги на репортери
(210) TM 2011/1267

(220) 06/12/2011
(442) 31/08/2012
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кл. 30

(540)

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, тесто за слатки 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 што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
(531) 27.05.11
(551) индивидуална

(210) TM 2011/1368

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато и варено овошје

(442) 31/08/2012
(731) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт

и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни
производи

Гостивар

кл.

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА

30

брашно,

производи

од

брашно,

кондиторски производи
кл. 35 рекламирање, трговски дејности

(220) 27/12/2011

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2011/1343

(220) 21/12/2011

(442) 31/08/2012
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово
с. Тромеѓа бб, 1300 Куманово, MK
(540)

(591) жолта, окер, сива, бела и кафена
(531) 03.05.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(591) зелена и бела
(531) 06.07.25;25.01.19

саго, замена за кафе, брашно и производи од

(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

жито, леб, тестени производи и слатки, прашок
за печење, слатки од бадем, ананасово семе,
ароматични подготовки за исхрана, замена за
кафе, пијалаци што се на основа на чоколадa,
пијалаци што се на основа на какао, пијалаци
што се на основа на кафе, пијалаци што се на
основа на чај, бисквити, тортички, торти, колачи,
подготовки од житарици, цимет, пијалаци од

Трговски Марки
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кафе со млеко, пченкарни снегулки, пуканки,

пијалаци, сок од јаболка, коктели безалкохолни,

сладоледи,

чај,

екстракти за правење пијалаци, овошни сирупи

марципан, бонбони
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски

безалкохолни, хмељ, квас, лимонади, млеко со
кикирики, безалкохолни пијалаци со мед,

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, зрна

шербет, сок од домати

чоколадa,

алва,

леден

(семе), лешници, кокосови ореви, исушен
кокосов орев, пченка, јаткасто овошје, кикирики
(овошје), растителни семиња
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода, други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирана вода,
бадеми (млеко од бадеми), средства за правење
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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

Кл. 1

Кл. 3

TM 2011/0671
TM 2011/0672
TM 2011/0673
TM 2011/0675
TM 2011/0676
TM 2011/0677
TM 2011/0678
TM 2011/0679
TM 2011/0680
TM 2011/1069
TM 2011/1070
TM 2011/0605
TM 2011/0798
TM 2011/0861
TM 2011/0869
TM 2011/0880
TM 2011/0884
TM 2011/0890
TM 2011/0891
TM 2011/0892
TM 2011/0893
TM 2011/0894
TM 2011/0895
TM 2011/0896
TM 2011/0897
TM 2011/0898
TM 2011/0907
TM 2011/0909
TM 2011/0911
TM 2011/0912
TM 2011/0913
TM 2011/0933
TM 2011/0934
TM 2011/0940
TM 2011/0949
TM 2011/0950

Трговски Марки

Кл. 4
Кл. 5

TM 2011/0951
TM 2011/0980
TM 2011/0981
TM 2011/1056
TM 2011/1057
TM 2011/1058
TM 2011/1059
TM 2011/0708
TM 2011/0661
TM 2011/0662
TM 2011/0663
TM 2011/0664
TM 2011/0739
TM 2011/0740
TM 2011/0764
TM 2011/0773
TM 2011/0774
TM 2011/0781
TM 2011/0858
TM 2011/0870
TM 2011/0871
TM 2011/0882
TM 2011/0884
TM 2011/0889
TM 2011/0907
TM 2011/0909
TM 2011/0911
TM 2011/0912
TM 2011/0913
TM 2011/0923
TM 2011/0930
TM 2011/0953
TM 2011/0965
TM 2011/0968
TM 2011/0969
TM 2011/0989

Кл. 6
Кл. 8

Кл. 9

TM 2011/1010
TM 2011/1011
TM 2011/1012
TM 2011/1013
TM 2011/1014
TM 2011/1015
TM 2011/1040
TM 2011/1058
TM 2011/1059
TM 2011/1068
TM 2011/0645
TM 2011/0687
TM 2011/0713
TM 2011/0714
TM 2011/0715
TM 2011/0915
TM 2011/0940
TM 2009/0887
TM 2011/0576
TM 2011/0653
TM 2011/0708
TM 2011/0768
TM 2011/0769
TM 2011/0770
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0858
TM 2011/0860
TM 2011/0941
TM 2011/0945
TM 2011/1032
225 | С т р а н а

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

Кл. 10

Кл. 12

Кл. 14

Кл. 15
Кл. 16

TM 2011/1033
TM 2011/1034
TM 2011/1035
TM 2011/1120
TM 2011/0671
TM 2011/0672
TM 2011/0673
TM 2011/0675
TM 2011/0676
TM 2011/0677
TM 2011/0678
TM 2011/0679
TM 2011/0680
TM 2011/0858
TM 2011/0953
TM 2011/0957
TM 2011/0966
TM 2011/1022
TM 2011/0817
TM 2011/0862
TM 2011/0868
TM 2011/0917
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0861
TM 2011/0878
TM 2011/0653
TM 2011/0945
TM 2011/0691
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0768
TM 2011/0769
TM 2011/0770
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0865
TM 2011/0872
TM 2011/0907
TM 2011/1032
TM 2011/1033
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Кл. 17
Кл. 18
Кл. 19
Кл. 20
Кл. 21
Кл. 22

Кл. 24

Кл. 25

Кл. 26
Кл. 29

TM 2011/1034
TM 2011/1035
TM 2011/1070
TM 2011/1071
TM 2011/1069
TM 2011/0711
TM 2011/0878
TM 2011/0645
TM 2011/1021
TM 2011/0687
TM 2011/0687
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/1068
TM 2011/0551
TM 2011/0602
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0551
TM 2011/0602
TM 2011/0671
TM 2011/0672
TM 2011/0673
TM 2011/0675
TM 2011/0676
TM 2011/0677
TM 2011/0678
TM 2011/0679
TM 2011/0680
TM 2011/0712
TM 2011/1009
TM 2011/1023
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0682
TM 2011/0720
TM 2011/0724
TM 2011/0857
TM 2011/0861
TM 2011/0877
TM 2011/0924
TM 2011/0925
TM 2011/0926
TM 2011/0927
TM 2011/0947
TM 2011/0975

Кл. 30

Кл. 31

Кл. 32

TM 2011/0976
TM 2011/0977
TM 2011/0978
TM 2011/1267
TM 2011/1336
TM 2011/1343
TM 2011/0682
TM 2011/0720
TM 2011/0797
TM 2011/0855
TM 2011/0857
TM 2011/0858
TM 2011/0859
TM 2011/0861
TM 2011/0866
TM 2011/0906
TM 2011/0947
TM 2011/0975
TM 2011/0976
TM 2011/0977
TM 2011/0978
TM 2011/0990
TM 2011/0995
TM 2011/1001
TM 2011/1002
TM 2011/1003
TM 2011/1005
TM 2011/1036
TM 2011/1037
TM 2011/1038
TM 2011/1072
TM 2011/1073
TM 2011/1267
TM 2011/1336
TM 2011/1343
TM 2011/1368
TM 2011/0724
TM 2011/0861
TM 2011/1343
TM 2011/1368
TM 2010/0126
TM 2011/0782
TM 2011/0857
TM 2011/0861
TM 2011/0872
TM 2011/1368
Трговски Марки
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Кл. 33

Кл. 34

Кл. 35

Кл. 35

TM 2010/0126
TM 2011/0482
TM 2011/0782
TM 2011/0861
TM 2011/0782
TM 2011/0901
TM 2011/0902
TM 2011/0551
TM 2011/0576
TM 2011/0602
TM 2011/0645
TM 2011/0648
TM 2011/0653
TM 2011/0655
TM 2011/0682
TM 2011/0691
TM 2011/0692
TM 2011/0720
TM 2011/0723
TM 2011/0737
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0768
TM 2011/0769
TM 2011/0770
TM 2011/0794
TM 2011/0800
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0856
TM 2011/0861
TM 2011/0865
TM 2011/0872
TM 2011/0878
TM 2011/0879
TM 2011/0886
TM 2011/0899
TM 2011/0906
TM 2011/0922
TM 2011/0928
TM 2011/0931

Трговски Марки

Кл. 36

Кл. 37

Кл. 38

TM 2011/0932
TM 2011/0937
TM 2011/0943
TM 2011/0945
TM 2011/0990
TM 2011/0995
TM 2011/1003
TM 2011/1005
TM 2011/1016
TM 2011/1021
TM 2011/1024
TM 2011/1026
TM 2011/1030
TM 2011/1031
TM 2011/1036
TM 2011/1039
TM 2011/1120
TM 2011/1185
TM 2011/1267
TM 2011/1336
TM 2010/1239
TM 2011/0645
TM 2011/0768
TM 2011/0769
TM 2011/0770
TM 2011/0839
TM 2011/0861
TM 2011/0899
TM 2011/0922
TM 2011/0931
TM 2011/0932
TM 2011/0938
TM 2011/1030
TM 2011/1031
TM 2011/0645
TM 2011/0653
TM 2011/0689
TM 2011/0861
TM 2011/0879
TM 2011/0899
TM 2011/0917
TM 2011/0929
TM 2011/1021
TM 2009/0887
TM 2011/0576
TM 2011/0653

