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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 (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(51) E 05B 19/06, 13/06, 27/08, 35/10

фиксиран во цилиндарот (1). Овој стоп

(11) 4977

(13) А

елемент (3) соработува со клучот за бравата

(21) 2012/359

(22) 08/10/2012

(7), чии рамен клуч (4) има за нејзината
спротивност жлеб отворен нагоре со рез на

(45) 31/08/2015
(30) PV 2011-667 18/10/2011 CZ
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.,

стоп рамнината (11), наредени речиси
вертикално на надолжната оска на клучот (7)

Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ

и формирана од задната страна на резот ,
каде што на предната страна на овој облик

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

резот се отвора косо кон врвот на клучот (7)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

и тело (4). Каде што во функционална
состојба на внесен клуч (7), стоп рамнината

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Jiří Holda
(54) "БРАВА И КЛУЧ"

(11) од клучот (7) телото (4) се наведнува, за
обезбедување на потребните позиции на

Брава и клуч, каде што бравата има

затворање на долната страна од клучот (7)
наспроти буренцето и иглите за заклучување

најмалку едноцилиндрична брава со буренце

на бравата, наспрема стоп елементот (3),

(1), која ротира во своето лежиште (2) и на
нејзиниот внатрешен крај опремен со

при што од спротивната страна на стоп
елементот (3) за заклучување телото е

надворешна радијална вдлабнатина (10) со
округла
стега
внесена
по
аксијално

опремено со вдлабнатина (14) со форма и
длабочина која одговара на обликот и

обезбедување на цилиндрична брава со
буренце (1) позицинирана во лежиштето на

дебелината на прстенестиот сегмент на стоп
елементот
(3).

(57)

бравата (2). Тело (4) на рамниот клуч (7) за
управување на оваа брава има бразди за
лежиштето и за поставување на бравта со

Рамното тело (4) од клучот (7) за управување
со гореопишаната брава има бразди за

буренца на еден од неговите рабови и
најмалку еден рез на спротивната страна со

лежиштето и поставувањето на брава со
буренце на еден од неговите рабови и на

бразди од работ. Во областа помеѓу
надворешната радијална вдлабнатина (10) и

спротивната страна на работ има нагорен
отворен рез со речиси нормална стоп

лицето на цилиндричната брава со буренце

рамнина

(1) на цилиндричната брава со буренце (1) е
опремена со друга радијална вдлабнатина

надолжната оска на клучот (7) и формирани
од страна на задната страна на жлебовите,

(9) за вметнување на прстенест сегмент на
стоп елемент (3), обезбедени во својата

каде што на предната страна на овој
обликуван жлеб се отвора косо кон врвот на

позиција од најмалку еден свиткан крај,

тело

4|Страна
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(51) E 04B 00/00
(11) 4984
(21) 2013/78

02 Rue, George Sand bat. Gascogne
(13) А
(22) 08/03/2013

(45) 31/08/2015
(30) П 20130078 08/03/2013 MK
(73) Златанов Никола

Appt:507 60600 Clermont, FR
(72) Златанов Никола
(54) МОНТАЖНА КУЌА СОСТАВИ САМ
(КОМАДОМ)
(57)

(73) Златанов Никола

(51) B 63B 00/00
(11) 4985

(13) А

(21) 2013/129

(22) 09/04/2013

(45) 31/08/2015
(30) П 2013/129 09/04/2013 MK

02 Rue, George Sand bat. Gascogne
Appt:507 60600 Clermont, FR
(54) ВЕСЛО
(57)

(54) МЕХАТРОНИЧИ МОДУЛ-

(51) H 05K 00/00
(11) 5005

(13) А

(21) 2013/242

(22) 19/06/2013
(45) 31/08/2015

(30) П20130242 19/06/2013 MK
(73) Захариев Игор and Чавдаров Ристо
ул.Жан Жорес бр.129-4/13 Скопје, MK and
ул. Страшо Пинџур бр.38 Богданци,, MK

УПРАВУВАЊЕ ДО 5 ПУМПИ СО ДВОЈНА
ПОВРАТНА ВРСКА, АЛАРМЕН СИСТЕМ СО
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, УЛТРАЗВУЧНА
РЕГУЛАЦИЈА И МОБИЛНА КОНТРОЛА
(57) Мехатронички модул - Управување до 5
пумпи со двојна повратна врска, алармен
систем, ултразвучна регулација и GPRS

(74)

контрола, ги содржи следниве подмодули од
кој
е
составен:

(72) Захариев Игор and Чавдаров Ристо

Процесорска единица со визуелизација на

Патенти
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работата - извршна единица (1), модул за

без

ултразвучна регулација (2), модул за GPRS

управување. Неговата примена е наменета

контрола (3), модул за алармен систем со
звучна
сирена
и
визуелизација
на

за управување на пумпна станица која
содржи до 5 пумпи, за водоснабдување на

настанатиот
дефектот
(4).
Самиот сиситем е целосно автоматизиран,

населени места,
земјоделски

(51) A 43B 13/22
(11) 5048
(21) 2013/309

(13) А
(22) 07/08/2013
(45) 31/08/2015

(30) 13/005,550 13/01/2011 US
(86) 12/01/2012 PCT/CN2012/070253

ниту

едно

присуство

на

индустриски

мануелно

зони и
култури.

комплет на шилци, среден дел и надворешен
дел.
Флексибилната
подлога
опфаќа
повеќекратни процепи. Комбинацијата на
флексибилната подлога 11 и комплетот
шилци се поврзува на средниот дел и
внатрешниот ѓон се поврзуваат на врвот на
оваа комбинација со помош на вбризгување.

(87) 19/07/2012 WO/2012/095007
(73) CHEN, Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou
City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW

Лицето на чевелот се поврзува на средниот
дел а дел на надворешниот ѓон се поврзува

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на средниот дел додека средниот дел со
помош на вбризгување. Флексибилната

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN, Ming-Te
(54) ЧЕВЕЛ СО УРЕД ПРОТИВ ЛИЗГАЊЕ

од долната страна од надворешниот дел на
ѓонот.

подлога и комплетот шилци се издигнуваат

(57) Чевел коишто опфаќа лице на чевелот,
внатрешен

6|Страна

ѓон,

флексибилна

подлога,

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) A 47G 25/80
(11) 5049

(13) А

(73) CHEN, Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou

(21) 2013/310

(22) 07/08/2013

City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW

(45) 31/08/2015
(30) 13/004,935 12/01/2011 US
(86) 12/01/2012 PCT/CN2012/070261
(87) 19/07/2012 WO/2012/095010
Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN, Ming-Te
(54) ПРИЛАГОДЛИВА РАМКА ЗА ЧЕВЛИ
7|Страна
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(57) Прилагодлива рамка за чевли коајшто

горниот дел и долниот дел за да го раздвои

опфаќа горен дел, долен дел и прилагодлив

посакуваното

уред. Горниот дел и долниот
централно поврзани еден со

горниот и долниот дел. Просторот потребен
за рамката на чевли може да се прилагоди

дел се
друг и

аголно

растојание

помеѓу

прилагодливиот уред се поврзан помеѓу

согласно намената на чевлите.

(51) A 43D 25/06, 25/16, 35/00
(11) 5050
(13) А

(57)
Комплет на калап за чевли којшто
опфаќа
калап,
подвижен
блок
и

(21) 2013/311

(22) 07/08/2013
(45) 31/08/2015

(86) 12/01/2012 PCT/CN2012/070255
(87) 19/07/2012 WO/2012/095008
(73) CHEN, Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou
City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN, Ming-Te
(54) ПРИЛАГОДЛИВ КОМПЛЕТ НА КАЛАП

прилагодлива единица. Калапот се поврзува
на подвижниот блок, и двата лизгачки се
поместуваат помеѓу два елемента на шината
на заменливата единица. Заменливата
единица се поврзува со прилагодливата
единица којашто прилагодиво се наоѓа
помеѓу горната плоча и долната плоча на
заменливата единица. Калапот е микроприлагодлив
со
користење
прилагодливата единица.

на

ЗА ЧЕВЛИ
8|Страна
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(73) Владимир Илиев

(51) F 04B 00/00
(11) 5146

(13) А

(21) 2013/357

(22) 06/09/2013
(45) 31/08/2015

(30) П20130357 06/09/2013 MK

ДОДАТОК НА СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГЕНСИ
(57)

(45) 31/08/2015

(51) A 23K 1/12
(11) 5062

(13) А

(21) 2013/358

(22) 06/09/2013

Патенти

ул.Фуштанска бр.3а Скопје, MK
(54) ЕКОЛОШКИ РЕДУКТОР КАКО

(30) П 20130358 06/09/2013 MK
(73) ТРАЈКОВ, Паце
9|Страна
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ул.Гаврил Константиновиќ бр.59 1000

(54) ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ

Скопје, MK

ДОБИВА ОД ВИНОВА ЛОЗА И ПОСТАПКА

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

ЗА НЕЈЗИНО ДОБИВАЊЕ

(51) G 07C 13/00
(11) 5147

(13) А

(21) 2013/481

(22) 20/11/2013
(45) 31/08/2015

(30) П20130481 20/11/2013 MK
(73) РАШКОВСКИ, Драги
4-ти Јули 1/4 Струмица, MK
(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ГЛАСАЧКИ ЛИВЧИЊА ВО
ГЛАСАЧКИОТ ПРОЦЕС И ДРУГИТЕ ФОРМИ
НА ГРАЃАНСКО ИЗЈАСНУВАЊЕ
(57) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ГЛАСАЧКИ ЛИВЧИЊА ВО ГЛАСАЧКИОТ
ПРОЦЕС
И
ДРУГИТЕ
ФОРМИ
НА
ГРАЃАНСКО ИЗЈАСНУВАЊЕ претставува

(57)
интегриран хардверско-софтверски систем
кој
функционира
на
принципот
на
идентификација на гласачите врз основа на
нивниот отпечаток од прст и по успешната
идентификација и најава, гласачот добива
гласачко ливче од страна на уредот кое
излегува од специјално дизајниран отвор.
Системот располага и со двостран дисплеј на
кој се прикажува моменталната излезност на
гласачите

изрзена

во

апсолутна

бројка.

Системот користи и заштита од типот на
отварање и затварање на Уредот и
механички и софтверски со идентификација
на членовите на комисијата преки нивните
отпечатоци од прст.

потпис. Уредите не мора да се користат

(51) G 07C 13/00
(11) 5148

(13) А

(21) 2013/482

(22) 20/11/2013

(45) 31/08/2015
(30) П20130482 20/11/2013 MK
(73) РАШКОВСКИ, Драги
4-ти Јули 1/4 Струмица, MK
(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИС НА
НАСЕЛЕНИЕ
(57) Пронајдокот "СИСТЕМОТ И УРЕДИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА
ПОПИС
НА
НАСЕЛЕНИЕ"
претставува
интегрирано
хардверско-софтверско решение преку кое
се врши попис на населението во една
држава. Како влезни едниници се користат

кумулативно туку нивната употреба е
алтернативна.
По
успешната
најава
граѓанинот добива пописен лист на кој се
испечатени податоците со кои државните
институции веќе располагаат, а доколку
граѓанинот е и носител на домаќинство тој
добива и пописен лист за домаќинството и
станот. Пронајдокот го решава и проблемот
со пописот на населението кое подолго
време живее во странство, како и со лицата
кои имаат одобрение за привремен престој.
Секој пописен лист при печатењето добива
единствен код во форма на бар код кој служи
како идентификација на пописниот лист.

уреди за препознавање на биометриските

Обработените податоци се поставуваат на
веб ориентиран сервер за да можат

карактеристики на човекот и тоа: глас, ирис
на око, отпечаток од прст и црти на лицето

на граѓаните.

индивидуално да бидат проверени од страна

како и читач на сертификат за електронски

10 | С т р а н а
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(51) G 07C 13/00
(11) 5149
(21) 2013/500

31 Август 2015

издавање на сите видови на документи за
(13) А
(22) 03/12/2013

(45) 31/08/2015
(30) П20130500 03/12/2013 MK
(73) Рашковски, Драги
4-ти Јули 1/4 Струмица, MK
(72) Рашковски, Драги
(54) СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА АВТОМАТСКО
ИЗДАВАЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ НА
ДОКУМЕНТИ ОД СТРАНА НА ДРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА И СИСТЕМ ЗА
КОНТРОЛА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА НА
ИСТИТЕ ОД СУБЈЕКТИТЕ ПРЕД КОИ СЕ
(57) Пронајдокот " СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА
АВТОМАТИЗИРАНО ИЗДАВАЊЕ НА СИТЕ
ВИДОВИ НА ДОКУМЕНТИ ОД СТРАНА НА
ДРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА
И
КОНТРОЛА
НА ИСТИТЕ

влезни едниници се користат уреди за
препознавање
на
биометриските
карактеристики на човекот и тоа: глас, ирис
на око, отпечаток од прст и црти на лицето
како и читач на сертификат за електронски
потпис. Уредите не мора да се користат
кумулативно

туку

нивната

употреба

НА
ОД

СУБЈЕКТИТЕ ПРЕД КОИ СЕ КОРИСТАТ "
претставува
интегрирано
хардверскософтверско решение преку кое се врши

алтернативна.
По
успешната
најава
граѓанинот добива опција да избере кои од
понудените документи сака да му биде
издаден. Бланко документите се доставуваат

верификација на овластените лица преку
нивните отисоци од прст. Пронајдокот го
решава проблемот со објавување на
документите за неважечки, издавањето на
документи за малолетни лица и лица со
хендикепт, како и издавање на привремени
патни исправи за лицата кои ги имаат
изгубено своите документи во странство.