Кл. 39

Кл. 40
Кл. 41

TM 2011/0655
TM 2011/0768
TM 2011/0769
TM 2011/0770
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0856
TM 2011/0860
TM 2011/0865
TM 2011/0943
TM 2011/1016
TM 2011/1120
TM 2011/1185
TM 2011/0645
TM 2011/0799
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0845
TM 2011/0858
TM 2011/0861
TM 2011/0899
TM 2011/0906
TM 2011/0931
TM 2011/0932
TM 2011/0990
TM 2011/1003
TM 2011/1036
TM 2011/0708
TM 2010/1239
TM 2011/0691
TM 2011/0745
TM 2011/0746
TM 2011/0755
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0858
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Кл. 41

Кл. 42

TM 2011/0861
TM 2011/0864
TM 2011/0879
TM 2011/0886
TM 2011/0899
TM 2011/0937
TM 2011/0996
TM 2011/0997
TM 2011/0998
TM 2011/1016
TM 2011/1019
TM 2011/1026
TM 2011/1030
TM 2011/1031
TM 2011/1039
TM 2011/1120
TM 2011/1185
TM 2011/0645
TM 2011/0655
TM 2011/0689
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0845
TM 2011/0856
TM 2011/0860
TM 2011/0861
TM 2011/0864

Кл. 43

TM 2011/0865
TM 2011/0879
TM 2011/0929
TM 2011/0943
TM 2011/0996
TM 2011/0997
TM 2011/0998
TM 2011/1032
TM 2011/1033
TM 2011/1034
TM 2011/1035
TM 2011/1120
TM 2010/0126
TM 2011/0482
TM 2011/0645
TM 2011/0648
TM 2011/0708
TM 2011/0771
TM 2011/0775
TM 2011/0797
TM 2011/0799
TM 2011/0858
TM 2011/0861
TM 2011/0899
TM 2011/0916
TM 2011/0995
TM 2011/1005

Кл. 44

Кл. 45

TM 2011/1039
TM 2011/0800
TM 2011/0858
TM 2011/0864
TM 2011/0909
TM 2011/0911
TM 2011/0912
TM 2011/0913
TM 2011/0953
TM 2011/0967
TM 2011/0645
TM 2011/0755
TM 2011/0812
TM 2011/0813
TM 2011/0842
TM 2011/0843
TM 2011/0845
TM 2011/0852
TM 2011/0853
TM 2011/0861
TM 2011/0879
TM 2011/0886
TM 2011/0974
TM 2011/1026
TM 2011/1120

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) босител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

„ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС" ДООЕЛ НЕГОТИНО

MK/T/ 2011/682
MK/T/ 2011/720

„Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена
заштита со биохемиска лабораторија Рес Хумана Скопје"
ACCLARENT, INC. (a wholly-owned subsidiary of Johnson & Johnson
manufacturers and merchants),
Advanced Micro Devices, Inc.
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B.Braun Melsungen

MK/T/ 2011/764

BASF SE

MK/T/ 2011/1068

Bayer S.A.S.

MK/T/ 2011/923

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.

MK/T/ 2011/989

Burger King Corporation

MK/T/ 2011/975
MK/T/ 2011/976
MK/T/ 2011/977
MK/T/ 2011/978

Celgene Corporation

MK/T/ 2011/889

Chongqing Yuan Innovation Technology Co., Ltd., A Chinese limited company

MK/T/ 2011/917

CROSSCARE LIMITED

MK/T/ 2011/965

Deckers Outdoor Corporation

MK/T/ 2011/1009

Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2011/860

Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S.

MK/T/ 2011/857

E. MISHAN & SONS, INC. a New York corporation

MK/T/ 2011/957

Eli Lilly and Company

MK/T/ 2011/1040

Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.

MK/T/ 2011/781

Gap (ITM) Inc

MK/T/ 2011/1023
MK/T/ 2011/1024

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under
the laws of the State of Delaware

MK/T/ 2011/817

GENEVA LABORATORIES LIMITED a British Virgin Islands company

MK/T/ 2011/1056
MK/T/ 2011/1057

GLAVBOLGARSTROY HOLDING AD
GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDIMATION OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON
Helen of Troy Limited

MK/T/ 2011/645
MK/T/ 2011/798
MK/T/ 2011/687

Henkel AG & Co.KGaA

MK/T/ 2011/933
MK/T/ 2011/934

INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

MK/T/ 2011/877

JT International S.A.

MK/T/ 2011/901
MK/T/ 2011/902

Kompas mejni turisticni servis d.d.

MK/T/ 2011/782

Mars, Incorporated

MK/T/ 2011/947

McDonalds Corporation

MK/T/ 2011/1019

MEGA DISPOSABLES S.A.

MK/T/ 2011/869

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/ 2011/968
MK/T/ 2011/969

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

MK/T/ 2011/870
MK/T/ 2011/871

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda

MK/T/ 2011/661
MK/T/ 2011/662
MK/T/ 2011/663
MK/T/ 2011/664

Трговски Марки
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SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S

MK/T/ 2011/1010
MK/T/ 2011/1011
MK/T/ 2011/1012
MK/T/ 2011/1013
MK/T/ 2011/1014
MK/T/ 2011/1015

SIDELA SA

MK/T/ 2011/1069
MK/T/ 2011/1070
MK/T/ 2011/1071

Societe des Produits NESTLE S.A.

MK/T/ 2011/859

Studio IP Holdings LLC.

MK/T/ 2011/711
MK/T/ 2011/712

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2011/880
MK/T/ 2011/915
MK/T/ 2011/940

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/ 2011/862
MK/T/ 2011/868

Visa International Service Association

MK/T/ 2011/839

Visiogen, Inc.

MK/T/ 2011/1022

VOCAR d.o.o

MK/T/ 2011/1001
MK/T/ 2011/1002

АД „ЈАКА-80" Радовиш

MK/T/ 2011/882

Адвокатско друштво Чукиќ и Марков

MK/T/ 2011/974

Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје

MK/T/ 2011/1030
MK/T/ 2011/1031

Алфа Банка АД Скопје

MK/T/ 2011/922

Анастасовски Емил

MK/T/ 2011/945

Ардијан Белули

MK/T/ 2011/1016

БАЛФИН МК ДОО

MK/T/ 2011/899

Бебе Магазин ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/865

ВИВАРТА КОМПАНИ ДООЕЛ

MK/T/ 2011/737

ВИВИТ КОМПАНИ ДОО

MK/T/ 2011/723

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско

MK/T/ 2011/482

Војо Николоски and Игор Николоски

MK/T/ 2011/1005

Глигор Митковски

MK/T/ 2011/1120

Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ

MK/T/ 2011/1026

ДПТУ АКСЕСОАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
Друштво за градежништво, промет и услуги „ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнл и др." Д.О.О. Скопје
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/878

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/856
MK/T/ 2011/943

Друштво за неживотно осигурување Кроација Осигурување АД Скопје
Друштво за организирање на бизнис и приватни настани СИТИ ХОЛ ЦЕНТАР
доо Скопје

MK/T/ 2011/938
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Друштво за производство градежништво и инжинеринг ТЕХНО - АБРАЗИВ
ДОО увоз извоз Кратово
Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире
Динев ДОО увоз-извоз Битола
друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО
Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експортимпорт
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експортимпорт Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ГРУППО 4 ЕАТ ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово
Друштво за производство, трговија, сообраќај, градежништво и услуги ТХЕ
ОНЕ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
Друштво за производство, трговија, услуги, консалтинг и инженеринг АЛФА
АУДИО ДООЕЛ Скопје
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА БРОУДБЕНД ДООЕЛ

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, исправност,
анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево
Друштво за транспорт, градежништво, трговија, производство и услуги МЕГА
ДОО увоз-извоз Куманово
Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНСЛОГИСТИК ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје and подружница 1 МАЈ
ТАЈМ Скопје
Друштво за трговија и услуги СИКЕР СОЛУШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО

Трговски Марки

MK/T/ 2011/713
MK/T/ 2011/714
MK/T/ 2011/715
MK/T/ 2010/1239
MK/T/ 2011/1038
MK/T/ 2011/1267
MK/T/ 2011/1336
MK/T/ 2011/794
MK/T/ 2011/1343
MK/T/ 2011/1185
MK/T/ 2011/855
MK/T/ 2011/1058
MK/T/ 2011/1059
MK/T/ 2011/995
MK/T/ 2011/797
MK/T/ 2011/648
MK/T/ 2011/653
MK/T/ 2011/812
MK/T/ 2011/813
MK/T/ 2011/842
MK/T/ 2011/843
MK/T/ 2011/845
MK/T/ 2011/852
MK/T/ 2011/853
MK/T/ 2011/655
MK/T/ 2011/879
MK/T/ 2011/692
MK/T/ 2011/708
MK/T/ 2011/746
MK/T/ 2011/745
MK/T/ 2011/1021
MK/T/ 2011/799
MK/T/ 2011/931
MK/T/ 2011/932
MK/T/ 2011/866
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Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК
ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар

MK/T/ 2011/990
MK/T/ 2011/1003
MK/T/ 2011/906
MK/T/ 2011/1036

Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРАК СТИЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2011/775

Друштво за угостителство, услуги и трговија СТОП ЕНД СТЕЈШН ДОО Скопје

MK/T/ 2011/771

ДТГМУ АЈАЈДИН ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2011/551
MK/T/ 2011/602

Европски Универзитет - Република Македонија

MK/T/ 2011/864

Здружение Женски Кошаркарски клуб КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје

MK/T/ 2011/937

Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж"