(51) E 21B 7/00
(11) 5041

(13) А

ХИДРАУЛИЧЕН ПАТ СО УПОТРЕБА НА
ЧЕЛИЧНИ ОБЛОЖНИ ЦЕВКИ

(21) 2014/38

(22) 28/01/2014

(57)

(45) 31/08/2015
(30) П 20140038 28/01/2014 MK
(73) Христо Ѓорѓевски
Народен фронт 31/4, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Христо Ѓорѓевски
(54) ИЗВЕДБА НА ЧАКАЛЕСТИ КОЛОВИ
СО ЗБИВАЊЕ НА ЧАКАЛОТ ПО

Патенти

е

во касети внатре во киоскот, при што
отворите се отвараат само со успешна

КОРИСТАТ

СИСТЕМ
ЗА
ВЕРОДОСТОЈНОСТА

кои постои дигитална база на податоци. Како

Постапка за изведба на колови за

темелење која опфаќа дупчење на дупнатина
во почвата со кратки сврдли до одредена
длабочина, вметнување на заштитна цевка,
исполнување
со
чакалест
матерјал,
извлекување на заштитната цевка при што
извлекувањето на заштитната цевка се
одвива

етапно

по

исполнување

на

незаштитениот дел во висина на сврделот со
чакалест матерјал со гланулометриски
состав

од

4-60

mm.
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(51) A 47C 17/04
(11) 5202
(21) 2014/61

(13) А
(22) 12/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) П 20140061 12/02/2014 MK
(73) Таири Басри
Церово, ул. 101 бб, Тетово, MK
(74) Бранко Кузманоски Скопје
ул. Антон Попов 1/1-6 Скопје
(72) Таири Басри
(54) МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КАУЧ

12 | С т р а н а

(57)
Мултифункционалниот кауч има
функција на класичен кауч кој може да се
трансформира и да се користи како брачен
кревет (13) и кревет на спрат (10).
Менувањето на положбите е овозможено со
механизам на ротација на предниот држач (9)
околу оска која се наоѓа на страните на
предниот дел на конструкцијата на основниот
душек (1) за 180 степени за положба на
брачен кревет (13) и 90 степени за положба
на кревет на спрат (10), која ротација е
проследена со ротација на конструкцијата на
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

подвижниот душек (2) околу предниот држач

спрат (10) се обезбедува со извлекување на

за да овозможи негово префрлување во

задниот држач (6) од задниот потпирачки дел

хоризонтална позиција при трансформација
во положба на брачен кревет (13) и положба

на
каучот
(5),
а
стабилноста
на
конструкцијата во положба на брачен кревет

во кревет на спрат (10). Стабилноста на
конструкцијата во положба во кревет на

(13) се обезбедува со извлекување на
фиоката (8) нанапред.

(54) АГРЕГАТ С.С.Ц.С.С КОЈ ЕНЕРГИЈАТА

(51) G 01L 23/00
(11) 5206

(13) А

(21) 2014/126

(22) 28/03/2014
(45) 31/08/2015

(30) П 20140126 28/03/2014 MK
(73) Неделков Златко; Стрезовски Дарко;
Митрески Зоран and Вељко Касагиќ
ул Среќко Пужалка бр. 41б, 1000 Скопје,
MK; ул. Трифун Хаџијанев, бр. 5/29 1000
Скопје, MK; ул. Благоја Стевковски, бр.
108 1000 Скопје, MK and ул. 1119 бр. 5/2
1000 Скопје, MK

зголеми

во

голема

сила

на

механичка

енергија , овозможува потрошувачката на
енергија да ја доведе до минимум во
широката
примена
во
индустријата,
домаќинствата,
транспортот
и
друго.
Изведбата на агрегатот С.С.Ц.С.С. се
вклопува во стандардните конструктивни
уреди

во

домаќинствата,

транспортот и друго.

(13) А
(22) 23/04/2014

(45) 31/08/2015
(30) П 20140161 23/04/2014 MK

(73) Трипчев Благој
ул. „Стојмен Трајков„ бр. 30, Радовиш, MK
(72) Трипчев Благој
(54) БОЈЛЕР ЗА ШПОРЕТ НА ДРВА

ул. Христо Татарчев бр. 34/2-11, 1000

(51) B 60T 00/00
(11) 5125

(13) А

(21) 2014/192

(22) 12/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) П 20140192 12/05/2014 MK
(73) Петар Младеновски

Патенти

(57) Агрегатот С.С.Ц.С.С. кој овозможува
малата сила на механичка енергија да ја

постројки,

(72) Вељко Касагиќ

(51) F 23B 10/00
(11) 5150
(21) 2014/161

СО МАЛА СИЛА ЈА ЗГОЛЕМУВА ВО
ЕНЕРГИЈА СО ГОЛЕМА СИЛА

Скопје, MK
(72) Петар Младеновски
(54) ПОВЕЌЕСТЕПЕН УРЕД ЗА ДВИЖЕЊЕ
ВОЗИЛА СО МЕХАНИЧКА ЕНЕРГИЈА

13 | С т р а н а
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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

14 | С т р а н а

(51)

(51) основен

(11)

(13)

8A47G25/80

8A47G25/80

5049

А

8A43D25/16

8A43D25/06

5050

А

8A23K1/12

8A23K1/12

5062

А

8F04B00/00

8F04B00/00

5146

А

8G07C13/00

8G07C13/00

5147

А

8G07C13/00

8G07C13/00

5149

А

8E04B00/00

8E04B00/00

4984

А

8E21B7/00

8E21B7/00

5041

А

8A43D25/06

8A43D25/06

5050

А

8B63B00/00

8B63B00/00

4985

А

8B60T00/00

8B60T00/00

5125

А

8G01L23/00

8G01L23/00

5206

А

8A47C17/04

8A47C17/04

5202

А

8E05B27/08

8E05B19/06

4977

А

8A43B13/22

8A43B13/22

5048

А

8A43D35/00

8A43D25/06

5050

А

8G07C13/00

8G07C13/00

5148

А

8E05B13/06

8E05B19/06

4977

А

8E05B19/06

8E05B19/06

4977

А

8E05B35/10

8E05B19/06

4977

А

8F23B10/00

8F23B10/00

5150

А

8H05K00/00

8H05K00/00

5005

А

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

(73)

(51)

(11)

(13)

ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.,

E 05B 19/06, 13/06, 27/08,
35/10

4977

A

CHEN, Ming-Te

A 43B 13/22

5048

A

CHEN, Ming-Te

A 47G 25/80

5049

A

CHEN, Ming-Te

A 43D 25/06, 25/16, 35/00

5050

A

Владимир Илиев

F 04B 00/00

5146

A

Захариев Игор and Чавдаров Ристо

H 05K 00/00

5005

A

Златанов Никола

B 63B 00/00

4985

A

Златанов Никола

E 04B 00/00

4984

A

Неделков Златко; Стрезовски Дарко;
Митрески Зоран and Вељко Касагиќ

G 01L 23/00

5206

A

Петар Младеновски

B 60T 00/00

5125

A

РАШКОВСКИ, Драги

G 07C 13/00

5147

A

РАШКОВСКИ, Драги

G 07C 13/00

5148

A

Рашковски, Драги

G 07C 13/00

5149

A

Таири Басри

A 47C 17/04

5202

A

ТРАЈКОВ, Паце

A 23K 1/12

5062

A

Трипчев Благој

F 23B 10/00

5150

A

Христо Ѓорѓевски

E 21B 7/00

5041

A

Патенти
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(51) A 61K 36/18, A 61P 31/12

(72) BHATNAGAR, Pradip Kumar; KATIYAR,

(11) 4997

(13) Т1

Chandra Kant; KHANNA, Navin; UPADHYAY,

(21) 2013/68

(22) 04/03/2013

Dilip Jatashankar; SWAMINATHAN,
Sathyamangalam; SRINIVAS, Kona; SHARMA,

(45) 31/08/2015
(30) DE00141 23/01/2009 IN
(96) 23/01/2010 EP10702766.6

Navin; KANAUJIA, Anil; SOOD, Ruchi;
SINGHAL, Smita; SHUKLA, Gyanesh;

(97) 05/12/2012 EP2389184
(73) Ranbaxy Laboratoires Limited;

DUGGAR, Rajeev; PAREEK, Pawan, Kumar;
SINGH, Yogendra; KHAN, Seema and RAUT,

International Centre for Genetic Engineering

Rajendra
(54) АКТИВНОСТА НА ЕКСТРАКТИ ОД
CISSAMPELOS PAREIRA ПРОТИВ

and Biotechnology and Department of
Biotechnology
12th Floor, Devika Tower, 06, Nehru Place
New Delhi 110019 , IN; ICGEB Campus,

ЗАРАЗНА ТРОПСКА ТРЕСКА

P.O.BOx 10504 Aruna Asaf Ali Marg New
Delhi 110 067, IN and Ministry of Science &

употреба при третман на вирусна инфекција
на
заразна
тропска
треска.

Technology, Govt. of India, Block II, C.G.O.

1

Complex, Lodhi Road New Delhi 110 003, IN

има уште 7 патентни барања.

(57)

1

Екстракт од Cissampelos pareira за

(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000
Скопје

Патенти

1|Страна
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31 Август 2015

(16,17) како и повеќе делови за сврзување

(51) E 04C 3/08, 3/09
(11) 4999

(13) Т1

(14,15,23,24,37,38,45,46,47,48) кој се протега

(21) 2013/123

(22) 08/04/2013

странично позади издолжениот дел (16,17) и
кој е ограничен со должинскиот раб (12, 13);

(45) 31/08/2015
(30) 1026320 07/07/2010 DE; 1047958
01/10/2009 DE and 1048152 02/10/2009 DE

каде
деловите
за
сврзување
(14,23,37,38,45,47) од долгиот дел (10) се

(96) 27/09/2010 EP10766241.3
(97) 13/02/2013 EP2483492
(73) Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &

наспроти деловите за сврзување (15, 24, 38,
46, 48) од другиот издолжен дел (11) и се

Co. KG
Viktoriastrasse 58, 76571 Gaggenau, DE

поврзани еден со друг преку закривени
рабови
(56);
и

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

каде отворите (5) се ограничени регионално
со делови од должинските рабови (12, 13);

(72) MAISCH Christof
(54) ТЕНКОЅИДЕН ЛАДНО ФОРМИРАН

назначен
со
тоа
што
отворите
за
зацврстување (31) се протегаат по правецот

ЛЕСЕН СТРУКТУРЕН ПРОФИЛЕН

на должината на долгиот дел (10, 11) како и

ЕЛЕМЕНТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ТАКОВ ПРОФИЛЕН ЕЛЕМЕНТ

отворите за зацврстување (30) кои се
протегаат попречно од должинскиот дел (10,

(57) 1 Тенкоѕиден ладно формиран лесен
профилен елемент, поточно структурен дел,

11);
и со тоа што попречно поставените отвори за

на пример дел од сувата конструкција, дел
од фасадата на зградата, малтерисаниот

зацврстување (30) се во комуникација со со
отворите за зацврстување кои се протегаат

дел, делот при основата, делот со плочки

по

или носачот на кабли или шина за рамки или
шина за одвод, имаат издолжено тело (2) кое

и со тоа што попречните отвори за
зацврстување (30) се протегаат во отворите

е од метал или во некои делови пластика и
има
повеќе
формирани
отвори
(5),

за поврзување (14, 15, 23, 24, 37, 38, 45, 46,
47, 48) и позади заваруваните шевови помеѓу

каде делот со телото (2) вклучува најмалку
два одделно формирани делови (10,11);

деловите за сврзување (14, 15, 23, 24, 37, 38,
45,
46,
47,
48).

заварени крај со крај во секој случај или се

должината;

каде секој одделно формиран должински дел
(10,11) вклучува издолжен раб (12,13);
каде долгиот дел вклучува издолжен дел
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барабан (1) понатаму се состои од следниве

(51) C 14B 3/00, C 14C 15/00
(11) 4998

(13) Т1

(21) 2013/124

(22) 08/04/2013

под-процеси:

(45) 31/08/2015

i)

почетна обработка на кожите (2) во

(96) 28/01/2011 EP11000700.2
(97) 20/03/2013 EP2481821
(73) Boxmark Leather proizvodnja in
trgovina d.o.o.

ротирачкиот
барабан
(1);
ii) прскање на кожите (2) со мешавина од

Industrijsko naselje 10 2325 Kidricevo, SI

iii)

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

ротирачкиот барабан (1) на контрола на
опкружувањето, поточно загревање, за на

(72) Herga, Davorin
(54) ПРОЦЕС ЗА ТРЕТМАН НА КОЖА

крајот на процесот кожите (2) да имаат
апсолутна влажност помеѓу 30% и 40%;

хемикалии низ прскалка (4) или повеќе
прскалки
во
барабанот
(1);
подложување

на

кожите

(2)

од

(57) 1 Процесот за третирање на кожа, кој
опфаќа обработка на кожите во ротирачки
барабан назначен со тоа што се состои од

б)
сушење
на
кожите
(2);
в) обработка на кожите (2) во ротирачки

следниве

барабан (1) во период помеѓу 5 и 10 часа.
има уште 7 патентни барања.

чекори:

а) обработката на кожите (2) во ротирачки
Патенти
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(51) A 61K 9/48, 31/454, 9/20

(57)

1

Еднократна единечна орална

(13) Т1
(22) 09/04/2013

дозирана форма којашто содржи талидомид
и ексципиенс, кадешто оралната дозирана

(45) 31/08/2015
(30) 0426016P 14/11/2002 US

форма се состои од талидомид во износ од
35 до 45 проценти од тежината на вкупната

(96) 13/11/2003 EP03783567.5

орална дозирана форма и ексципиенсот во

(97) 23/01/2013 EP1562556
(73) CELGENE CORPORATION

износ од 55 до 65 проценти од тежината на
вкупната орална дозирана форма, кадешто

86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US

ексципиенсот
пополнувач,

(11) 4994
(21) 2013/130

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) D'ANGIO, Paul
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И

е
и

носач, разредувач или
кадешто
носачот,

разредувачот
или
пополнувачот
прежелатинизиран скроб.

е

има уште 14 патентни барања.

ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА ТАЛИДОМИД

(51) C 07K 16/24, A 61K 31/519, 39/395, A

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

61P 19/02, 37/06
(11) 4987

(13) Т1

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(21) 2013/131

(22) 08/04/2013

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(45) 31/08/2015
(96) 05/06/2002 EP02741849.0
(97) 09/01/2013 EP1406656
(73) AbbVie Biotechnology Ltd

(72) KEMPENI, Joachim; WEISS, Roberta and
FISCHKOFF, Steven, A.
(54) "МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА
АНТИ-TNF-АЛФА АНТИТЕЛА"

Clarendon House, 2, Church Street HM 11
Hamilton / BM, BM

(57) 1 Состав што се состои од количината
од 40 mg на изолирани човечки анти-TNFб
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антитела, за употреба во лекувањето на

SEQ ID NO: 3, CDR2 доменот се состои од

автоимуно нарушување во човечки субјект,

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 5,

при што составот треба да се администрира
супкутано во човечки субјект по потреба на

и
доменот
CDR1
се
состои
од
аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 7,

двонеделен режим на дозирање на секои 1315 дена, а при што човековите анти-TNFб

се
состои
од
тежок
ланец
со
променлив регион (HCVR) се состои од CDR3

антитела ги неутрализира човечката TNFб
цитотоксичност во стандардна ин витро L929

домен се состои од аминокиселинската
секвенца од SEQ ID NO: 4, а CDR2 доменот

анализа со IC50 од 1 х 10-9M или помалку, се

се состои од аминокиселинската секвенца од

состои од лесен ланец со променлив регион
(LCVR) што се состои од CDR3 домен што се

SEQ ID NO: 6, и CDR1 доменот се состои од
аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 8.

состои од амино киселинска секвенца на

има уште 14 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
1/21, 15/62, 15/70

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BROWN, Derek Thomas; Athwal, Diljeet

(13) Т1
(22) 12/04/2013

Singh; Weir, Andrew Neil Charles; Popplewell,
Andrew George; Chapman, Andrew Paul and

(45) 31/08/2015
(30) 0013810 06/06/2000 GB
(96) 05/06/2001 EP09176251.8

King, David John
(54) МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО КОИШТО
ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ

(97) 23/01/2013 EP2230308
(73) UCB Pharma S.A.

ТУМОР НЕКРОЗА ФАКТОР АЛФА И НИВНА
УПОТРЕБА

Intellectual Property Department AllEede la
Recherche 60 1070 Brussels, BE

(57) 1 Антитело молекула којашто има
специфичност
за
човечки
TNFб,
се

(11) 4995
(21) 2013/134

карактеризира
Патенти

со

тоа

што

содржи
19 | С т р а н а
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a)

тешка низа кадешто варијабилниот

SEQ

ID

b)

лесна низа кадешто варијабилниот

NO:3

(H3

во

Слика

3)

домен
содржи
(i)
CDRH1 со секвенцата дадена како

домен
содржи
(i)
CDRL1 со секвенцата дадена како

SEQ
(ii)

ID
NO:1
(H1
во
Слика
3)
CDRH2 со секвенцата дадена како

SEQ
(ii)

ID
NO:4
(L1
во
Слика
3),
CDRL2 со секвенцата дадена како

SEQ ID NO:2 (H2' во Слика 3) или SEQ ID
NO:7 (H2
во
слика
3)
и

SEQ
(iii)

ID NO:5 (L2 во Слика 3) и
CDRL3
со
секвенцата
дадена

(iii)

CDRH3 со секвенцата дадена како

како SEQ ID NO:6 (L3 во Слика 3)
има уште 30 патентни барања.

(51) A 61M 1/00, A 61K 9/28, A 61M 5/142, F

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

04B 43/12
(11) 4991

(13) Т1

(21) 2013/136

(22) 15/04/2013

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) SORENSEN, Gary
(54) ПЕРИСТАЛТИЧНА ПУМПА СО ПОВЕЌЕ
СЕГМЕНТИ И КАСЕТА

(45) 31/08/2015

1

Хируршка касета (100) којашто е

(30) 175975 P 06/05/2009 US

(57)

(96) 07/04/2010 EP10714727.4
(97) 20/02/2013 EP2427228
(73) Alcon Research, Ltd.
6201 South Freeway Fort Worth, Texas

конфигурирана да ангажира мноштво на
валци (201) на перисталтична пумпа, која

76134, US

супстрат (105) којшто е споен со платното;
при што наведеното платно и супстрат
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содржи:
платно

(107);

и
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формираат најмалку два сегменти (103) на

обезбеди

пумпата

да

врвната вредност на импулсот од сегментот

ангажира мноштво на валци на наведената
перисталтична
пумпа,

на пумпата барем делумно ќе отстапува
(несинхронизирана),
при
што
врвната

при што наведените најмалку два сегменти
(103) на пумпата се конфигурирани да ја

вредност (605) на импулсот (609) се
обезбедува од најмалку уште еден сегмент

ангажираат единечната глава (203) на
валјакот на наведената перисталтична пумпа

на пумпата од наведените најмалку два
сегменти на пумпата, кога наведените

која

најмалку

којашто

содржи

е

мноштво

конфигурирана

на

валци

(201),

профил

два

на

сегменти

проток

на

каде

пумпата

што

ја

назначена
со
тоа,
што
најмалку еден од наведените најмалку два

ангажираат наведената единечна глава (203)
на валјакот.

сегменти (103) на пумпата е конфигуриран да

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 31/44
(11) 4996

(13) Т1

(72) BLIGHT, Andrew, R. and COHEN, Ron
(54) ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА НА

(21) 2013/137

(22) 15/04/2013
(45) 31/08/2015

АМИНОПИРИДИН СОСТАВИ СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

(30) 0102559 08/04/2005 US and 0560894
09/04/2004 US

(57) 1 Амиопиридин состав со продолжено
ослободување за употреба во постапка за

(96) 11/04/2005 EP11160247.0

лекување на мултипла склероза, кадешто

(97) 06/03/2013 EP2377536
(73) Acorda Therapeuticals, Inc.

споменатиот состав е администриран два
пати дневно во доза од 10 милиграми или

420 Saw Mill River Road Ardsley, NY 10502,
US

помалку
од
аминопиридин.
има уште 19 патентни барања.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Патенти
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(51) H 04M 3/22, 3/42

-

(11) 5073
(21) 2013/191

(13) Т1
(22) 21/05/2013

да:

(45) 31/08/2015

-

контролен систем (40) конфигуриран

иницирање

на

тест

повик;

(96) 08/04/2011 EP11161703.1
(97) 03/04/2013 EP2509294
(73) Meucci Solutions NV
Bellevue 5-601 9050 Gent-Ledeberg, BE

- прием на информациите од повикот од
страна на приемна проба (20) која се состои

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

- анализа на линиската информација за
приемниот повик, CLI, за да се открие

(72) Van der Meeren, Guy; Tuytte, Conrad; De

присуството на бајпас (540), назначен со тоа

Bontridder, Lieven; Philips, Peter; Mouton,
Kenneth and Verlinde, Dirk
(54) СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА БАЈПАС
ВО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКАТА МРЕЖА СО

што
-

НАМАЛЕН РИЗИК ОД КОНТРА-ДЕТЕКЦИЈА
Систем (1) за детекција на бајпас

субскрипција
уред

од

манипулација со линиските идентификации

(57)
(540)

1

меѓуконекција

(530)

од линиска идентификација за приемниот
повик, CLI, крај на тест повикот; и

системот
(1)
се
состои
од:
некаскаден сет од виртуелни броеви

(81) така конфигурирани да тест повиците се
терминирани во една фаза од завршната

во

телекомуникациската мрежа (50) која се
тестира, системот (1) кој се состои од:

од
-

(11)

повикот, CLI,
контролниот

(80);
конфигуриран

и
за

и со тоa
што
систем
(40)
е

уред (10) адаптиран да произведе

конфигуриран
да:
користи некаскаден сет од виртуелни

тест повик до телекомуникациската мрежа
(50) при тест од надвор при тестирање на

броеви (81) од повикот на тест повиците; и
да ги насочува повиците кон сетот од

телекомунукациската

виртуелни

-

(20)

мрежа

(50);

најмалку една проба од приемникот
со завршна субскрипција (80) за

завршување
22 | С т р а н а

на

тест

повикот;

и

броеви

(81)

од

уредот

(11)

конфигуриран да манипулира со линиските
идентификации од повикот, CLI, преку уред
(10)

за

произведување

на

тест

повик,
Патенти
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сет од виртуелни броеви (81) или

манипулирани

CLI

се

поделени

во

во
има

ротирачки
уште

10

редослед.
патентни

барања.

подтестови кои се користат последователно

контејнер за процедување (3), при што

(51) C 12M 1/107, 1/04
(13) Т1
(22) 27/05/2013

ферментерот
(1)
и
контејнерот
за
процедување (3) се поврзани еден со други,

(45) 31/08/2015
(30) 09009128.1 13/07/2009 DE

така што процедувањето преку супстрат (2)
во ферментерот (1) поминува во контејнер за

(96) 13/07/2009 EP09009128.1
(97) 27/02/2013 EP2275525
(73) KOMPOFERM GmbH

процедување (3) и може да се врати од таму
кога е потребно назад повторно во

Max-Planck-Strasse 15, 33428 Marienfeld, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

другата страна на база на површината (1а)
од ферментерот (1) постои топлински

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

резервоар (3) и уред за собирање на
исцедокот (5), се карактеризира со тоа што

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Eggersmann, Karlgunter
(54) "УРЕД ЗА ДОБИВАЊЕ НА БИОГАС"

уред за собирање на исцедокот (5) е поврзан
меѓу ферментерот (1) и контејнер за

(57) 1 Уред за добивање на биогас кој има
најмалку еден ферментер (1) за добивање на

на површината (1а) од ферментерот (1).
има
уште
10
патентни
барања.

(11) 5002
(21) 2013/194

ферментерот (1), во кој барем делумно на

процедување (3) и е наместен под основата

супстрат (2) што треба да се процеди, како и

Патенти
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(51) A 01N 43/56, 25/28, 43/10, 43/36, 43/42,

(72) BRATZ, Matthias; MAYER, Winfried and

43/80, A 01P 13/00
(11) 5001

(13) Т1

KOBER, Reiner
(54) ХЕРБИЦИДНИ МЕШАВИНИ СО

(21) 2013/196

(22) 28/05/2013
(45) 31/08/2015

МЕТАЗАХЛОР СТАБИЛНИ ЗА
СКЛАДИРАЊЕ

(30) 10337162 11/08/2003 DE
(96) 15/07/2004 EP04763249.2

(57) 1 Мешавина од агенси за проекција на
жетва која што содржи, како активни состојки,

(97) 24/04/2013 EP1656021
(73) BASF SE
67056 Ludwigshafen , DE

комбинација

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

квинмерен и / или не- микрокапсулиран или
микрокапсулиран кломазон.

на

не-микрокапсулиран

метазахлор, микрокапсулиран диметенамид
и
незадолжително
не-микрокапсулиран

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
има уште 6 патентни барања.

(51) B 67D 7/42
(11) 5003

(13) Т1

(21) 2013/197

(22) 28/05/2013
(45) 31/08/2015

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FARTHING, Howard
(54) КАПАК ЗА МЛАЗНИЦА ЗА ГОРИВО

(30) 08250589 20/02/2008 EP

(57) 1 Уред кој што пасува врз барем еден

(96) 19/02/2009 EP09712244.4
(97) 08/05/2013 ep2262716
(73) Nozzad (UK) Limited
Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1EW,

дел од куќиштето на млазницата за гориво
(90), при што уредот има тело (10), и

GB
(74) Друштво за застапување од областа на

кои секој канал е поставен така да може со
лизгање да прими најмалку еден дел од

индустриската сопственост ЖИВКО

споменатиот

24 | С т р а н а

осигурувач (30), при што телото (10) е
составено од два канали во телото (10) од

осигурувач

(30),

така

што
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осигурувачот има опсег на подесување на

кон

лизгањето во каналите кој што ќе овозможи

има уште 7 патентни барања.

млазницата

за

гориво

(90).

прилагодливо осигурување на телото (10)

(51) E 21D 11/08
(11) 5000

(13) Т1

(21) 2013/207

(22) 31/05/2013
(45) 31/08/2015

(30) RM20080650 04/12/2008 IT
(96) 01/12/2009 EP09797163.4

30

(97) 27/03/2013 EP2364399
(73) Capaldini, Giampaolo

o горен потпорен дел (7), кој што може да се
поврзе со споменатиот базен дел (6);

06030 Giano dell'Umbria-PG, IT

o

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

споменатиот базен дел (6) и споменатиот
горен
потпорен
дел
(7);

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

при што споменатиот базен дел (6) и горниот

(72) Capaldini, Giampaolo
(54) МОДУЛАРНИ ОБЛОГИ ЗА ТУНЕЛИ

потпорен дел (7) се такви да му даваат на
споменатиот монтажен модул (3, 3') во

уреди

базен

(15)

за

дел

поврзување

(6);

помеѓу

Монтажен модул (3) за модуларно

суштина кружна форма кога тие се поврзани,

обложување за потпорни внатрешни ѕидови
на тунел (2) кој што има дел (11), кој што

што се карактеризира со тоа што
споменатиот базен дел (6) е составенa од

може да се подеси така да поддржи
соодветен дел од споменатите ѕидови (40)

пар камени коцки (8, 9) погодни за
поставување на долната основа (41) на

на тунелот (2) консекутивно во однос на друг
монтажен модул (3') во негова близина по

споменатиот соодветен дел од внатрешниот
ѕид (40) на тунелот (2), симетрично во однос

должината на аксијален правец на движење

на една вертикална оска (10) од симетријата

и на структурно независен начин во однос на
вториот, при што секој модул (3, 3') има:

на
споменатиот
дел
има уште 16 патентни барања.