MK/T/ 2011/755

ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ

MK/T/ 2011/1037

Институт за општествени у хуманистички истражувања ЕВРО-БАЛКАН Скопје

MK/T/ 2011/996
MK/T/ 2011/997
MK/T/ 2011/998

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар

MK/T/ 2011/1368

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје

MK/T/ 2009/887

Коста ДИМОВ

MK/T/ 2011/858

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ

MK/T/ 2011/1032
MK/T/ 2011/1033
MK/T/ 2011/1034
MK/T/ 2011/1035

MK/T/ 2011/671
MK/T/ 2011/672
MK/T/ 2011/673
MK/T/ 2011/675
MK/T/ 2011/676
MK/T/ 2011/677
MK/T/ 2011/678
MK/T/ 2011/679
MK/T/ 2011/680

ОХИС Билјана ДООЕЛ

MK/T/ 2011/605

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2011/1072
MK/T/ 2011/1073

ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп

MK/T/ 2011/872
MK/T/ 2011/924
MK/T/ 2011/925
MK/T/ 2011/926
MK/T/ 2011/927

Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово
Приватна здравствена установа во мешовита сопственост - Клиничка
болница СИСТИНА Скопје
С енд Б Трејд Скопје

MK/T/ 2011/800

Сет Компјутери ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2011/576

Стејџ Продукција ДООЕЛ - Скопје

MK/T/ 2011/916

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2011/930

232 | С т р а н а

MK/T/ 2011/967
MK/T/ 2010/126

Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

ТД Евро-Мак Спектар ДОО

MK/T/ 2011/909
MK/T/ 2011/911
MK/T/ 2011/912
MK/T/ 2011/913

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје

MK/T/ 2011/861

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2011/950
MK/T/ 2011/951
MK/T/ 2011/980
MK/T/ 2011/981
MK/T/ 2011/724
MK/T/ 2011/739
MK/T/ 2011/740
MK/T/ 2011/891
MK/T/ 2011/892
MK/T/ 2011/893
MK/T/ 2011/894
MK/T/ 2011/895
MK/T/ 2011/896
MK/T/ 2011/897
MK/T/ 2011/898
MK/T/ 2011/907
MK/T/ 2011/890
MK/T/ 2011/773
MK/T/ 2011/774
MK/T/ 2011/949

ФИТОФАРМ

MK/T/ 2011/884

ФОРТУНА ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2011/928

ФОРТУНА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

MK/T/ 2011/929

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје

MK/T/ 2011/768
MK/T/ 2011/769
MK/T/ 2011/770

Христијанско движење НОВА НАДЕЖ Скопје

MK/T/ 2011/886
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ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски
марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111)
(151)
(181)
(186)
(210)

Регистарски број на документот
Дата на регистрирање
Дата на важење (очекувано)
Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
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

234 | С т р а н а

Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(111) 19408

(151) 15/06/2012

активности на холдинг компаниите, ширење

(210) TM 2008/159

(220) 15/02/2008

рекламен

(181) 15/02/2018
(450) 31/08/2012

печатени примероци/
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,

материјал

/трактати,

проспекти,

(732) Билјана Апостолова
ул. Фрањо Клуз Б 11/10 1000 Скопје, MK

забава, спортски и културни активности,
академии
(обука),
високо
образование,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

гимнастичка обука, изложби (организирање
исложби) во културни или воспитни цели,

(540)

кампови

за

спортско

усовршување,

книги

(издавање на книги), книги (изнајмување на
книги), издавање на весници, издавање на
снимени медиуми, конференции (организирање
и
водење
конференции),
конгреси
(организирање и водење конгреси), натпревари
(организирање натпревари) обука или забава,
објавување

текстови

текстови

што

не

се

рекламни, интернати, одгледување обука,
одгледување обука (упатства за обучување),
педагошки опити, планирање приеми .забава,
практично обучување демонстрирање, приредби
(одржување
приредби),
разговори
(организирање и водење разговори), семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми), слободно
време (услуги врзани за исполнување на

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи,
водење дејност (служби за давање совети за
водење
одделни
дејности),
дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални
консултации),
дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите),

документи

(умножување

на

документите),
деловни
и
менаџмент
консултантски услуги, информации за дејноста,
истражувања
(организирање

за
дејностите,
изложби),
јавно

изложби
мислење

(испитување на јавното мислење), истражување
на пазарот и јавното мислење, обработка на
текстови, организирање дејности (советување за
организирање дејности), пазар (побарувачка на
пазарот), пазар (проучување на пазарот), помош
во управување со индустриски или трговски
претпријатија),
пропагандни
дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, управувачки
Трговски Марки

слободното време), спортска опрема (користење
спортска
опрема),
спортски
натпревари
(организирање спортски натпревари), физичка
култура
кл.

42

научни

и

технолошки

услуги

и

истражувања и планирања што се однесуваат на
истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање
и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, издавање на
софтвер,
изработка
(концепирање)
софтвери, други консултации и понуда

на
на

софтвер,
консултации во врска со сметачи, компјутерски
хардвер, консултации во врска со хардвер,
литографско
печатарство,

печатење,
офсет
печатење,
професионална
ориентација,

сметачи
(изнајмување
еметачи),
(програмирање
на
сметачите),

сметачи
стручни

консултации (кои не се однесуваат на водење на
работите), централна бази на податоци
(изнјамување време за пристап до базите на
податоци), обработка на податоци, компјутерски
235 | С т р а н а

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

активности,

архитектонски

консултации,

промоција,

посебно

промовирање

или

архитектура, дизајн, бактериолошки испитувања,

рекламирање културни и забавни случувања,

биолошки испитувања, консултации во полето на
заштеда на енергија

спортски натпреварувања и модни ревии, сите
напред наведени услуги кои се обавуваат и

(111) 19418

(151) 18/06/2012

преку интернет; давање и ширење информации
во врска за наведените услуги

(210) TM 2008/842

(220) 24/07/2008
(181) 24/07/2018

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука;
забава; спортски и културни активности,

(450) 31/08/2012

организирање

спортски

натпревари,

(732) Delta Sport d.o.o.,
Milentija Popovica 7v 11070 Beograd, RS

организирање натпревари во образованието или
забави, организирање изложби за културни или

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

образовни потреби, обезбедување (снабдување)
со средства за спорт

(540)

(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
од

(151) 18/06/2012

(210) TM 2008/1075

(220) 15/08/2008

(181) 15/08/2018
(450) 31/08/2012
(732) Винарија Грков ДООЕЛ
с.Крњево, 1430 Кавадарци, MK

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

производите

(111) 19419

благородни

метали

(540)

или

преслечени од нив, што не се вклучени во
другите класи; накит, бижутерија, скапоцени
камења,
часовничарски
инструменти

и

хронометарски

кл. 18 производи од кожа и имитација на кожа
наменети за производство на спортска опрема,
производи изработени од овие материјали што
не се вклучени во другите класи; животинска
кожа; куфери и патни торби; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
сарачка и седларски производи
кл. 25
спортска облека, спортски обувки,
спортски покривки за глава, посебно спортска
облека и спортски обувки за млади
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
артикли што не се опфатени со другите класи;
украси за елки
кл. 35 услуги во врска со промет на производи,
посебно услуги во промет за облека и обувки за
спорт и рекреација за млади; комерцијално
застапување; огласување, водење на работење,
деловно управување, канцелариски работи,
пропагандни и рекламни услуги, маркетинг,
услуги за истражување на пазарот, услуги за
236 | С т р а н а

(591) златна
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(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности

забава;

спортски

и

културни

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
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(111) 19391

(151) 20/06/2012

(111) 19406

(151) 15/06/2012

(210) TM 2008/1294

(220) 18/09/2008

(210) TM 2009/34

(220) 22/01/2009

(181) 18/09/2018
(450) 31/08/2012
(732) Reckitt Benckiser (Switcerland) AG
Richtistrasse 5, Postfach CH-8304, Wallisellen

(181) 22/01/2019
(450) 31/08/2012
(732) ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Владимир Комаров бр. 36-1/3, 1000 Скопје,

Zurich, CH

MK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

(740)

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)

(540)

I-MOTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимирани препарати за атмосфера;
колекција (збирка) еснцијални масла, спрејови за
парфимирање
соби;
препарати
за
парфимирање или ароматизирање на воздухот
кл. 5

препарати за освежување на воздух,

препарати за прочистување на воздухот;
освежувачи на воздухот во соби; препарати за
парфимирање или ароматизирање на воздухот;
дезозодоранси; препарати за неутрализирањена
непријатни мириси
кл. 11 апарати и инстументи, сите за миризба,
прочистување или освежување на атмосферата;

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

градежни

конструкции;

поправки;

инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации
кл.