(57)

1

o

Патенти

(11).
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(51) A 61K 31/765, 31/80, A 61P 1/10
(11) 4976
(21) 2013/211

(57) 1 Сув состав за реконструкција во вода

(13) Т1
(22) 04/06/2013

назначен
со
тоа,
што
(а)
полиетилен
гликол

содржи:
(PEG),

(45) 31/08/2015

(б)

сулфат,

евентуално

натриум

(96) 02/11/2009 EP09174788.1
(97) 03/04/2013 ep2322190
(73) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), IT

(ц)
(д)

лимонска
натриум

киселина,
цитрат,

(е)
(ф)

натриум
калиум

хлорид,
хлорид,

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

(г)

(72) Zanarotti, Alessandro; Brunetti, Gabriele

има уште 10 патентни барања.

симетикон.

and Cecchetti, Sergio
(54) СОСТАВИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
ЦРЕВА И НИВНА УПОТРЕБА

(51) A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/04,
38/05, 38/06, A 61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06,

Langemarck Strasse 64 48147 Munster, DE

29/00, 37/06, 37/08
(11) 4975

(13) Т1

(21) 2013/212

(22) 04/06/2013

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Luger,Thomas
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО
ИНХИБИРААТ ВОСПАЛЕНИЕ

(45) 31/08/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

1

Соединение избрано од групата

(30) 106852 14/02/2001 DE

(57)

(96) 08/02/2002 EP10154643.0
(97) 10/04/2013 EP2198723
(73) Luger,Thomas

составена од дипептиден лизин-пролин,
трипептидот лизин-пролин-треонин и негова
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во лекувањето на воспалителни нарушувањa

1

на

има уште 7 патентни барања.

садовите.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/502, A 61P 35/00
(11) 5004

(13) Т1

(21) 2013/213

(22) 05/06/2013
(45) 31/08/2015

(57)

1

Соединение

со

водород

или

формулата

кадешто:
R1

e

метил;

(30) US20090218628P 19/06/2009 US

R2 e водород или метил; и R3, R4, R5, R6, и

(96) 15/06/2010 EP10726756.9
(97) 17/04/2013 EP2443104
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN

R7 се секој независно водород, флуоро,
хлоро,
цијано,
трифлуорометил,

46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

трифлуорометилсулфонил, под услов да
барем три од R3, R4, R5, R6 и R7 се водород;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

или нивна фармацевтски прифатлива сол.

(72) HIPSKIND, Philip, Arthur; PATEL, Bharvin,
Kumar and WILSON (NEE TAKAKUWA),

има

трифлуорометокси,
метилсулфонил

уште

11

дифлуорометокси,
или

патентни

барања.

Takako
(54) ДИСУПСТИТУИРАНИ ФТАЛАЗИНСКИ
АНТАГОНИСТИ НА HEDGEHOG ПАТЕКА

(51) A 61K 38/21, 47/00
(11) 4974
(21) 2013/214

(73) ARES TRADING S.A.
(13) Т1
(22) 06/06/2013

1170 Aubonne, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

(45) 31/08/2015
(30) 03101210 01/05/2003 EP and 530169 P

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

17/12/2003 US

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(96) 29/04/2004 EP04730264.1
(97) EP1617861

(72) SAMARITANI, Fabrizio and DEL RIO,
Alessandra

Патенти
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(54) ТЕЧНИ ФОРМУЛАЦИИ НА

содржи

СТАБИЛИЗИРАН ИНТЕРФЕРОН ШТО НЕ

сурфактант,

СОДРЖИ ХУМАН СЕРУМ АЛБУМИН

антиоксидант
кој
што
е
има уште 28 патентни барања.

(57)

1

Стабилизиран течен фармацевтски

ублажувач,
агенс

полоксамер
за

188

изотоничност

и

метионин.

состав ослободен од HSA, кој што содржи
интерферон-бета
(IFN-бета),
при
што
споменатата формулација е раствор кој што

затворање

на

кутијата

(1);

(51) B 65D 5/02, 5/10, 5/42
(11) 4979

(13) Т1

(21) 2013/216

(22) 06/06/2013

првиот капак (2) има прва ивица за

(45) 31/08/2015
(96) 07/09/2009 EP09425340.8

прикачување
(2а)
која
надолжно
се
издолжува и има во основа праволиниски

(97) 20/03/2013 EP2292516
(73) Barilla G.e R.Fratelli S.p.A.

надворешна контура, додека вториот капак
(3) има втора ивица за прикачување (3а)

Via Mantova, 166 43100 Parma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто е формиран јазик (4) долж
надворешната контура со помош на два

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

странични засека (5) на страната на јазикот,

(72) Moglia, Roberto; Amigoni, Michele and
Innocente, Mario
(54) ЕДНОСТАВЕН СИСТЕМ ЗА
ЗАТВОРАЊЕ НА КУТИЈА ЗА СУВИ

дефинирајќи
делови

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И
СООДВЕТНА КУТИЈА

на надворешниот периметар на контурата од
втората ивица за прикачување, со тоашто

соодветните

странични
(6);

контурата на јазикот (4) и на
страничните делови (6) лежат по должината

Систем за едноставно повторно

системот за затворање се карактеризира со

затворање на кутија (1) за суви прехрамбени
производи, споменатиот систем содржи прв

тоашто
споменатиот
јазик
(4)
има
полукружена контура дефинирана со двата

капак (2) и втор капак (3) обликувани за
делумно превиткување за да се постигне

странични засека (5) и е конфигуриран и
поставен за да биде во можност да го

(57)

1

ги
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преклопи соодветниот дел од првата ивица

прикачување (2а) не ги преминува двата

за прикачување (2а) на првиот капак (2) со

странични засека (5) такашто затворањето и

споментаиот страничен дел (2а) поставени
под првата ивица (2а), кога двата капака (2,

отворањето на системот е овозможено со
притискање на јазикот со прст од рака на

3) суштински лежат при затворен начин на
истата
рамнина,
првата
ивица
за

корисникот.
има уште 8 патентни барања.

(51) A 47J 47/01
(11) 4982

(13) Т1

гранична позицијата на диспензерот (6), кој
- садот (1) е направен од нетранспарентен

(21) 2013/218

(22) 07/06/2013

материјал,

(45) 31/08/2015
(30) 10007502.7 20/07/2010 EP

-еден ѕид (2) на садот (1) има прозорец за
гледање (3) направен од транспарентен

(96) 20/07/2010 EP10007502.77
(97) 20/03/2012 EP2409616
(73) Wiberg Besitz GmbH
A-Schemel-Strasse 9 5020 Salzburg, AT

материјал,
-диспензерот

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

гледање (3) и во втората гранична позиција

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) Widdison Leon
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ПРОИЗВОДИ

целосно го изложува прозорецот за гледање
(3),

(6)

е

обликуван

и

димензиониран така што во првата гранична
позиција целосно го покрива прозорецот за

(57) 1 Производот сад се состои од сад (1),

-диспензерот (6) е поврзан во не-ротирачки
начин на затворечкиот капак (8), што во

капак (4) со инкорпорирање на отворањето
(5) кон внатрешноста на садот (1), и

првата гранична позиција целосно го затвора
отворот (5) и во втората гранична позиција

диспензерот (6) кои можат да бидат вртливи

целосно

околу вртлива оска (7), отворањето (5) е
затворено во првата гранична позиција на

- затворечкиот
вертикално на

го

отвора

отворот

(5)

и

капак (8) се ставен
предниот ѕид (9) од

диспензерот (6) и се отвора во вториот
Патенти
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диспензерот

(6).

(51) B 28B 19/00, 11/08, 23/00, B 32B 13/02, E
04C 2/04

има уште 6 патентни барања.

неоргански влакна при што постојат
рафрлани меѓупростори помеѓу споменатите

(11) 4980

(13) Т1

влакна;

(21) 2013/219

(22) 07/06/2013

нанесување на втора гипсана кашеста маса
(44) која има втора густина, врз споменатиот

(45) 31/08/2015
(96) 05/06/2002 EP02741852.4
(97) 13/03/2013 EP1404512
(73) BPB Limited
Binley Business Park Coventry CV3 2TT, GB

прв слој со неоргански влакна со што се
добива споменатата втора гипсана кашеста

(74) Друштво за застапување од областа на

лицето нагоре на споменатиот прв слој со

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

неоргански
влакна;
нанесување на трета гипсана кашеста маса

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HAUBER, Robert, J.; SANDERS,

(138) која има трета густина врз вториот од
споменатите најмалку еден континуиран слој

Christopher, J.; HENNIS, Mark, E. and FAHEY,

со неоргански влакна, при што споменатиот

Michael, P.
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА

втор слој со неоргански влакна има
рафрлани меѓупростори помеѓу влакната;

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАЈАКНАТА
ГИПСАНА ПЛОЧА

нанесување на споменатиот втор слој со
неоргански влакна (114) врз втората гипсана

(57) 1 Метод за изработка на гипсана табла
која има површински слоеви од неоргански

кашеста маса (44) со што ја обвиткува
споменатата втора гипсана кашеста маса

влакна (14, 114) и кој што ги опфаќа следните

(44) во рамките на споменатите прв и втор

чекори:

слој со неоргански влакна (14, 114) за да се
формира
влажна
гипсана
табла;
и

добивање прва гипсана кашеста маса (38)
која
има
прва
густина;

формирање на споменатата гипсана табла
со ставање на споменатата влажна гипсана

нанесување на однапред одредена количина
од споменатата прва гипсана кашеста маса

табла преку една станица за формирање
табли (10) која има долна плоча за

(38) на најмалку еден континуиран слој (14),

формирање

при што споменатиот слој има расфрлани

формирање (84), при што споменатата горна
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маса да биде во суштина рамномерно
дистрибуирана врз горната површина со

(18)

и

горна

плоча

за
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плоча за формирање има најмалку еден дел

предизвика првата гипсана кашеста маса (38)

кој што е подесен на претходно одреден агол

која

во однос на споменатата долна плоча за
формирање, при што одвојувањето помеѓу

споменатите
расфрлани
меѓупростори
помеѓу неорганските влакна и со тоа да ги

споменатата долна плоча за формирање и
споменатиот дел од споменатата горна

обложи и горната и долната површина на
споменатиот прв слој со неоргански влакна

плоча за формирање дефинираат однапред
одредена димензија која што е во суштина

(14) со споменатата гипсана кашеста маса
која има прва густина; и пред нанесување на

еднаква

на

споменатиот втор слој со неоргански влакна

изработената гипсена табла, што се
карактеризира
со
тоа
што
пред

врз
втората
гипсана
кашеста
маса
предизвикувајќи споменатата трета гипсана

нанесувањето на втора гипсана кашеста
маса
се
протнува
споменатиот
прв

кашеста маса суштински да продре целосно
низ споменатите расфрлани меѓуростори и

континуиран слој со неоргански влакна низ
(14) станица за нанесување на гипс, при што

со тоа да ги обложи и горната и долната
површина на споменатиот втор слој со

споменатата станица има две тркала за

неоргански влакна (114) со споменатата

нанесување (40, 42) за протнување на слојот
со неоргански влакна (14) низ нив, така да

трета
гипсана
кашеста
маса
има уште 27 патентни барања.

(51) C 07D 417/14, A 61K 31/427, 31/4535,
31/4545, 31/4709, A 61P 1/00, 1/08, 19/10,

25/00, 29/00, 33/00, 35/00, 37/00, 9/00, C 07D
211/26, 213/74, 277/24

на

посакуваната

дебелина

има

(11) 4978

Патенти

прва

густина

да

продре

низ

(138).

(13) Т1
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(21) 2013/221

1

Цврста дисперзија која содржи

(22) 10/06/2013

(57)

(45) 31/08/2015

суштински аморфен 7-хлоро-N,N-5-триметил-

(30) 0804179 23/07/2008 FR
(96) 21/07/2009 EP09737098.5

4-оксо-3-фенил-3,5-дихидро-4Hпиридазино[4,5-b]индол-1-ацетамид

(97) 27/03/2013 EP2344486
(73) SANOFI

стабилизирачки полимер одбран од групата
која се состои од фталат на хидроксипропил

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

метилцелулоза, ацетат-фталат на целулоза,
ацетат-суксинат на хидроксипропил метил

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

целулоза и полиметакрилат, назначена со

(72) RAVET, Antoine; ABOUABDELLAH,
Ahmed; HAMLEY, Peter and GÖRLITZER,

тоа, што терминот суштински аморфен значи
дека
најмалку
80%
од
лековитата

Jochen
(54) ДЕРИВАТИ НА КАРБАМАТИ НА

супстанција во дисперзијата е во аморфна
форма.

АЛКИЛТИАЗОЛИ, ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

има уште 26 патентни барања.