42

научни

и

технолошки

успуги

и

делови и додатоци за сите наведени стоки

истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и

(111) 19375

(151) 14/06/2012

истражувања;
проекгирање
и
компјутерски хардвер и софтвер

(210) TM 2008/1488

(220) 07/10/2008
(181) 07/10/2018
(450) 31/08/2012

(732) С&Б Трејд ДООЕЛ
ул. Владимир Комаров 18а/1-16 1000 Скопје,
MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000
Скопје
(540)

развој

(111) 19369

(151) 12/06/2012

(210) TM 2009/317

(220) 06/04/2009

(181) 06/04/2019
(450) 31/08/2012
(732) ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и
други
ул. Првомајска 9 бр. 10 1000 Скопје, MK
(540)

СОЛЗА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода, сода вода, и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на сокови

Трговски Марки
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кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 19422

(151) 26/06/2012

(210) TM 2009/986

(220) 06/10/2009

(181) 06/10/2019
(450) 31/08/2012
(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(591) зелена и црна

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,

(551) индивидуална
(510, 511)

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

етерични масла, козметични производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(111) 19429

(151) 13/07/2012

(210) TM 2009/1073

(220) 04/11/2009
(181) 04/11/2019

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

DUEDART

диетски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(732) ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ

материјали за завои, материјали за пломбирање

АФЖ бр. 60, 1000 Скопје, MK

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

(540)

(450) 31/08/2012

штетници, фунгициди, хербициди
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, масло
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, призводи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

(591) темно црвена, црвена, жолта и бела

мирудии; мраз

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се

храна и галантерија за домашни миленици

опфатени со другите класи, животни (живи),
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

(111) 19430

(151) 16/07/2012

(210) TM 2009/1099

(220) 10/11/2009

(181) 10/11/2019
(450) 31/08/2012
(732) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)
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(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова,
темно зелена, светло кафена и светло розова
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелена и жолта
(551) индивидуална

кл. 30 лут сос за специјалитети од Мексиканска
кујна

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;

(111) 19421

(151) 22/06/2012

привремено сместување

(210) TM 2010/110

(220) 09/02/2010

(111) 19423

(151) 29/06/2012

(210) TM 2009/1218

(220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019

(181) 09/02/2020
(450) 31/08/2012
(732) "ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" б.б., Прилеп, MK

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД
ДОО Скопје
ул. Лондонска бр. 19, 1000 Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

SISTINA
OFTALMOLOGIJA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, жолта, црвена, портокалова,
светло и темно зелена и сива

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(551) индивидуална
(510, 511)

или животните; услуги од областа
земјоделието, градинарство и шумарство

кл. 30

на

сос за специјалитети од Италијанската

кујна

(111) 19420

(151) 22/06/2012

(111) 19428

(151) 13/07/2012

(210) TM 2010/109

(220) 09/02/2010

(210) TM 2010/297

(220) 16/03/2010

(181) 09/02/2020
(450) 31/08/2012
(732) "ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Трговски Марки
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(540)
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(450) 31/08/2012
(732) Друштво за дигитални медиуми Многоо
Медиа ДОО Скопје
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина, црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

37

градежни

конструкции,

поправки,

инсталациски услуги
(111) 19424

(151) 03/07/2012

(210) TM 2010/684

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за дигитални медиуми Многоо
Медиа ДОО Скопје
ул.Железничка 50, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45

правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци
(111) 19364

(151) 25/05/2012

(210) TM 2010/986

(220) 30/08/2010
(181) 30/08/2020
(450) 31/08/2012

(732) ЈТД МИКОМ-98
ИЛИНДЕНСКА БР.80, КОЧАНИ, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци
(111) 19425

(151) 03/07/2012

(210) TM 2010/685

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
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(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

хигиенски

шамивчиња

(влажни

шамивчиња)
(111) 19431

(151) 16/07/2012

(210) TM 2010/1005

(220) 03/09/2010
Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(181) 03/09/2020
(450) 31/08/2012
(732) Друштво за софтверски инженеринг ГО
ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје

кл. 45

правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединци

за

Бул.„Кочо Рацин" бр.14-6/6, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и

(111) 19366

(151) 06/06/2012

Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(210) TM 2010/1190

(220) 22/10/2010
(181) 22/10/2020

(540)

(450) 31/08/2012
(732) Rovcal, Inc.
601 Rayovac Drive, Law Department, Madison,
Wisconsin 53711, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(591) маринско сина, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(111) 19426

(151) 03/07/2012

(210) TM 2010/1023

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за дигитални медиуми Многоо
Медиа ДОО Скопје
Железничка 50, 1000 Скопје , MK
(540)

(540)

RAYOVAC
(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 електрична
енергија, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски вендинг машини и механизми за
апарати што се активираат со парички; регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожари; батерии и полначи за батерии
кл. 11
апарати за осветлување,

греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени; џебни батерии и фенери
(551) индивидуална

(111) 19427

(151) 03/07/2012

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;

(210) TM 2010/1289

(220) 23/11/2010
(181) 23/11/2020

уптравување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;

(450) 31/08/2012

забава; спортски и културни активности

Трговски Марки
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(732) Друштво за преработка на овошје и
зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз

(181) 01/12/2020

Струмица
ул. Населано место без уличен систем бб,

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за графичка дејност
СКЕНПОИНТ АД Скопје

Дабиле, Струмица, MK

ул.Перо Наков бб, комплекс МЗТ, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и

(540)

Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

16

печатени

работи;

книговезнички

материјал; фотографии; материјал за обука и
настава (освен апарати), графичка подготовка за
(591) црна, бела, зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

печатење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

кл. 29 конзервиран зеленчук (ајвар)

управување со работа; канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(111) 19410

(151) 15/06/2012

(111) 19367

(151) 21/06/2012

(210) TM 2010/1343

(220) 29/11/2010
(181) 29/11/2020

(210) TM 2010/1385

(220) 07/12/2010

(450) 31/08/2012
(732) АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт
импорт Скопје
ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30 1000
Скопје, MK
(540)

(181) 07/12/2020
(450) 31/08/2012
(732) Темов Пане
ул.Славејко Арсов бр.2/4, 1000 Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

BUSKERFEST
(591) црна, бела, сива и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 водење на работење; управување со
работи
кл. 41
настава

образовни услуги; подготвување на

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(111) 19409

(151) 15/06/2012

(210) TM 2010/1356

(220) 01/12/2010
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали што
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
Трговски Марки

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи
кл. 22
јажиња, канапи,

(591) црна и портокалова
мрежи,

шатори,

настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили, едра, вреќи и торби што не се
опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од
пластични материи), сурови текстилни влакнести
материи
кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19383

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/78

(220) 03/02/2011
(181) 03/02/2021

(450) 31/08/2012
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25 HR-10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(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
кл. 38 телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на комјутерски хардвер и

(540)

софтвер
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални

TEMAZOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци

(111) 19368

(151) 12/06/2012

(111) 19407

(151) 15/06/2012

(220) 09/02/2011

(210) TM 2011/143

(220) 23/02/2011

(181) 09/02/2021

(181) 23/02/2021
(450) 31/08/2012
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

(210) TM 2011/88

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК
СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
ул. 11 Октомври 115А/2-4, 1000 Скопје, MK
(740) СТЕВО НАУМОВ, АДВОКАТ
Бул."Партизански одреди" бр. 21/3-1 1000 Скопје

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP

(540)
Трговски Марки

243 | С т р а н а

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

АДЕКСАР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии

кои

се

користат

во

земјоделството, хортикултурата и шумарството,
посебно растение за регулирање на растот и
подготовките на раст, хемиски препарати за
третман на семиња, сурфактанти, природни или

(591) (551) индивидуална
(510, 511)

вештачки

кл. 9 мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електричната
енергија; кутии за дистрибуција на електрична

хемикалии

кои

се

користат

сексуални раствори/агенси за збунување на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

енергија; ротациони конвертори; модификатори

(111) 19400

(151) 15/06/2012

на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;

(210) TM 2011/243

(220) 16/03/2011

електрични
жици
и
кабли;
апарати
и
инструменти за електрична комуникација;
телефонски апарати; апарати и машини за
радио комуникација во возила; апарати за
телематика во возила; автомобили опремени со
предаватели и приемници на податоци; апарати
за автоматско известување за завршено
полнење;
("онборд"

за

(181) 16/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

навигациски апарати за возила
on-board компјутери); апарати за

известување за сеуште-не-внесено полнење;
електронски машини и апарати; интегрални
кола; електрични кола; компјутери, компјутерски
софтвер, компјутерски програми; системи за
полнење со далечинско управување; електроди;
магнети, екрани (дисплеи), запалки за цигари за
автомобили; средства за заштита од незгоди за
лична употреба; инвертори (електрична енергија
); апарати за предупредување против кражба
(111) 19374

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/204

(220) 08/03/2011
(181) 08/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
244 | С т р а н а

(591) црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
Трговски Марки
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(111) 19404

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/244

(220) 16/03/2011
(181) 16/03/2021

(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

(591) зелена и циклама

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

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

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
материјал,

уметниците,

сликарски

четки,

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава

(591) зелена и циклама
(551) индивидуална

канцелариски

користат

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;

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
(111) 19403

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/246

(220) 16/03/2011

(181) 16/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, ул.Трета Македонска Бригада бб,

печатарски букви, клишиња

Скопје, MK

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

(540)

(111) 19401

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/245

(220) 16/03/2011

(181) 16/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

(591) сива и сребрена

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги

користат

уметниците,

сликарски

четки,

машини за пишување и канцелариски прибор
Трговски Марки
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(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен

апарати);

пластични

материјали

пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
(111) 19405

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/247

(220) 16/03/2011

(540)

за

(181) 16/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало и
услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, ул.Трета Македонска Бригада бб,
Скопје, MK
(540)

TRAVELINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,

препарати

за

уништување

штетници, фунгициди, хербициди
(111) 19378

(151) 14/06/2012

(210) TM 2011/253

(220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

FITOGAL

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
(111) 19376

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/252

(220) 17/03/2011

(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белењеи други супстанции за
перење,

препарати

за

чистење,

полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината,

храна

за

бебиња;

фластери,

материјали за завои; материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли;
средства
за
дезинфекција;
препарати
за
штетници; фунгициди, хербициди

уништување

(111) 19398

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/254

(220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021
(450) 31/08/2012

(732) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговски Марки
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ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

материјали за завои, материјали за пломбирање

(540)

заби

и

забарски

смоли,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

средства

за

уништување

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, призводи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(591) -

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби

и

забарски

смоли;

средства

дезинфекција;
препарати
за
штетници; фунгициди, хербициди

за

уништување

мирудии; мраз
(111) 19379

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/257

(220) 18/03/2011

(181) 18/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS
E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do
Sul, Brazil, 95630-000, BR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

OLK

(111) 19399

(151) 15/06/2012

(551) индивидуална

(210) TM 2011/256

(220) 18/03/2011
(181) 18/03/2021

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и покривала за глава

(450) 31/08/2012
(732) КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и
други Друштво за производство, трговија и
услуги
ул.Првомајска 9 бр.10, 1000 Скопје, MK

(111) 19380

(151) 14/06/2012

(210) TM 2011/258

(220) 21/03/2011
(181) 21/03/2021

(450) 31/08/2012
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MARFLOXIN
(591) бела, жолта, портокалова, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 ветеринарни производи

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

(111) 19381

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/268

во

(220) 23/03/2011
(181) 23/03/2021

фластери,

(450) 31/08/2012

диетски

супстанции

медицината,

храна

Трговски Марки
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се
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бебиња,
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(732) Lion Capital LLP

(181) 23/03/2021

21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF, GB

(450) 31/08/2012

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(732) Фармасвис дооел
ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, MK

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

(540)

LION CAPITAL

PIPTAZ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

36

осигурување;

(551) индивидуална
(510, 511)
финансиски

работи;

монетарни работи; финансиски услуги; услуги за
недвижности; корпоративни финансии; приватен

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 19377

(151) 20/06/2012

капитал; инвестициски услуги; услуги за капитал,
фондови и инвестициски трустови; услуги за

(210) TM 2011/274

(220) 23/03/2011
(181) 23/03/2021

управување со инвестиции; заеднички фондови,
шеми за колективно инвестирање и услуги за "

(450) 31/08/2012
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

хеџ " фондови; услуги за заеднички трустови;

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

финансиско и инвестициско планирање
истражување; советодавни, консултантски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

информативни
услуги
горенаведените услуги

во

врска

(111) 19402

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/269

(220) 23/03/2011

и
и
со

(540)

АДИАБЕН

(181) 23/03/2021
(450) 31/08/2012
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво
во приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 19413

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/306

(220) 01/04/2011
(181) 01/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija,
d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(591) -

(111) 19382

(151) 14/06/2012

(210) TM 2011/271

(220) 23/03/2011

кл. 32 пива, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
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овошни сокови, сирупи и други препарати за

сапуни,

производство на пијалоци, вода, безалкохолни

светнување садови и кујнски прибор

аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за пивска

(111) 19412

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/308

(220) 01/04/2011
(181) 01/04/2021

шира (malt wort), ароматизирани пијалоци на
база на вода, овошје или овошни екстракти

препарати

за

миење,

чистење,

кл. 33 алкохолни пијалоци, коктели, аперитиви
кл. 35
огласување; водење на работење;

(732) Chiquita Brands, L.L.C.

управување

250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US

со

работи;

дистрибуција

на

(450) 31/08/2012

примероци, големопродажба и малопродажба на
минерални води, сода води, безалкохолни

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

газирани пијалоци, пијалоци од овошје, овошни
сокови,
сирупи
и
други препарати за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

производство на пијалоци, вода, безалкохолни
аперитиви; есенции за производство на
пијалоци, безалкохолни коктели, слад за пивска
шира, ароматизирани пијалоци на база на вода,
овошје или овошни екстракти, алкохолни
пијалоци, коктели, аперитиви
(111) 19414

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/307

(220) 01/04/2011
(181) 01/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Тhe Procter & Gamble Company

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зеленчук

(540)
(111) 19411

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/309

(220) 01/04/2011
(181) 01/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) Chiquita Brands, L.L.C.
250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за перење и белење и други
супстанции за употреба при перење, препарати
за чистење, полирање, триење и нагризување;
Трговски Марки
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кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
пијалоци од овошје и овошни сокови
(111) 19416

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/312

(220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(591) црна и бела

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(551) индивидуална
(510, 511)

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

кл. 29 конзервирано, сушено, варено овошје и

Скопје
(540)

зеленчук
кл. 31 свежо овошје и зеленчук
(111) 19417

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/311

(220) 05/04/2011

(181) 05/04/2021
(450) 31/08/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

BI PINEAPPLECOCONUT (во изглед)

(540)

(591) портокалова, жолта, бела, кафена, зелена
и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба големо и мало со
пијалоци од овошје и овошни сокови

(591) портокалова, жолта, црвена, зелена, црна
и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
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(111) 19415

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/313

(220) 05/04/2011
(181) 05/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговски Марки
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Скопје

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) сина, бисерна и бела
(551) индивидуална
(591) светло и темно сина, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 услуги при продажба големо и мало со
млеко и млечни произвди
(111) 19390

(151) 14/06/2012

(210) TM 2011/319

(220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021

(510, 511)
кл. 14 накит
кл. 35 услуги во трговија на големо и мало со
накит
(111) 19370

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/322

(220) 07/04/2011

(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012
(732) Трговско друштво за промет на големо
и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје

(450) 31/08/2012
(732) JOHNSON & JOHNSON (a corporation

ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK

organized and existing under the laws of the
State of New Jеrsey), ONE JOHNSON &

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

JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW
JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ИНЦИВО

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

CITY VISION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 врвки за очила, кутии за очила. навлаки за
очила,
очила
за
сонце/очила
против

(551) индивидуална

заслепување, очила за заштита од отсјај, очила
/оптика/, рамки за очила, рамови за очила,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

синџирчиња за очила, стакла за очила

(111) 19365

(151) 25/05/2012

(210) TM 2011/320

(220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) ФИЛЕВ МИХАЈЛО
ул.Климентов универзитет бр.87, 6000 Охрид,
MK
Трговски Марки

(111) 19372

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/324

(220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Трговско друштво за промет на големо
и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

POLAR VIEW
(551) индивидуална

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MLOOK

(510, 511)
кл. 9
врвки за очила, дополнителни леќи

(551) индивидуална

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла

(510, 511)
кл. 9
врвки за очила, дополнителни леќи

/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,

/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла

оптичарски производи, оптички леќи, оптички

/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни

плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,

леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички

очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила

плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,

(111) 19373

(151) 14/06/2012

очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила

(210) TM 2011/326

(220) 07/04/2011

(181) 07/04/2021
(450) 31/08/2012
(732) Трговско друштво за промет на големо
и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје

(111) 19397

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/330

(220) 08/04/2011

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(181) 08/04/2021
(450) 31/08/2012
(732) MasterCard International Incorporated (A
Delaware corporation)

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

2000 Purchase Street, Purchase, New York

(540)

10577-2405, US

ул.„Грамос" бр.7а, 1000 Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

RINTANO

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
врвки за очила, дополнителни леќи
/оптика/, контактни леќи, кутии за контактни леќи,
корекциони леќи /оптика/, корекциони стакла
/оптика/, кутии за очила, навлаки за контактни
леќи, навлаки за очила, огледала /оптика/,
оптичарски производи, оптички леќи, оптички
плочи, оптички стакла, очила за сонце/очила
против заслепување, очила за заштита од отсјај,
очила /оптика/, рамки за очила, рамови за очила,
синџирчиња за очила, стакла за очила
(111) 19371

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/327

(220) 07/04/2011
(181) 07/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Трговско друштво за промет на големо
и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје
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(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
услуги за осигурување; финансиски
работи; монетарни работи; финансиски услуги;
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банкарски и кредитни услуги; обезбедување

верификација на чекови; услуги за издавање и

услуги за кредитни картички, дебитни картички,

исплата

трошковни картички и претходно платени
картички со наснимена вредност; услуги за

однесуваат на патнички чекови и патнички
ваучери; обезбедување финансиски услуги за

банкарство, плаќање, кредити, задолженија,
трошоци, исплата на готовина, пристап до

поддршка на малопродажните услуги што се
обезбедуваат преку средства за мобилни

влогови со наснимена вредност; услуги за
плаќање сметки; услуги за кредитни картички,

телекомуникации, вклучително и услуги за
плаќање преку безжични уреди; обезбедување

дебитни

финансиски

картички,

трошковни

картички,

на

средства,

услуги

при

за

што

сите

подцршка

се

на

претходно платени картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација на

малопродажните услуги обезбедени он-лајн,
преку мрежи или други електронски средства со

чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини
со
автоматско
одговарање;

употреба
на
електронски
дигитализирани
информации; услуги за вредносна размена,

процесирање финансиски трансакции како онлајн преку компјутерска датотека или преку

имено,
сигурна
размена
вклучително и електронска

телекомуникации така и на самото место на

компјутерски

продажба; услуги за процесирање финансиски
трансакции што ги вршат носителите на картички

интелигентни картички; услуги за плаќање
сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-

преку машини за автоматско одговарање;
обезбедување податоци за салдо, влогови и

лајн банкарство; финансиски услуги што се
обезбедуваат преку телефон и со помош на

повлекувања
на
парични
средства
кон
носителите на картичките преку машини за

глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош на

автоматско одговарање; услуги за срамнување и

глобална компјутерска мрежа или интернет;