и

ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМОТ FAAH

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P
25/00, 25/18, 25/28
(11) 4983
(21) 2013/222

ii)
iii)

(C2-C4)алкенил;
(C2-C4)алкинил;

(13) Т1
(22) 10/06/2013

iv)
v)

(C1-C4)алкокси;
(C1-C4)халоалкил;

(45) 31/08/2015

vi)

(C3-C6)циклоалкил, кој може

(30) 206092 P 26/01/2009 US
(96) 13/01/2010 EP10701921.8

да биде супституиран со еден до три
супституенти,
каде
што
наведените

(97) 05/06/2013 EP2389382
(73) Pfizer Inc.

супституенти се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од (C1-

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

C4)алкил,
(C1-C4)алкокси,
хало,
(C1C4)халоалкил, (C1-C4)халоалкокси, цијано,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

карбокси

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) VERHOEST, Patrick, Robert; HELAL,

vii)
4хетероциклоалкил,

Christopher, John and CLAFFEY, Michelle,
Marie
(54) АМИНО-ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

супституиран со еден до три супституенти,
каде што наведените супституенти се,

PDE9

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

(57)

1

Соединение со формулата (I):

и
кој

карбамоил;
до
може

да

10-член
биде

независно еден од друг, одбрани од групата
која се состои од (C1-C4)алкил, (C1C4)халоалкокси,
карбамоил;

цијано,

карбокси

и

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено
со
тоа,
што:

viii)
арил, кој може да биде
супституиран со еден до три супституенти,

R1 е одбран од групата која се состои од:
i)
(C1-C4)алкил;

каде што наведените супституенти се,
независно еден од друг, одбрани од групата
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состои

од

(C1-C4)алкил,

(C1-

каде

што

наведените

супституенти

се,

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

независно еден од друг, одбрани од групата

C4)халоалкокси,
карбамоил;

и

која се состои од (C1-C4)алкил, (C1C4)алкокси, хало, (C1-C4)халоалкил, (C1-

ix)
хетероарил, кој може да биде
супституиран со еден до три супституенти,

C4)халоалкокси, (C3-C6)циклоалкил, цијано,
карбокси
и
карбамоил;
и

каде што наведените супституенти се,
независно еден од друг, одбрани од групата

vii)
LR6,
каде
што:
L е одбран од групата која се состои од -CH2-

која

,

се

состои

цијано,

од

карбокси

(C1-C4)алкил,

(C1-

и

-NR7-

-O-;

C4)алкокси, хало, (C1-C4)халоалкил, (C1C4)халоалкокси,
цијано,
карбокси
и

R6 е арил, хетероарил, (C1-C8)алкил, (C3C8)циклоалкил,
4до
10-член

карбамоил;
R2 е одбран од групата која се состои од

хетероциклоалкил, или (C1-C8)алкокси, каде
што секој од нив може да биде супституиран

водород,
цијано

(C1-C4)алкил, (C1-C4)халоалкил,
и
(C3-C6)циклоалкил;

со еден до три супституенти, при што
наведените супституенти се, независно еден

R3 е одбран од групата која се состои од (C1-

од друг, одбрани од групата која се состои од

C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил,
(C3-C8)циклоалкил, хетероциклоалкил, арил

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

и хетероарил, при што секоја од нив може да
биде супституирана со еден до три

C8)циклоалкил,
карбамоил;

супституенти,
каде
што
наведените
супституенти се, независно еден од друг,

R7
е
водород,
метил
или
етил;
R5 е одбран од групата која се состои од

одбрани од групата која се состои од (C1-

водород, хидроксил, (C1-C4)алкокси, халоген

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

хало

(C1-

и
(C1-C6)алкил;
или
R4 и R5, заедно со јаглеродниот атом за кој

n
A

или
2;
-CHRa-CHRb-;

се прикачени, формираат прстен на
циклоалкил или хетероциклоалкил кој може

R4 е одбран од групата која се состои од:
i)
водород;

да содржи оксо група и може да биде
супституиран
со
(C1-C8)алкил,
(C3-

ii)

(C1-C7)алкил;

C8)циклоалкил, хало, (C1-C8)алкокси, или

iii)
iv)

(C3-C8)циклоалкил;
4до

е

е
1
-CR4R5или

хетероциклоалкил;
v)
арил,

кој

може

и

10-член
да

биде

цијано,

карбокси

(C1(C3и
и

(C1-C3)халоалкил;
Ra е (C1-C4)алкокси или R8-O-C(O)-, каде
што
Rb

R8
е

е
арил,

(C1-C4)алкил;
хетероарил,

и
или

супституиран со еден до три супституенти,
каде што наведените супституенти се,

хетероциклоалкил, кој може да биде
супституиран со хало, (C1-C8)алкил, (C3-

независно еден од друг, одбрани од групата

C8)циклоалкил,

која се состои од (C1-C4)алкил, (C1C4)алкокси, хало, (C1-C4)халоалкил, (C1-

C3)халоалкил; или Ra и Rb, заедно со
јаглеродните атоми за кои се прикачени,

C4)халоалкокси, (C3-C6)циклоалкил, цијано,
карбокси
и
карбамоил;

формираат прстен на циклоалкил или
хетероциклоалкил, кој може да содржи оксо

vi)
хетероарил, кој може да биде
супституиран со еден до три супституенти,

група и може да биде супституиран со (C1-

Патенти

(C1-C8)алкокси,

или

(C1-
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C8)алкил,

(C3-C8)циклоалкил,

хало,

(C1-

има уште 18 патентни барања.

C8)алкокси, или (C1-C3)халоалкил.

(51) C 07C 231/20, 237/06, 237/22, 237/52
(11) 4981
(13) Т1

3-метоксипропион-амид (I) којaшто ги содржи
следните
чекори:

(21) 2013/223

(a)
разделување
на
2-ацетамидо-Nбензил-3-метоксипропион-амид (II) во (R)-2-

(22) 11/06/2013
(45) 31/08/2015

(30) EP20080105749 07/11/2008 EP

ацетамидо-N-бензил-3-метоксипропион-амид

(96) 06/11/2009 EP09799015.4
(97) 27/03/2013 EP2352721
(73) UCB Pharma GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(I)
и
(S)-2-ацетамидо-N-бензил-3метоксипропион-амид
(III);

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

бензил-3-метоксипропион-амид (III) на тој
начин добиени во 2-ацетамидо-N-бензил-3-

(72) BOUVY, Didier; MERSCHAERT, Alain;

метоксипропион-амид

HAMANN, Joerg; KANZLER, Ralf; THOMAS,
Antoine and PINILLA, Véronique
(54) НОВА ПОСТАПКА ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА АМИНОКИСЕЛИНСКИ

(c)
понатамошно
разделување
на
споменатиот
2-ацетамидо-N-бензил-3-

ДЕРИВАТИ

има уште 22 патентни барања.

(b)

рацемизација на (S)-2-ацетамидо-N-

(II);

и

метоксипропион-амид (II) во соединение со
формула (I) и соединение со формула (III).

(57) 1 Постапка за производството на барем
95% оптички чист (R)-2-ацетамидо-N-бензил-

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/5377, 35/00
(11) 4989
(13) Т1

(72) BAJWA, Joginder Singh; DE LA CRUZ,
Marilyn; DODD, Stephanie Kay; WAYKOLE,

(21) 2013/224

Liladhar Murlidhar and WU, Raeann
(54) ДИФОСФАТ СОЛ НА N-[6-ЦИС-2,6-

(22) 12/06/2013
(45) 31/08/2015

(30) 97580 P 17/09/2008 US

ДИМЕТИЛМОРФОЛИН-4-ИЛ) ПИРИДИН-3-

(96) 15/09/2009 EP09792531.7
(97) 03/04/2013 EP2342198
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

ИЛ]-2-МЕТИЛ-4'(ТРИФЛУОРОМЕТОКСИ)[1,1'-БИФЕНИЛ]-3-

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

диметилморфолин-4-ил)пиридин-3-ил]-2метил-4'-(трифлуорометокси)[1,1'-бифенил]-

КАРБОКСАМИД
(57)

1

Дифосфат сол на N-[6-цис-2,6-

3-карбоксамид.
има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/437, 31/519, C

(21) 2013/225

07D 513/12, 519/00
(11) 5063

(45) 31/08/2015
(30) PCT/GB2007/002390 26/06/2007 GB
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(96) 24/06/2008 EP08775774.6

алкил]аминокарбонил, [ди(C1-6)алкиламино-

(97) 03/04/2013 EP2170906
(73) UCB Pharma, S.A.
60, allée de la Recherche, 1070 Brussels, BE

(C1-6)алкил]аминокарбонил,

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

[(C1-6)алкил][хидрокси(C1-6)алкил]аминокарбонил,
[(C1-6)алкокси(C1-

(72) ALEXANDER, Rikki Peter; AUJLA,
Pavandeep Singh; FOLEY, Anne Marie;

6)алкил][(C1-6)алкил]аминокарбонил, [ди(C16)алкиламино(C1-6)алкил][(C1-

FRANKLIN, Richard Jeremy and CRÉPY, Karen

6)алкил]аминокарбонил, C3-7циклоалкил(C1-

Viviane Lucile
(54) КОНДЕНЗИРАНИ ТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ

6)алкиламинокарбонил,
6)алкиламинокарбонил,

арил(C1хетероариламино-

КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

карбонил,
6)алкиламинокарбонил,

хетероарил(C1-

(57)

1

Соединение со формулата (I), или

негова фармацевтски прифатлива сол или
солват:

ди(C1-

6)алкиламинокарбонил,
[(C16)алкил][циано(C1-6)алкил]аминокарбонил,

азетидинилкарбонил,
хидроксиазетидинилкарбонил,
аминоазетидинилкарбонил,

C2-6

алкокси-

назначено
со
тоа,
што
R11 претставува водород или C1-6 алкил;

карбониламиноазетидинилкарбонил,
пиролидинилкарбонил,

R12
претставува
C1-6
T
претставува кислород или

алкил;
N-R25;

6)алкилпиролидинилкарбонил,
C1-6
алкокси(C1-6)алкилпиролидинилкарбонил,

јаглерод;
јаглерод;

ди(C1-6)алкиламинопиролидинилкарбонил,
тиазолидинилкарбонил,
оксотиазол-

R23 претставува водород, халоген, циано,

идинилкарбонил, пиперидинилкарбонил, (C1-

нитро, C1-6 алкил,
трифлуорометил,

6)-алкилпиперазинилкарбонил,
морфолинилкарбонил, C1-6 алкилсулфонил,

V
W

претставува
претставува

оксазолинил,
алкокси,

хидрокси(C1-6)алкил,
арил(C1-6)алкил,

триазолил,

хидрокси, C1-6
дифлуорометокси,

C1-6 алкилсулфонилметил
6)алкиламиносулфонил;

ди(C1-

трифлуорометокси, C3-7 циклоалкокси, C3-7
циклоалкил(C1-6)алкокси, морфолинил(C1-

R24
R25

6)алкокси, арилокси, арил(C1-6)алкокси, C1-6

хетероарил групите наведени погоре

алкилтио,
C1-6
алкилсулфинил,
арилсулфинил,
арилсулфонил,
C1-6

одбрани
од
дибензофурил,

алкилсулфонилокси, амино, азетидинил,
морфолинил, C2-6 алкилкарбониламино, C2-

пиролил, индолил, пироло[2,3-b]пиридинил,
пироло[3,2-c]пиридинил,
пиразолил,

6
алкилкарбониламинометил,
алкоксикарбониламино,

пиразоло[1,5-a]пиридинил,
оксазолил,
бензоксазолил,

индазолил,
изоксазолил,

6)алкоксикарбонил][(C1-6)алкил]амино, C1-6

тиазолил,

изотиазолил,

алкилсулфониламино, C2-6 алкилкарбонил,
C2-6
алкилкарбонил
оксим,
C2-6

имидазолил, бензимидазолил, имидазо[1,2a]пиридинил,
имидазо[4,5-b]пиридинил,

алкилкарбонил
трифлуорометилкарбонил,

имидазо[1,2-a]пиримидинил,
a]пиразинил, оксадиазолил,

C2-6
[(C2-

O-(метил)оксим,
карбокси, C2-6

алкоксикарбонил,
аминокарбонил,
C1-6
алкиламинокарбонил,
[хидрокси(C1-6)Патенти

претставува
претставува

или

(C1-

триазолил,
пиридинил,

водород;
и
C1-6
алкил;

фурил,
тиенил,

бензотиазолил,

се

бензофурил,
бензотиенил,

имидазо[1,2тиадиазолил,

бензотриазолил, тетразолил,
хинолинил,
изохинолинил,
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пиридазинил,
пиразинил,

цинолинил,

пиримидинил,

хиноксалинил

и

има уште 18 патентни барања.

хроменил.