авторизација; услуги за патничко осигурување;
издавање и откупување патнички чекови и

услуги за недвижнини; услуги за недвижен имот;
услуги за осигурување на недвижен имот;

патнички ваучери; услуги за автентикација на
плаќачот;
верификација
на
финансиски

осигурување за сопственици на имот; услуги за
осигурување што се однесуваат на имот;

информации;
финансиски

финансирање за недвижен имот; посредување
за недвижен имот;

финансиски

енкрипција и дескрипција на
информации;
одржување
досиеа;

услуги

за

мрежи

на
вредности,
готовина, преку

достапни

преку

електронски

трансфер на средства и размена на валути;
распространување на финансиски информации

проценување недвижен имот; услуги на агенции
за недвижен имот; вреднување недвижен имот;

преку интернет и други компјутерски мрежи;
услуги за плаќање од оддалечено место; услуги

администрација
со
недвижен
имот;
администрација со финансиски работи што се

за електронски портмонеа со наснимени
вредности; услуги за обезбедување електронски

однесуваат на недвижен имот; обезбедување
заеми за недвижен имот; финансиски услуги што

трансфер на средства и валути, услуги за

се однесуваат на развојот на недвижниот имот;

електронско плаќање, услуги за претходно
платени картички за телефонско јавување,

услуги за финансиско посредување за недвижен
имот; финансиски услуги што се однесуваат на

услуги за исплата на готовина, и услуги за
авторизација и срамнување на трансакциите;

недвижен имот и згради; финансиски услуги за
купување
недвижен
имот;
организирање

услуги за обезбедување задолженија и кредити
со помош на радио фреквентни уреди за

договори за заеми со гаранции за недвижен
имот; организирање заедничка сопственост врз

идентификација

недвижен имот;

(транспондер);

услуги

за

обезбедување финансиски

обезбедување задолженија и кредити со помош
на комуникациски и телекомуникациски уреди;

средства за купување недвижен имот; помагање
во стекнување и интереси врз недвижниот имот;

услуги за патничко осигурување; услуги за

капитални инвестиции во недвижен имот; услуги
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за инвестиции во комерцијална сопственост;

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,

финансиски

DE

услуги

што

се

однесуваат

на

стекнување имот; финансиски услуги што се
однесуваат на продажба на имотот; финансиско

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

вреднување на слободен имот; финансиско
вреднување на имот кој е под закуп;

(540)

организирање лизинг на недвижниот имот;
организирање закуп на недвижен имот; лизинг
на сопственост; лизинг на недвижен имот;
изнајмување
слободен
имот;
услуги
за
раководење со имот што се однесуваат на
трансакции со недвижен имот; вреднување на
имотот; менаџмент со досиеја за сопственост;
менаџмент со сопственост; советодавни услуги
што се однесуваат на сопственост врз недвижен
имот; советодавни услуги што се однесуваат на
вреднување на недвижниот имот; советодавни
услуги што се однесуваат на корпоративен
недвижен имот; услуги за компјутеризирани
информации што се однесуваат на недвижен
имот; консултативни услуги што се однесуваат
на недвижен имот; обезбедување информации
што

се

однесуваат

на

пазари

на

имоти;

истражувања што се однесуваат на стекнување
недвижен имот; истражувања што се однесуваат
на лицитации на недвижен имот
(111) 19388

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/331

(220) 08/04/2011
(181) 08/04/2021

ТЕКТАНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди пестициди
кл. 22

мрежи обложени со пестициди заради

заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и
семиња, мрежи обложени со пестициди заради
заштита на паднати дрвја и обработено и
необработено дрво
(111) 19385

(151) 14/06/2012

(210) TM 2011/349

(220) 14/04/2011
(181) 14/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

STROSTEO
(551) индивидуална

(450) 31/08/2012
(732) Фармацевтска Хемиска Козметичка

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

(111) 19386

(151) 20/06/2012

Скопје, MK

(210) TM 2011/350

(220) 14/04/2011

(540)

(181) 14/04/2021
(450) 31/08/2012
(732) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

GRINI
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

кл. 30 мирудии
(111) 19384

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/348

(220) 14/04/2011
(181) 14/04/2021
(450) 31/08/2012

(540)

PORCILIS
(551) индивидуална
(510, 511)

(732) BASF SE
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кл. 5

лекови и фармацевтски препарати за

ветеринарна употреба
(111) 19393

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/352

(220) 15/04/2011
(181) 15/04/2021

(450) 31/08/2012
(732) Приватна здравствена установа
специјална очна болница ЕУРОПЕАН ЕЈЕ
ХОСПИТАЛ п.о. Скопје, ул.Сремски фронт
бр.1, Скопје, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс
и грнчарија, кои (не се опфатени со другите
класи)
кл. 32

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(111) 19396

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/355

(220) 15/04/2011
(181) 15/04/2021
(450) 31/08/2012

(732) Ханџиски Дејан
ул.Борка Талевски 29/1-3, 1000 Скопје, MK

(111) 19392

(151) 20/06/2012

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(210) TM 2011/353

(220) 15/04/2011

СКОПJЕ

(181) 15/04/2021
(450) 31/08/2012

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

(732) Vlasinka d.o.o.
Riskinska br. 12, 11000 Belgrade, RS

(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
Трговски Марки
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(181) 29/04/2021
(111) 19389

(151) 20/06/2012

(450) 31/08/2012

(210) TM 2011/357

(220) 18/04/2011
(181) 18/04/2021

(732) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L' Aquila, IT

(450) 31/08/2012
(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Цане Кузманоски" бр.1, Прилеп, MK

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

МАЈСТОРСКО

OKI

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(111) 19395

(151) 15/06/2012

дезинфекција

(210) TM 2011/405

(220) 28/04/2011
(181) 28/04/2021

штетници, фунгициди, хербициди

(450) 31/08/2012
(732) ТДТПУ Атлас Корпорејшн ДОО увоз-

препарати

за

уништување

(111) 19394

(151) 15/06/2012

(210) TM 2011/457

(220) 10/05/2011

извоз
ул.27 Март бр.10, 1000 Скопје, MK

(181) 10/05/2021
(450) 31/08/2012
(732) МАКПРОГРЕС ДОО

(540)

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) светло зелена и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариска работа

(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена, розева,

кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патување

светло и темно кафена
(551) индивидуална

(111) 19387

(151) 20/06/2012

(210) TM 2011/415

(220) 29/04/2011
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број
(510)
Кл.1

(111)
19374

(510)

(111)
19391

Кл.3

19369

Кл.14

19365

19378

19418

19391

19423

19398

Кл.5

Кл.16

(111)
19420
19421

Кл.31

19369
19411

19367

19412

19414

19400

19423

19401

19375

19364

19403

19389

19369

19404

19392

19374

19405

19413

19376

19409

19416

19377

19423

19417

19378

Кл.18

19380

Кл.32

19367
19418

19369

19423
Кл.33

19369

19382

Кл.21

19392

19389

19383

Кл.22

19367

19413

19384
19385

19384
Кл.24

19386

19367

19419
Кл.35

19365

19423

19395

19367

19400

19390

19379

19401

19391

19396

19403

19398

19418

19404

19399

19423

19405

19418

19408

19423

19409

19369

19410

19368

19411

19413

19370

19412

19415

19371

19415

19416

19372

19427

19417

19369

19418

19387

19422

Кл.25

Кл.28

19423
Кл.9

(510)

19366

19373

Кл.29

Кл.30

19407

19388

19419

Кл.10

19423

19394

19423

Кл.11

19366

19399

19424

Трговски Марки
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Кл.36
Кл.37

19425

19408

19426

19410

19402

19429

19418

19419

19381

19419

19397

19423

19368

19424

19410

19406

19425

19423

19428
Кл.38

19368

19426
Кл.42

Кл.43

19367

19430
Кл.44

Кл.45

19393

19368

19368

19423

19406

19406

19424

Кл.39

19395

19408

19425

Кл.40

19409

19423

19426

Кл.41

19367

19431

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732)
(111)
(210)

носител на правото на трговската марка
регистарски број
број на пријавата

(732)

(210)

(111)

MK/T/ 2010/109

19420

„ЛИНЕА" д.о.о.е.л - Скопје

MK/T/ 2010/110
MK/T/ 2010/297

19421
19428

Amgen Inc. (State of Delaware)

MK/T/ 2011/349

19385

MK/T/ 2011/204

19374

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2011/348
MK/T/ 2011/274

19384
19377

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, d.d.

MK/T/ 2011/252

19376

MK/T/ 2011/308

19412

Delta Sport d.o.o.,

MK/T/ 2011/309
MK/T/ 2008/842

19411
19418

Dompe S.p.A.

MK/T/ 2011/415

19387

DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija, d.d.

MK/T/ 2011/306

19413

Intervet International B.V.

MK/T/ 2011/350

19386

JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized and existing under the laws

MK/T/ 2011/319

19390

"ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп

BASF SE

Chiquita Brands, L.L.C.
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of the State of New Jеrsey)
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

MK/T/ 2011/258

19380

Lion Capital LLP

MK/T/ 2011/268

19381

MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)

MK/T/ 2011/330

19397

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

MK/T/ 2011/143

19407

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

MK/T/ 2011/78

19383

Reckitt Benckiser (Switcerland) AG

MK/T/ 2008/1294

19391

Rovcal, Inc.

MK/T/ 2010/1190

19366

SmithKline Beecham Limited

MK/T/ 2009/986

19422

Vlasinka d.o.o.

MK/T/ 2011/353

19392

VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

MK/T/ 2011/257

19379

АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт импорт Скопје

MK/T/ 2010/1343

19410

Билјана Апостолова

MK/T/ 2008/159

19408

Винарија Грков ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1075

19419

ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други

MK/T/ 2009/317

19369

ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ

MK/T/ 2009/1073

19429

Друштво за графичка дејност СКЕНПОИНТ АД Скопје

MK/T/ 2010/1356

19409

MK/T/ 2010/684

19424

MK/T/ 2010/685

19425

Друштво за дигитални медиуми Многоо Медиа ДОО Скопје

MK/T/ 2010/1023

19426

Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увозизвоз Струмица

MK/T/ 2010/1289

19427

Друштво за софтверски инженеринг ГО ФОР ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2010/1005

19431

Друштво за трговија и услуги ДИНАМИК СИСТЕМИ ДООЕЛ експортимпорт

MK/T/ 2011/88

19368

Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО Скопје

MK/T/ 2009/1218

19423

MK/T/ 2011/243

19400

MK/T/ 2011/244

19404

MK/T/ 2011/245

19401

MK/T/ 2011/246

19403

MK/T/ 2011/247
MK/T/ 2011/311

19405
19417

MK/T/ 2011/312

19416

MK/T/ 2011/313

19415

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА
БИТОЛА,

Трговски Марки
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ЈТД МИКОМ-98

MK/T/ 2010/986

19364

КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство,
трговија и услуги

MK/T/ 2011/256

19399

ЛИНК СОЛУТИОНС ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2009/34

19406

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје

MK/T/ 2009/1099

19430

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2011/457

19394

Приватна здравствена установа специјална очна болница ЕУРОПЕАН
ЕЈЕ ХОСПИТАЛ п.о. Скопје

MK/T/ 2011/352

19393

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2011/357

19389

С&Б Трејд ДООЕЛ

MK/T/ 2008/1488

19375

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увозизвоз Скопје

MK/T/ 2011/269

19402

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2011/307

19414

ТДТПУ Атлас Корпорејшн ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2011/405

19395

Темов Пане

MK/T/ 2010/1385

19367

MK/T/ 2011/322

19370

MK/T/ 2011/324

19372

MK/T/ 2011/326

19373

Фармасвис дооел

MK/T/ 2011/327
MK/T/ 2011/271

19371
19382

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

MK/T/ 2011/331

19388

ФИЛЕВ МИХАЈЛО

MK/T/ 2011/320

19365

MK/T/ 2011/253

19378

MK/T/ 2011/254
MK/T/ 2011/355

19398
19396

Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје

ФИТОФАРМ
Ханџиски Дејан
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ПРОМЕНИ
(111) 127

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна

(732) TABACOFINA - VANDER ELST N.V.
Rue de Koninck 38, 1080 Brussels , BE

шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Маршал Тито бр.11-а, 1000 Скопје, MK

(111) 145
(732) Tenneco Automotive Operating

(111) 5101

Company Inc.
500 North Field Drrive Lake Forest, Illinois

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складишта

60045, US

ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Маршал Тито бр.11-а, 1000 Скопје, MK

(111) 211
(732) Tenneco Automotive Operating
Company Inc.

(111) 5616
(732) Nycomed GmbH

500 North Field Drive Lake Forest, Illinois
60045, US

Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 2516

(111) 5618
(732) Nycomed GmbH

(732) Warner Communications Inc.

Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

One Time Wаrner Center, New York, New York
10019, US

(111) 5619

(111) 4046

(732) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company

(111) 5620

6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,

(732) Nycomed GmbH

Tennessee 37421, US

Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE

(111) 3009
(732) Eaton Hydraulics Inc.

(111) 4877
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 441142584, US

1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US

(111) 3015
(732) PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY

(111) 1574
(732) LRC Products Limited

700 Milam Street, Houston, Texas 77002,, US

35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB

(111) 3646
(732) Luxottica Leasing S.r.l.

(111) 3407
(732) LRC Products Limited

via Valcozzena, 10-I-32021 Agordo (Belluno)

35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB

IT, IT
(111) 4132
(111) 5101

Трговски Марки

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
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3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
(111) 4246

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL

(111) 4663

(111) 1633

(732) Kumho Tire Co., Inc.
57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu Seoul, KR

(732) Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanada-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-Ku,

(111) 9473

Tokyo, JP

(732) DELTA ICE CREAM
3 Kerkiras street 177 78 Tavros, GR

(111) 2612
(732) Schering - Plough Ltd.
Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 9165
(732) Spirits Product International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU

(111) 2667
(732) Ebara Corporation

(111) 7517

11-1, Haneda Asahi-Cho, Ota-Ku, Tokyo, JP

(732) GILBARCO INC.
7300 West Friendly Avenue, Greensboro NC

(111) 2733
(732) SKI HOLDINGS LLC.

27410, US

4445 Kings Run Drive, Cincinati, Ohio, 45232,
US

(111) 8270
(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH

(111) 1764
(732) Glaxo Group Limited, a British company

(111) 8484

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH

(111) 2824

(111) 9528

(732) KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d.

(732) American Sporting Goods Corporation

Kolinska ul. 1, 1544 Ljubljana, SI

101 Enterprise, Aliso Viejo, California, US

(111) 2718
(732) Dr. Oetker, d.o.o.

(111) 9371
(732) Aloe Vera of America, Inc.

Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US

(111) 2718

(111) 9359

(732) Dr. Oetker, d.o.o.
Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(732) Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US

(111) 3234

(111) 8464

(732) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha
(TOSHIBA TEC CORPORATION)

(732) South Cone, Inc a California corporation
5935 Darwin Court Carlsbad, California 92008,

1-1 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

US

(111) 2306

(111) 8267

(732) JVC KENWOOD CORPORATION

(732) Schering - Plough Ltd.
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Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(732) Chrysler Group LLC, a limited liability
company organized and existing under the

(111) 8397
(732) RUBYCON CORPORATION

laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,

1938-1 Nishi-Minowa, Ina-shi, Nagano-ken, JP

State of Michigan 48326, US

(111) 9307
(732) SKYY SPIRITS, LLC

(111) 11882
(732) Chrysler Group LLC, a limited liability

ONE BEACH STREET - SIUTE 300, SAN

company organized and existing under the

FRANCISCO (CALIFORNIA 94133), US

laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,

(111) 9309
(732) Schering - Plough Ltd.

State of Michigan 48326, US

Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 11882
(732) Chrysler Group LLC, a limited liability

(111) 9796

company organized and existing under the

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складишта

laws of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,

ФЕРШПЕД АД Скопје
ул. Маршал Тито бр. 11-а, 1000 Скопје, MK

State of Michigan 48326, US

(111) 10368

(111) 12756
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.

(732) Ravintoraisio Oy

331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862,

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

US

(111) 10368
(732) Ravintoraisio Oy

(111) 12757
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.

Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862,
US

(111) 10827
(732) Друштво за промет и услуги ДОЛАР
ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт

(111) 13296
(732) ConAgra Foods Packaged Foods, LLC

ул.Наум Наумовски Борче бр.7, 1000 Скопје,
MK

One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 58102,
US

(111) 11203

(111) 13304

(732) Nine West Development Corporation

(732) Industries Pampero, C.A.

1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington
Delaware 19801, US

Avenida San Filipe, Urbanizacion La
Castellana, Edificio Centro Coinasa, Piso6,
Caracas, VE

(111) 12916
(732) Dell Inc.
One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US

(111) 13305
(732) Industries Pampero, C.A.
Avenida San Fеlipe, Urbanizacion La

(111) 11882

Трговски Марки

Castellana, Edificio Centro Coinasa, Piso 6,
Caracas, VE

263 | С т р а н а

Гласник 19/4, август 2012, Скопје

(111) 16010

(732) Друштво за трговија и услуги АУТО

(732) Cloetta Fazer Chocolates Ltd.

ГС-ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Fazerintie 6, FI-01230 Vantaa, FI

ул. Лондонска бр.17, Скопје, MK

(111) 18987

ПРЕНОС
(111) 4046
(732) Propex Operating Company, LLC, a

(111) 2198

Delaware limited liability company

(732) Procter & Gamble Company, a

6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,
Tennessee 37421, US

corporation organized and existing under the
laws of Ohio, US

(111) 4877

located at One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem

(111) 2372

North Carolina 27105, US

(732) CJ CheilJedang Corporation
500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul, KR

(111) 2976
(732) Badel d.o.o.,
Zagrebacka 23, Sesvete, HR

(111) 2413
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 2976
(732) Badel d.o.o.,

(111) 3317

Zagrebacka 23, Sesvete, HR

(732) Dana Limited
PO Box 1000, Toledo, OH 43697-1000, US

(111) 3248
(732) MEDA AB

(111) 9578

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticus

(111) 2500

06340, US

(732) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as KAO CORPORATION)

(111) 7760

14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JP

(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 1764

(111) 8851

(732) Glaxo Group Limited, a British company

(732) MEDA AB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 2718

(111) 11076
(732) Philip Morris Products S.A.

(732) Dr. Oetker, d.o.o.