(51) F 01K 27/00
(11) 5152

(13) Т1

(21) 2013/227

(22) 13/06/2013
(45) 31/08/2015

што внатрешниот цилиндар (3) е отворен на
своите аксијални краеви каде се предвидени
две контролни заптивки (41, 42) кои
овозможуваат да се затвори или отвори

(96) 18/02/2010 EP10705850.5

празнината (7 ), формирана во внатрешниот

(97) 17/04/2013 EP2417332
(73) Cohen, Yoav

цилиндар (3), додека срединиот цилиндар (2)
е затворен околу внатрешниот цилиндар (3),

1234 Vessy, CH
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

формирајќи шуплина, (40), со тоа што ѕидот
на внатрешниот цилиндар (3), еден од

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

крајните ѕидовите на средниот цилиндар (2)
и спротивниот на него од надворешниот

(72)
(54) ИНСТАЛАЦИЈА ДИЗАЈНИРАНА ДА ЈА
ТРАНСФОРМИРА ТОПЛИНСКАТА

цилиндер (1) се обезбедени со термички

ЕНЕРГИЈА НА ОКОЛИНАТА ВО КОРИСНА
ЕНЕРГИЈА

цилиндар (2), кој е обезбеден со термички
изолационен слој (26), има контролна низа на

(57) 1 Инсталација дизајнирана така да ја
претвара топлинската енергија, која е на

вентили или контролни заптивки (30), кои
овозможуваат херметички да се оддели, во

располагање во одредена работна средина,

два дела, шуплината (4,5,6), формирана

во корисна енергија, а која се карактеризира
по тоа што се состои од: надворешен оклоп

помеѓу ѕидовите на средните (2) и
надворешните цилиндри ( 1) и со кои се

(ОС), или попрецизно, оклоп со цилиндрична
форма, на кој се наоѓа дво-насочен вентил

отвора или
споменатите

(63), а во кој оклоп се наоѓа внатрешен
затворен цилиндричен ротор ( МР), одвоен

надворешниот цилиндер (1) е обезбеден со
еднонасочен вентил (32) и двонасочен

од надворешната школка (ОС) со вакум, а кој

вентил (33), Понатаму низа на пропелери

е соединет или потпрен на надворешната
школка на две спојни места - површини (19,

(13) се наоѓаат во внатрешноста
внатрешниот цилиндар (3) опремен

38), внатрешниот ротор (МР) е направен од
три шупливи цилиндрични делови направени

средства кои овозможуваат да се претвори
ротационата енергија на пропелерите во

од термички проводен материјал, вградени
еден во друг, а фиксирани помеѓу себе околу

корисна енергија, Понатаму во внатрешноста
на надворешната школка (ОС) се наоѓа

нивната заедничка ротациона оска (18),

мотор

првиот дел е надворешен шуплив затворен
цилиндар (1) во кој се наоѓа вториот дел кој е

ротацијата на внатрешниот ротор (МР), тоа
значи дека средствата се предвидени да го

помал среден цилиндар (2) и третиот дел кој
е внатрешен цилиндар ( 3) сместен во

контролираат моторот (17), на пропелерите,
заптивките и да ја пренесат надвор од

внатрешноста на средниот цилиндар (2)
околу заедничката ротациона оска, со тоа

инсталацијата
претворената
ротациона
енергија на пропелерите со цел следење на
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изолационен слој (26, 25),
периферијата на крајот на

така

Понатаму
срединиот

затвора преминот помеѓу
делови,
Понатаму

дизајниран

да

ја

на
со

покрене

Патенти
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температурата и притисокот во внатрешниот

(МР)

ротор (МР) и на крајот во внатрешниот ротор

има уште 7 патентни барања.

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

(72) NISHIDA, Haruyuki; ARIKAWA, Yasuyoshi

(11) 5153
(21) 2013/228

(13) Т1
(22) 17/06/2013

се

наоѓа

течност

под

притисок.

and FUJIMORI, Ikuo
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРОЛ

(45) 31/08/2015
(96) 26/08/2009 EP09788053.8

(57)
1
формулата

(97) 01/05/2013 EP2318390
(73) Takeda Pharmaceutical Company

назначено со тоа, што R2 е атом на халоген,

Limited

C1-6 алкилна група која може да биде

1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osakashi Osaka 541-0045, JP

супституирана со халоген, или C1-6 алкокси
група која може да биде супституирана со

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

халоген, или негова сол.
има уште 8 патентни барања.

Патенти

Соединение

претставено

со
(I):
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(51) A 61M 15/00
(11) 4990

(13) Т1

(21) 2013/230

(22) 17/06/2013
(45) 31/08/2015

(57) 1 Уред за инхалирање на сув прав (3)
кој што има блистер (1) и капак (2), при што
споменатиот уред (3) има најмалку еден
механизам за заклучување кој што му

(30) 200902446 30/03/2009 TR; 200903493
05/05/2009 TR and 201000073 07/01/2010

овозможува на уредот да остане заклучен во
две позиции, една во која уредот е подготвен

TR

за инхалација и втора, во кој капакот (2) е во

(96) 29/03/2010 EP10158226.0
(97) 01/05/2013 EP2239002
(73) ARVEN ILAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş.,
Balabandere Cad. Ilaç Sanayi Yolu, No: 14,

затворена позиција, и која што понатаму му
овозможува на уредот (3) автоматски

34460 Istinye, Istanbul,, TR
(74) Друштво за застапување од областа на

заклучување
надворешното

индустриската сопственост ЖИВКО

изведување на ротациско движење околу

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

подвижната
контактна
што се карактеризира

(72) Toksöz, Ahmet; Toksöz, Zafer and Cifter,
Ümit
(54) УРЕД ЗА ИНХИЛИРАЊЕ НА СУВ ПРАВ
И МЕХАНИЗАМ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ

споменатиот механизам за заклучување има
потпорен
елемент
(5)
поставен
во

повторно да се подготви, кога капакот е
затворен, при што споменатото јазиче за
(6)
е
поставено
на
тело за да овозможи
игла
со тоа

(4),
што

внатрешноста на јазичето за заклучување
(6).
има уште 9 патентни барања.
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содржи:

(51) C 04B 22/12, 28/34
(13) Т1
(22) 17/06/2013

(11) 4993
(21) 2013/231

i.MgO

(45) 31/08/2015
(30) US20080026490 06/02/2008 US

ii. фосфатна сол или киселина избрана од
групата составена од (a) фосфатна сол или

(96) 05/02/2009 EP09709005.4
(97) 10/04/2013 EP2254848
(73) Imi Tami Institute For Research And

киселина со општата формула М е избран од
групата составена од H, Li, Na, K, Rb, Cs,

Development Ltd.
P.O.Box 10140 26111 Kiryat-Ata, IL

која друга фосфатна сол или киселина
којашто ќе обезбеди сврзувачки производ

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

којшто се карактеризира со емпириската
хемиска формула MMgPO4 6H2O и (c) било

(72) WEISSMAN, Aharon; GORELIK, Yelena;
VULTZ, Eyal Yehihel; PERLE, Dorit; MASRI,

која
горна
iii. агрегатна фаза

Basam; SHIKOLSKY, Gideon; HANUKA, Ezrah;

составена од (a) CaSIO3, (b) SiO2, (c) пепел,

FRIM, Ron and GINZBERG, Eyal
(54) АДИТИВИ ЗА МЕНУВАЊЕ НА

(d) морски песок и (e) било која нивна
комбинација;
и

СТЕПЕНОТ НА ЗАЦВРСТУВАЊЕТО НА
ХЕМИСКИ СВРЗАНИ СИЛИКО-ФОСФАТНИ

iv. ретардант избран од групата составена од
(a) соли на алкални метали на TiF6-2 и (b)

ЦЕМЕНТИ И ПОСТАПКА ЗА ТАА ЦЕЛ

соли на земноалкални метали на TiF6-2 и (c)
H2TiF6 ; и (d) било која нивна комбинација; и

NH4 и било која горна комбинација; b) било

(57) 1 Магнезиум силика-фосфатен цемент
(MSPC)

се

споменатиот

карактеризира
MSPC

со

тоа

што

содржи:

a.
сув цементен микс кон којшто е
додаден адитив којшто содржи флуор,

Патенти

комбинација;
избрана од групата

b. барем стехиометриска количина на
вода;
има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 235/06, A 61K 31/4184, A 61P
35/00
(11) 4988
(21) 2013/285

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(13) Т1
(22) 18/07/2013

(72) STOREY, Richard, Anthony; SQUIRE,
Christopher, John; ROBERTS, Ronald, John;

(45) 31/08/2015

SHARMA-SINGH, Gorkhn; PERVEZ,

(30) USP 752781 21/12/2005 US
(96) 12/12/2006 EP06840192.6

Mohammed; FORD, James, Gair; DICKINSON,
Paul, Alfred; DEMATTEI, John and CHUANG,

(97) 22/05/2013 EP1968948
(73) AstraZeneca AB and Array Biopharma,

Tsung-hsun
(54) НОВА СОЛ НА ВОДОРОДЕН СУЛФАТ

Inc.
151 85 Sodertalje , SE and 3200 Walnut

(57)
1
Сол на водороден сулфат од
Соединение
1.

Street, Boulder, CO 80301, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
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(51) C 12Q 1/68
(11) 4986

(13) Т1

(72) Siena, Salvatore and Bardelli, Alberto
(54) K-RAS И B-RAF МУТАЦИИ И

(21) 2013/286

(22) 19/07/2013

ТЕРАПИЈА СО АНТИ-EGFr АНТИТЕЛА

(45) 31/08/2015

(57)

1

Методата за предвидување дали

(30) USP 906976 13/03/2007 US

тумор ќе биде без одговор на третман со

(96) 11/03/2008 EP11184356.1
(97) 05/06/2013 EP2412828
(73) Amgen Inc.
Law Department One Amgen Center Drive

антитело на EGFr, која што содржи
детерминирање на присуство или отсуство

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

B-raf мутацијата индицира дека туморот ќе
биде без одговор на третман со антителото

СКОПJЕ

на

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

има уште 8 патентни барања.

Патенти

на V600E B-raf мутација во примерок од
наведениот тумор; каде што присуството на

EGFr.
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(51) C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 35/00
(11) 4992

(13) Т1

(21) 2013/287

(22) 19/07/2013
(45) 31/08/2015

(30) 0521244 19/10/2005 GB

(72) ANDREWS, David, Michael; STOKES,
Elaine Sophie Elizabeth; TURNER, Andrew and
WARING, Michael, James
(54) БЕНЗАМИД СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН
ДЕАЦЕТИЛАЗА
1

Соединение со формулата (IA)

(96) 17/10/2006 EP06794783.8
(97) 15/05/2013 EP1954690
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE

(57)

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

или негова фармацевтски прифатлива сол.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

има уште 12 патентни барања.

(51) C 07K 7/08

(54) НОВИ АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ ЗА

(11) 5151
(21) 2013/526

назначено со тоа, што R2, R3 и R5 се секое
независно одбрани од водород или метил;

(13) Т1
(22) 19/12/2013

ЛЕКУВАЊЕТО НА ГРАМ ПОЗИТИВНИ
ИНФЕКЦИИ

(45) 31/08/2015

(57)

(96) 18/12/2009 EP09795876.3
(97) 23/10/2013 EP2379580
(73) Cubist Pharmaceuticals, Inc.
65 Hayden Avenue Lexington, MA 02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

1

Соединение

со

формула

(I)

и негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто
R

e

(72) PEARSON, Andre, Lee; METCALF,
Chester, A III and LI, Jing
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чекор (б) до температура од околу 900-1100°

(51) C 10L 5/00, 9/00
(11) 5154

(13) Т1

F за до околу 5 минути за да произведе

(21) 2013/540

(22) 30/12/2013

јаглен што има содржина на интертна
влажност од 1-2% и редукција на маса од до

(45) 31/08/2015
(96) 02/11/2000 EP00992027.3
(97) 02/10/2013 EP1240280
(73) Clean Coal Technologies, Inc.
12518 W. Atlantic Blvd., Coral Springs, FL

50%;
(д)

33071, US

има содржина на влажност од помалку од 2%

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

и содржина
помалку

(72) HUNT, Larry H.
(54) ТРЕТМАН НА ЈАГЛЕН

(е)
Загревање на јагленот произведен во
чекор (д) до температура од околу 2000-

(57) 1 Постапка за третирање јаглен во неоксидирачка атмосфера за да се зголеми

2400° F за 2-4 минути, за да произведе јаглен
што има содржина на влажност од помалку

неговиот ранг, што ги опфаќа чекорите на:

од 2% од тежината и содржина на испарливи

(а)
се

Загревање јаглен на 200-250 °F за да
отстрани
површинска
влажност;

состојки од 15% или помалку од тежината;
(ф)
Ладење на јагленот произведен во

(б)
Загревање на јагленот произведен во
чекор (а) до температура од 400-750° F за

чекор (е) преку изложување на разладувачки
гас што е супстанцијално ослободен од

околу 2-4 минути за да произведе јаглен што
има содржина на интертна влажност помеѓу

кислород и влажност за да се формира
третиран
јаглен;
и

2-5%;

(г)

(ц)

Загревање на јагленот произведен во

(51) C 07D 489/12, A 61K 31/485, A 61P 25/04

Патенти

Загревање на јагленот произведен во

чекор (ц) до температура од 1300-1550° F за
околу 2-4 минути, за да произведе јаглен што
на

испарливи
од

состојки од
25%;

собирање на третираниот јаглен.

има уште 10 патентни барања.