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH

Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
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(111) 11079

201 Meadow Road, Edisin, NJ 08817, US

(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(111) 14623
(732) СИДИРОН ДОО СКОПЈЕ

(111) 11882
(732) Chrysler Group LLC, a limited liability

бул.Кузман Јосифовски Питу 28/24, 1000
Скопје, MK

company organized and existing under the
laws of the State of Delaware

(111) 14035

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,

(732) СИДИРОН ДОО СКОПЈЕ

State of Michigan 48326, US

бул.Кузман Јосифовски Питу 28/24, 1000
Скопје, MK

(111) 14145
(732) НОВА-М ОГЛАСНИК ДОО Скопје

(111) 15301

ул.Алберт Ајнштајн бр.9-1, Скопје, MK

(732) ACTAVIS GROUP PTC hf.,
Reykjavikurvegi 76-78, IS 220, Hafnarfjordur,

(111) 12756

IS

(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862,

(111) 15623

US

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ

(111) 12757
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.

08558, US

331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862,

(111) 15624

US

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ

(111) 13296
(732) ConAgra Foods Packaged Foods, LLC

08558, US

One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 58102,
US

(111) 15622
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ

(111) 13300
(732) Aerogroup International LLC

08558, US

ПРОДОЛЖУВАЊА

Трговски Марки

(111)

(186)

145

11/08/2013

211

11/08/2013

1990

05/12/2018

873

20/07/2018

875

10/10/2018
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876

01/11/2018

867

25/06/2018

993

25/07/2018

6309

30/09/2018

2516

15/02/2018

3377

22/11/2018

3009

14/10/2018

3058

25/02/2015

3407

13/07/2019

3421

15/03/2020

3422

21/12/2018

4105

20/11/2018

4120

25/12/2018

1094

25/06/2018

2950

05/12/2008

2976

20/11/2018

1943

25/05/2016

2603

05/12/2018

2612

15/09/2018

1654

15/09/2018

1401

20/01/2023

1265

12/10/2019

2013

12/12/2019

3468

15/12/2018

2089

27/06/2018

2483

16/06/2019

2500

13/12/2018

4382

30/04/2021

2733

21/12/2017

1764

05/03/2016

4420

24/11/2018

4423

01/03/2019

4426

24/11/2018

2161

21/12/2018

4501

20/12/2019

2807

28/06/2019

2809

28/12/2019

2718

20/07/2018

3234

01/11/2018
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2205

20/11/2018

2306

21/03/2019

2344

20/10/2018

4738

15/09/2018

4739

25/05/2017

4740

15/09/2018

7517

26/02/2017

7593

13/05/2017

7780

26/06/2017

7926

03/07/2017

9533

13/10/2017

7889

10/11/2017

8383

10/02/2018

8229

12/03/2018

9148

12/03/2018

9149

17/03/2018

9152

10/04/2018

9345

17/04/2018

9346

17/04/2018

8443

21/04/2018

8109

27/04/2018

8440

27/04/2018

8104

28/04/2018

9155

30/04/2018

8056

07/05/2018

8141

18/05/2018

8270

20/05/2018

8484

10/06/2018

8116

18/06/2018

9258

24/06/2018

8537

08/07/2018

9479

08/07/2018

9260

02/09/2018

9585

09/09/2018

9282

30/09/2018

9283

30/09/2018

9637

02/10/2018

9317

02/10/2018

9487

02/10/2018
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9563

02/10/2018

9286

05/10/2018

9528

07/10/2018

9316

09/10/2018

9318

09/10/2018

9319

09/10/2018

8310

14/10/2018

8327

14/10/2018

8318

16/10/2018

9424

19/10/2018

9425

19/10/2018

9423

19/10/2018

9422

19/10/2018

9386

19/10/2008

8477

22/10/2008

8501

23/10/2018

9358

27/10/2018

9371

28/10/2018

9359

28/10/2018

8464

30/10/2018

8687

03/11/2018

8512

04/11/2018

8591

12/11/2018

8585

23/11/2018

8835

02/12/2018

8356

09/12/2018

9102

21/12/2018

9307

22/12/2018

9309

25/12/2018

9310

28/12/2018

8304

04/02/2019

8419

08/02/2019

8437

15/02/2019

8436

15/02/2019

9998

22/02/2019

9004

22/02/2019

8730

11/08/2019

8329

29/09/2019

9431

01/10/2019
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8332

04/10/2019

8851

13/10/2019

9502

06/04/2020

9779

18/07/2020

10827

23/03/2021

11076

29/07/2022

11079

29/07/2022

СПОЈУВАЊЕ
111) 2306
(732) JVC KENWOOD CORPORATION

331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(111) 12757
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.
331 Treble Cover Road, Billerica, MA 01862, US

(111) 12756
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc.

ПРЕСТАНОК
(111) 761
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 08/05/2011

(111) 9440
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 26/11/2009

(111) 392
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 01/07/2011

(111) 16022
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 17/05/2011

(111) 343
Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/05/2011

ИСПРАВКА
Во Гласникот бр.2 од 2012 година е испуштено да се објави изгледот на трговската марка бр
388/2012:

Трговски Марки
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II ИЗВЕСТУВАЊА
I
Будимпештанска нотификација бр. 286
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати
комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на
инструментот за пристапување, од страна на владата на Република Панама на 7 јуни 2012
година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на
микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 Април 1977 година и
дополнет на 26 Септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Панама на 7 септември 2012 година.

II
Будимпештанска нотификација бр. 281
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO
свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за
приемот од страна на Европскиот патентен завод, на 25 јануари 2012 година, на писмената
комуникација која се однесува на измена на корпоративното име на DSMZ-Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
меѓународна институција за
депонирање според Будимпештанскиот
договор за меѓународно признавање на
депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој e усвоен на
Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи
во сила на 19 август 1980 година.

III
Будимпештанска нотификација бр. 282
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO
свечено го поздрави министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести за
приемот од страна на владата на, на 2 февруари 2012 година, на писмената комуникација
која се однесува на измена на името, е-маилот и интернет адресата на Depository (IPOD),
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), меѓународна
институција за депонирање според Будимпештанскиот
договор за меѓународно
признавање на депонирање на микроорганизмите за потребите на патентна постапка, кој e
усвоен на Будимпештанската дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година
и стапи во сила на 19 август 1980 година.
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IV
Будимпештанска нотификација C.8104/DMO-00
Будимпештански
договор
за
меѓународно
признавање
на
депонирање
на
микроорганизмите за потребите на патентна постапка e усвоен на Будимпештанската
дипломатска конференција одржана на 28 април 1977 година и стапи во сила на 19 август
1980 година. На конференцијата беше усвоен и Правилник.
Во рамките на комуникацијата која се однесува на резимето и главни предности на
Договорот истакнато е следното:
-Откритието на пронајдокот е генерално обврзувачко барање за признавање на патентите.
Вообичаено пронајдокот е откриен со помош на пишан опис. Таму каде што пронајдокот се
однесува на микроорганизам или друг биолошки материјал или неговата употреба
(посебно во земјоделство, храна и фармацевтските индустрии) што не е достапно во
јавноста како што е описот, не е доволно за откривање. Поради тоа во постапката за
патент, со растечкиот број на држави стана неопходно не само да се поднесе пишаниот
опис туку и да се депонира примерок на микроорганизам до специјализирана институвија.
Националните заводи за патенти не се опремени за обработка на микроорганизмите, чија
заштита бара посебна експертиза и опрема за одржување, за да ги заштити од загадување
и да го заштити здравјето и животната средина од загадување. Таков вид на заштита е
скап, а набавката на примероци бара специјализирана експертиза и опрема.
-Кога заштитата опфаќа повеќе држави за пронајдок кој содржи микроорганизам или
употреба на микроорганизми, сложените и скапи процедури за депонирање на
микроорганизми ќе треба да се повторат во секоја од овие држави. Овој механизам служи
да се отстранат или ограничат мултипликациите со цел да се обезбеди едно депонирање и
поради тоа Договорот беше склучен.
Во рамките на суштинските одредби на Договорот и Правилникот во комуникацијата е
истакнато:
-Главна карактеристика на Договорот е да Договорната Држава која дозволува или бара
депонирање на микроорганизми за целите на патентна постапка да го признае
депонирањето на микроорганизам до меѓународна институција за депонирање, член
3(1)(а), независно дали се наоѓа во или надвор од територијата на конкретната Држава.
Едно депонирање до една меѓународна институција што ќе служи за целите на патентна
постапка пред националните заводи за патенти. Европската патентна организација,
Африканската регионална организација за интелектуална сопственост и Евроазиската
патентна организација ја прифатија декларацијата.
-Во Договорот меѓународна институција за депонирање претставува всушност научна
институција која има капацитет за чување на микроорганизми. Институцијата го стекнува
статусот на меѓународна институција за депонирање со доставување, од една Договорна
Страна на гаранција до генералниот Директор на Светската организација за интелектуална
сопственост, на ефектот дека институцијата ги исполнува барањата од член 6 (1). До денес
41-на институција се стекнала со статусот меѓународна институција за депонирање.
-Правилникот содржи детални одредби (Правило 11) во однос на прашањата кој е
овластен и кој може да прими примерок на депониран микроорганизам. Депозиторот и
самиот има право на примерок во секое време (Правило 11.2(и)). Тој може да овласти било
која трета страна да побара примерок и да го прими примерокот по добивањето на такво
овластување (правило 11.29(ии)).

Известувања
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VI
Нотификација бр.35
Владата на Република Ирска на 27 февруари
2012 депонираше инструмент за
ратификација на Договорот за патентно право, усвоен во Женева на 1 јуни 2000.
Конкретниот договор стапува во сила на 27 мај 2012.
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