(11) 5034
(21) 2014/1

(13) Т1
(22) 02/01/2014
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(45) 31/08/2015

или -(7- до 12-член)бициклохетероцикл; било

(30) 226119P 16/07/2009 US and 84764P

кој од истите е дополнително супституиран

30/07/2008 US
(96) 30/07/2009 EP09789036.2

со еден или два супституенти независно
одбрани од групата составена од OH, (=O),

(97) 27/11/2013 EP2326651
(73) Purdue Pharma LP

хало, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH2(хало), (C1-C6)алкил,
хало(C1-C6)алкил-,
-(C2-

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard,
Stamford, CT 06901, US

C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, хидрокси(C1C6)алкил-, фенил, бензил, NH2, -NH(C1-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C6)алкил, CN, SH, OR4, CONR5R6 и COOR7;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KYLE, Donald, J.; GOEHRING, R., Richard

R3a и R3b се секое независно одбрани од
водород, -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил,

and FUNDYTUS, Marian, E.
(54) АНАЛОЗИ НА БУПРЕНОРФИН

-(C2-C6)алкинил, OH, хидрокси(C1-C6)алкил-,
-C(хало)3, -CH(хало)2, и -CH2(хало), или

(57)

1

Соединение со формулата III:

назначено

со

тоа,

што:

заедно
формираат
R4 е одбрано од -(C1-C6)алкил,
C6)алкенил,

-(C2-C6)алкинил,

(=O);
-(C2-

-C(хало)3,

R1 е одбрано од -(C1-C10)алкил, -(C2C12)алкенил,
-(C2-C12)алкинил,
-(C3-

хидрокси(C1-C6)алкил-,
-(C3C12)циклоалкил, -(C6-C14)бициклоалкил, -

C12)циклоалкил,
-(C4-C12)циклоалкенил,
((C3-C12)циклоалкил)-(C1-C6)алкил-,
((C4-

(C8-C20)трициклоалкил,
C12)циклоалкенил,

C12)циклоалкенил)-(C1-C6)алкил-, -(5- до 12член)арил,
((5до
12-член)арил)-(C1-

C14)бициклоалкенил,
-(C8C20)трициклоалкенил, -(5- до 12-член)арил, -

C6)алкил-, -(5- до 12-член)хетероарил и -(3-

(5-

до 12-член)хетероцикл; било кој од истите е
дополнително супституиран со 1, 2, или 3

член)хетероцикл,
и
член)бициклохетероцикл;

супституенти независно одбрани од групата
составена од -(C1-C6)алкил, OH, хало, -

R5 и R6 се секое независно -(C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, ((C3-C8)циклоалкил)-(C1-

C(хало)3, -CH(хало)2,
-CH2(хало),
NH2, -NH(C1-C6)алкил, CN, SH, -(5- до 12-

C6)алкил-, или заедно со атомот на азот на
кој што тие се прикачени формираат (4- до 8-

член)карбоцикличен прстен,

член)хетероцикл;

-(5- до

до

-(C4-(C7-

12-член)хетероарил,
-(7-

-(3-

до

до

1212-

12-член)хетероцикл, фенил, и бензил;
R2 и R8 се секое независно водород, -(C1-

R7 е одбрано од водород, -(C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-(C3-

C10)алкил,
C12)алкинил,

-(C2-((C3-

C12)циклоалкил,
-(C4-C12)циклоалкенил,
((C3-C12)циклоалкил)-(C1-C6)алкил-, и ((C4-

C12)циклоалкил)-(C1-C6)алкил,
-(C4C12)циклоалкенил, -(C6-C14)бициклоалкил, -

C12)циклоалкенил)-(C1-C6)алкил-;
X е одбрано од (C1-C6)алкокси и OH;

(C8-C20)трициклоалкил,

Z

-(C2-C12)алкенил,
-(C3-C12)циклоалкил,

-(C7-

е

-CH2-;

C14)бициклоалкенил,
-(C8C20)трициклоалкенил,- (5- до 12-член)арил,

Y е (CH2)n-CH или директна врска, под услов
да кога Y е директна врска тогаш R8 е

((5- до 12-член)арил)-(C1-C6)алкил-, -(7- до
12-член)бицикличен прстенест систем, -(7- до

отсутно;
n е цел број 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

12-член)бицикличен арил,
-(5- до 12член)хетероарил, -(3- до 12-член)хетероцикл

или негова фармацевтски прифатлива сол,
естер
или
солват;
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и каде што барем едно од R2 или R8 е -(C1-

член)бициклохетероцикл; било кој од истите

C10)алкил,

-(C2-

е дополнително супституиран со еден или

C12)алкинил, -(C3-C12)циклоалкил, фенил(C1-C6)алкил,
-(C4-C12)циклоалкенил,

два супституенти независно одбрани од
групата составена од OH, (=O), хало,

-(C6-C14)бициклоалкил,
C20)трициклоалкил,

-C(хало)3,
C6)алкил,

-(C2-C12)алкенил,

-(C8-(C7-

-CH(хало)2, -CH2(хало),
хало(C1-C6)алкил-,

-(C1-(C2-

C14)бициклоалкенил,
-(C8C20)трициклоалкенил, -(5- до 12-член)арил,

C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, хидрокси(C1C6)алкил-, фенил, бензил, NH2, - NH(C1-

((5- до 12-член)арил)-(C1-C6)алкил-, -(5- до

C6)алкил, CN, SH, OR4, CONR5R6 и COOR7.

12-член)хетероарил,
-(3член)хетероцикл
или
-(7-

до
до

1212-

има уште 31 патентни барања.

(51) A 61K 31/44, 31/22, 31/277, 31/343,
31/352, 31/366, 31/40, 31/405, 31/437, 31/4439,

СО ИНХИБИТОР НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
4, КАКО НА ПРИМЕР РОФЛУМИЛАСТ,

31/453, 31/502, 31/505, 45/06, A 61P 11/00
(11) 5035
(13) Т1

РОФУЛМИЛАСТ-N-ОКСИД ЗА ТРЕТМАНОТ
НА ИНФЛАМАТОРНИ ПУЛМОНАРНИ

(21) 2014/2

(22) 02/01/2014

ЗАБОЛУВАЊА

(45) 31/08/2015

(57)

1

Фармацевтски состав што содржи

(30) 06116625 05/07/2006 EP

фармацевтска

(96) 03/07/2007 EP11164516.4
(97) 30/10/2013 EP2359826
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

количина од PDE4 инхибитор, количина од
инхибитор на HMG-CoA редуктаза и барем

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

инхибиторот е одбран од групата составена
од
РОФЛУМИЛАСТ,
фармацевтски

(72) Wollin, Stefan-Lutz; Braun, Clemens; Marx,

прифатлива

Degenhard and Wohlsen, Andrea
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД ИНХИБИТОР НА

РОФЛУМИЛАСТ-N-оксид и фармацевтски
прифатлива сол на РОФЛУМИЛАСТ-N-оксид,

HMG-COA РЕДУКТАЗА РОСУВАСТАТИН

инхибиторот

Патенти

формулација

вклучително

едно фармацевтски прифатливо помошно
средство, назначен со тоа, што PDE4

сол

на

на

РОФЛУМИЛАСТ,

HMG-CoA

редуктаза

е
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РОЗУВАСТАТИН или негова фармацевтски

лековитиот

прифатлива сол, и каде што првата количина

пулмонално

и втората количина заедно содржат
ефективна количина за превентивниот или

има уште 33 патентни барања.

(51) F 16L 25/02, 23/18
(11) 5006

(13) Т1

во наведениот внатрешен жлеб (46) на секоја
од
наведените
спротивни
странични

(21) 2014/3

(22) 02/01/2014

површини, секундарен прстенест метален

(45) 31/08/2015

изолирачки елемент (52) којшто е поставен
во наведениот надворешен жлеб (48) на

(30) 58498 28/03/2008 US

третман

на

инфламаторно
заболување.

(96) 27/03/2009 EP09723835.6
(97) 01/01/2014 EP2271866
(73) Garlock Pipeline Technologies, Inc.
12980 West Cedar Drive Lakewood, CO

секоја од наведените спротивни странични
површини, како и елемент за ограничување

80228, US

наведените спротивни странични површини,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

при што висината на наведениот елемент за
ограничување
на
компресијата
(54)

(72) ANDERSON, Thornton, J.; KRAMER, Ben,
D.; RUZ, Sigfrid and TANNER, T, Scott
(54) ИЗОЛАЦИОНЕН ДИХТУНГ, СИСТЕМ И
ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА

суштински одговара на длабочината на
наведениот надворешен жлеб (48), со што

(57) 1 Систем за изолација кој обезбедува

прекумерна компресија кога наведениот слој

допирна површина помеѓу спојни делови на
прирабница (6), каде што секој од нив има

на диелектричен
редуцира;

внатрешна и надворешна површина (24), во
проточен вод којшто е предвиден да

најмалку еден изолационен
цевчест дел (22) којшто е сместен во

овозможи проток на флуид, назначен со тоа,
што
содржи:

соодветна дупка (20) која е формирана во
секој од наведените споени делови на

рамен метален дихтунг (10) во

прирабницата (16), при што наведениот

којшто е формиран отвор (44) за да
овозможи проток на флуидот низ него, при

цевчест дел (22) е со должина која е
суштински еднаква на растојанието помеѓу

што наведениот рамен метален дихтунг (10)
има спротивни странични површини на кои е

наведените надворешни површини (24) на
наведените споени делови на прирабницата

поставен слој од диелектричен материјал
(42), при што секоја од наведените спротивни

(16), земајќи го предвид и наведениот
дихтунг (10) којшто е поставен помеѓу нив;

странични површини има внатрешен жлеб

на компресијата (54) којшто е поставен во
надворешниот жлеб (48) на секоја од

наведениот прстенест метален изолирачки
елемент (52) не се доведува во состојба на
материјал

најмалку

еден

(42)

ќе

се

издолжен

(46) и надворешен жлеб (48), при што
наведениот внатрешен и надворешен жлеб

метален дел за прицврстување (28) кој има
спротивни краеви, при што наведениот дел

(46, 48) се протегаат
наведениот отвор (44)

целосно околу
на секоја од

за прицврстување (18) може да се постави во
наведениот изолационен цевчест дел (22)

наведените странични површини, примарен
изолирачки елемент (50) којшто е поставен

заради меѓусебно поврзување на наведените
споени делови на прирабницата (16), земајќи
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го предвид и наведениот рамен метален

прицврстување (18) и која налегнува на

дихтунг (10) којшто е поставен помеѓу нив; и

најмалку една надворешна површина (24) на

најмалку една изолациона
подлошка (26) која се поставува врз најмалку

наведениот
дел
на
прирабницата.
има уште 11 патентни барања.

еден

издолжен

метален

дел

за

(51) C 07D 409/12, A 61K 31/416, 31/5377, A

во којшто A е избран од групата составена

61P 11/06, 11/08, 29/00, 37/08, C 07D 409/14,

од (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) и (viii)

413/14
(11) 5007

(13) Т1

(i)

(21) 2014/4

(22)

(ii) C1-6 алкил опционално супституиран со
еден или повеќе -NRaRb, -ORc, -

(45)
31/08/2015

C(O)NRaRb,
-C(O)ORc,
хетероциклил,
фенил
или
хетероарил
групи;

02/01/2014

водород;

опционално

(iii)

(96) 24/02/2010 EP10705594.9
(97) 16/10/2013 EP2401270
(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road Brentford, Middlesex

супституиран со -C(O)ORc или -NRaRb
група;

TW8 9GS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(v) хетероарил опционално супституиран со
еден или повеќе халоген или C1-6 алкил;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(vi)

(72) HOBBS, Heather; HODGSON, Simon,
Teanby; LACROIX, Yannick, Maurice;

(vii) фенил супституиран со- (CH2)pC(O)OH
група во којашто p е 0, 1, 2 или 3; или

NEEDHAM, Deborah; PARR, Nigel, James;
PROCOPIOU, Panayiotis, Alexandrou;

(viii)-

RITCHIE, Timothy, John and WOODROW,
Michael, David
(54) ПИРАЗОЛНИ ДЕРИВАТИ

(2)

група

во

којшто

УПОТРЕБЕНИ КАКО CCR4 РЕЦЕПТОРНИ
АНТАГОНИСТИ

(3)- C (O) NRaRb или- CH2C (O) NRaRb;
(4)S
(O)2NRaRb;

(57) 1
негова

(5) C1-6 алкокси опционално супституиран
со
NRaRb;

Соединенија со формула (I) или
сол

C3-7

циклоалкил

(30) 20090155702 26/02/2009 US

(iv) хетероциклил опционално супституиран
со еден или повеќе C1-6
алкил;

-NRaRb;

(CH2)7C
со
B

(O)OH
формула

е

C1-6

(b)
алкил;

Ra, Rb и Rc се независно водород или C1-6
кадешто

алкил;

R1 е избран од групата составена од (1),

R2 e халоген, C1-6 алкил, CF3, хидрокси
или
C1-6
алкокси;

(2),
(1)

(4)

(3)
група

Патенти

со

и
формула

(5)

R3 е халоген, CF3, хидрокси, C1-6 алкокси,
CRdReOH или CHF2; во којшто Rd и Re се

(a)

независно
водород
или
метил;
R4 е водород, халоген, C1-6 алкил или CF3;
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R5 и R6 се независно водород, халоген или
алкил;

C1-6

n

и

е

0

или

1.

има уште 15 патентни барања.

(51) A 61K 31/27, 9/00, A 61P 43/00
(11) 5029
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2014/6

(72) GRISTWOOD, Robert William; COOPER,
Nicola ; GILBERT, Julian Clive and WYLLIE,

(22) 03/01/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20090019822 12/11/2009 GB and

Michael, Grant
(54) УПОТРЕБА НА БЕТАНЕКОЛ ЗА
ЛЕЧЕЊЕ НА КСЕРОСТОМИЈА

20100004445 17/03/2010 GB
(96) 11/11/2010 EP10779033.9
(97) 25/12/2013 EP2498771
(73) Acacia Pharma Limited

1

(57)

Бетанекол

за

букално

Harston Mill Harston Cambridgeshire CB22
7GG, GB
давање,

за

употреба

во

лечење

на

ксеростомија

.

има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/5377, C 07D

супституиран од 1, 2 или 3 супституенти

401/12, 417/12
(11) 5030

(13) Т1

независно одбрани од флуоро, хлоро, бромо,
метокси,
метил
и
трифлуорометил;

(21) 2014/7

(22) 08/01/2014

X

е

-CH2-,

врска,

кислород,

сулфур,

(45) 31/08/2015
(30) 0419235 28/08/2004 GB and 0502544

сулфоксид,
или
R2
е
C3-7карбоциклил,

08/02/2005 GB
(96) 23/08/2005 EP05773278.6

супституиран од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбрании од: флуоро, -OR4, -

(97) 20/11/2013 EP1809624
(73) AstraZeneca AB

NR5R6 -CONR5R6, -COOR7, -NR8COR9, SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9;

151 85 Södertälje, SE

или R2 е 3-8 член прстен што евентуално

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

содржи 1, 2 или 3 атоми одбрани од O, S, NR8 и каде што прстенот е евентуално

(72) CHESHIRE, David, Ranulf; COX, Rhona,
Jane; MEGHANI, Premji; PRESTON, Cherylin,

супституиран од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбрании од C1-3алкил, флуоро, -

Francis; SMITH, Neal, Michael and
STONEHOUSE, Jeffrey, Paul
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН

OR4, -NR5R6 -CONR5R6,
-COOR7, NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -

СУЛФОНАМИД КАКО МОДУЛАТОРИ НА
ХЕМОКИН РЕЦЕПТОР

или R2 е фенил или моноцикличен или
бицикличен хетероарил прстен што содржи 5

NR8SO2R9;

Соединение со формулата (1)

до 10 атоми од прстенот од кои што 1, 2, 3
или 4 атоми од прстенот се одбрани од азот,

назначено со тоа, што R1 е C1-8алкил
супституиран од фенил што е евентуално

сулфур или кислород; секое од истите
евентуално супституирано од 1, 2 или 3

(57)

1

сулфон;
евентуално
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супституенти независно одбрании од хало,

делумно или целосно заситен; и каде што

циано, нитро, -OR4, -NR5R6,

секоја

-

фенил

или

хетероарил

група

е

CONR5R6,
-NR8COR9,
-SO2NR5R6,
NR8SO2R9, C1-6алкил и трифлуорометил;

евентуално супституиранаа од 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од хало,

или R2 е група одбрана од C1-8алкил, C26алкенил или C2-6алкинил каде што групата

циано, нитро, -OR20, -NR5R6, -CONR5R6,
-COR7, -COOR7, -NR8COR9, -SR10, -

е супституирана од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбрани од хидрокси, амино, C1-

SO2R10,
хетероарил,

6алкокси,

ди(C1-

дополнително супституиран од 1, 2 или 3

6алкил)амино,
N-(C1-6алкил)-N(фенил)амино, N-C1-6алкилкарбамоил, N,N-

супституенти независно одбрани од хало,
циано, нитро, -OR20, -COOR20, COR20,

ди(C1-6алкил)карбамоил,
(фенил)-карбамоил,

NR18R19,
NR18COR19,

C1-6алкиламино,

N-(C1-6алкил)-Nкарбокси,

-SO2NR5R6,
C1-6алкил

SO2R20,

-NR8SO2R9,
(евентуално

-CONR18R19,
-SO2NR18R19,

феноксикарбонил, -NR8COR9, -SO2R10, SO2NR5R6,
-NR8SO2R9 и -

NR18SO2R19;
или R3 е група одбрана од C3-7карбоциклил,

CONR5R6;

C1-8алкил, C2-6алкенил и C2-6алкинил каде

R3 е трифлуорометил или група -NR5R6,
или R3 е фенил, нафтил, моноцикличен или

што групата е евентуално супституирана од
1, 2 или 3 супституенти независно одбрани

бицикличен хетероарил прстен што содржи 5
до 10 атоми од прстенот од кои што 1, 2, 3

од хало, -OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COR7,COOR7, -NR8COR9, -SR10,
-

или 4 атоми од прстенот се одбрани од азот,
сулфур или кислород каде што хетеропрстен

SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, фенил
или
моноцикличен
или
бицикличен

може да е делумно или целосно заситен и

хетероарил прстен што содржи 5 до 10 атоми

еден или повеќе прстенести јаглеродни
атоми може да формираат карбонил група, и

од прстенот од кои што 1, 2, 3 или 4 атоми од
прстенот се одбрани од азот, сулфур или

каде што секоја фенил или хетероарил група
е евентуално супституиранаа од 1, 2 или 3

кислород, каде што хетеропрстен може да е
делумно или целосно заситен; и каде што

супституенти независно одбрани од хало,
циано, нитро, фенил, хетероарил, -OR4, -

секоја фенил или моноциклична или
бициклична хетероарил група е евентуално

NR5R6,

-COR20,

супституирана од 1, 2 или 3 супституенти

-COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, SO2NR5R6, -NR8SO2R9, трифлуорометил

независно одбрани од хало, циано, нитро, OR4, -NR5R6,
-CONR5R6, -COR7, -

или C1-6алкил [евентуално дополнително
супституиран од 1, 2 или 3 супституенти

COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, SO2NR5R6, -NR8SO2R9, C1-6алкил, или

независно одбрани од хало, циано, нитро, OR20,
-COOR20,
-COR20,
NR18R19,

трифлуорометил;
R4 е водород или група одбрана од C1-

-CONR18R19,

6алкил

-CONR5R6,

-COR7-,

-NR18COR19,

-SO2R20,

-

и

фенил,

каде

што

групата

е

SO2NR18R19, NR18SO2R19, фенил или
моноцикличен или бицикличен хетероарил

евентуално супституирана од 1 или 2
супституенти независно одбрани од хало,

прстен што содржи 5 до 10 атоми од
прстенот од кои што 1, 2, 3 или 4 атоми од

фенил,
-OR11
и
-NR12R13;
R5 и R6 се независно водород или група

прстенот се одбрани од азот, сулфур или
кислород, каде што хетеропрстен може да е

одбрана од C1-6алкил и фенил и
моноцикличен или бицикличен хетероарил

Патенти
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прстен, што содржи 5 до 10 атоми од

CONR18R19,

прстенот од кои што 1, 2, 3 или 4 атоми од

SO2NR18R19,

прстенот се одбрани од азот, сулфур или
кислород, каде што хетеропрстен може да е

R10 е водород или група одбрана од C16алкил или фенил, каде што групата е

делумно или целосно заситен; каде што
групата е евентуално супституирана од 1, 2

евентуално супституирана од 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од хало,

или 3 супституенти независно одбрани од
хало, фенил, -OR14,-NR15R16, -COOR14, -

фенил, -OR17 и -NR15R16; и секое од R7, R8,
R9, R11, R12, R13, R14 R15, R16, R17 е

CONR15R16,

-SO2R10,

независно водород, C1-6алкил или фенил;

NR15SO2R16;

R18, R19, и R20 се водород или група
одбрана од C1-6алкил или моноцикличен или

R5 и R6 заедно со атомот на азот на кој што
се прикачени формираат 4- до 7-член

бицикличен хетероарил прстен што содржи 5
до 10 атоми од прстенот од кои што 1, 2, 3

заситен хетероцикличен прстенест систем
што евентуално содржи дополнителен

или 4 атоми од прстенот се одбрани од азот,
сулфур
или
кислород
(каде
што

хетероатом одбран од кислород , -SO(n)-

хетеропрстен

(каде n = 0, 1 или 2) и атоми на азот, во кои
што прстенот е евентуално супституиран од

целосно заситен) или фенил, каде што
групата е евентуално супституирана од 1, 2

1, 2 или 3 супституенти независно одбрани
од фенил, моноцикличен или бицикличен

или 3 супституенти независно одбрани од
хало, нитро, -CN, -OR4, -NR8R9, -CONR8R9, -

хетероарил прстен што содржи 5 до 10 атоми
од прстенот од кои што 1, 2, 3 или 4 атоми од

COR7, -COOR7, NR8COR9, -SR10, -SO2R10,
-SO2NR8R9, -NR8SO2R9, C1-6алкил или

прстенот се одбрани од азот, сулфур или

моноцикличен или бицикличен хетероарил

кислород; -OR14, -COR20,
NR15R16, -CONR15R16,

-

прстен, што содржи 5 до 10 атоми од
прстенот од кои што 1, 2, 3 или 4 атоми од

NR15COR16,
-SO2R10,
-SO2NR15R16,
NR15SO2R16 или C1-6алкил (евентуално

прстенот се одбрани од азот, сулфур или
кислород;

дополнително супституиран од 1 или 2 или 3
супституенти независно одбрани од хало, -

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или ин виво хидролизирачки естер.

NR15R16 и -OR17 или циано, нитро, -OR20, -

има уште 24 патентни барања.

-SO2NR15R16
или

-NR15COR16,
и

-COOR14,

COOR20, -COR20, -NR18R19,

-NR18COR19,-SO2R20,
NR18SO2R19

може

да

е

-

групи);

делумно

или

-

(51) C 07D 231/18, A 61K 31/415, A 61P 11/00

The Coach House, Grenville Court, Britwell

(11) 5155

(13) Т1

Road, Burnham, Slough, Buckinghamshire
SL1 8DF, GB

(21) 2014/10

(22) 09/01/2014

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 31/08/2015
(30) CH33242008 30/12/2008 IN

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FINCH, Harry; RAMDAS, Vidya and FOX,

(96) 23/12/2009 EP09796030.6
(97) 16/10/2013 EP2379507
(73) Pulmagen Therapeutics (Inflammation)
Limited

Craig
(54) СУЛФОНАМИД СОЕДИНЕНИЈА ЗА
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(57)

1

негова

31 Август 2015

Соединение со формулата (I) или

фенилалкил;

фармацевтски

R4

прифатлива

сол

претставува

водород

или

алкил;

што,

m, n или p независно претставувaат 0, 1, 2
или
3;
и

R1, R2 или R3 секое независно претставува
хало, циано, нитро, амино, алкил, халоалкил,

изразот "алкил" вклучува заситени или
незаситени алифатски јаглеводородни групи

алкокси, халоалкокси, карбоксилна киселина,
CONH2,
CONHMe,
CONMe2,
CONHEt,

и со разгранет и со праволиниски ланец, што
имаат од 1 до 10 јаглеродни атоми.

CONEt2,

има уште 9 патентни барања.

назначено

каде

со

тоа,

CONHPh, CON(OMe)Me, COOR"

што

R"

претставува

алкил

или

m

(51) C 07D 211/40, 207/12, 295/18
(11) 5156
(21) 2014/11

е

1

или

2;

(13) Т1
(22) 09/01/2014

n
е
1,
2,
3,
4,
или
5;
секое R1 е независно H, арил, хетероарил,

(45) 31/08/2015

арилалкил,

хетероарилалкил,

циклоалкил,

(30) 957181P 22/08/2007 US
(96) 20/08/2008 EP08788694.1

хетероциклоалкилалкил, C1-C6алкил,
C6алкенил,
C3-C6цикло-алкенил,

(97) 16/10/2013 EP2195293
(73) AstraZeneca AB

C6алкинил, алкоксиалкил, хидроксиалкил,
аминоалкил,
амино-карбонилалкил,

151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

хетероцикл,
циклоалкенилалкил,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

cyano, алкилсулфинил, халоалкил, NR4R5, -

(72) BRUGEL, Todd, Andrew; EDWARDS, Phil;
WESOLOWSKI, Steven; GRIFFIN, Andrew;

NR6C(=O)R3,
-C(=O)NR4R5,
алкокси,
халоген, алкилкарбонил, или хидрокси (-OH);

ARNOLD, James; GROBLEWSKI, Thierry;
LABRECQUE, Denis; THRONER, Scott and

R2 е C3-C8циклоалкил или C1-C6алкил;
R3 е H, C1-C6алкил, C1-C6алкокси, -NHC1-

Brown, Dean
(54) ЦИКЛОПРОПИЛ АМИД ДЕРИВАТИ

C6алкил, или -N(C1-C6алкил)2, или R3 и N од
-NR6C(=O)R3 групата доаѓаат заедно за да

арилалкенил,
хетероциклоалкил,

Соединение со формулата I, или

формираат 4, 5, или 6-член хетероцикличен

негови диастереомери или енантиомери, или
фармацевтски
прифатливи
соли
со

прстен што има барем еден хетероатом
одбран
од
O
и
N;

формулата I или негови диастереомери или
енантиомери,
или
нивни
мешавини:

R4 и R5 се секое независно одбрани од H и
C1-C6алкил;
и

назначено

R6 е H или отсутно; под услов кога
i) N и R3 доаѓаат заедно R6 е отсутно.

(57)

1

C2C2-

со

тоа,

што:

A е арил, хетероарил, циклоалкил, или

има уште 17 патентни барања.

хетероциклоалкил;

(51) A 47C 27/14
(11) 5036
(21) 2014/12
Патенти

(45) 31/08/2015
(13) Т1
(22) 09/01/2014

(30) 386931 24/04/2009 US
(96) 15/09/2009 EP12007430.7
51 | С т р а н а
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(97) 09/10/2013 EP2554077
(73) IMHOLD, naamloze vennootschap

области (16) со зарези (17) и области (18) без

Heimolenstraat 101, B-9100 Sint-Niklaas, BE

цевчесто тело (2) од слојот од пена (6),
наведените зарези (17) формираат дупки (3)

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

зарези (17), каде што, откако ќе се направи

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Poppe, Willy
(54) СЛОЈ ОД ПЕНА И ЛЕНТА ОД ПЕНА ЗА
ФОРМИРАЊЕ ПРУЖИНА ОД ПЕНА И

во цевчестото тело (2) и наведените области
(16) со зарези (17) формираат ограничен дел

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПРУЖИНА

зарези (17) формираат ограничен дел (18) од

ОД ПЕНА

цевчестото тело (2) што не е обезбеден со
дупки
(3).

(57)

1

Слој од пена (6) за формирање

цевчесто еластично тело (2) од пружина од
пена (1), слојот од пена (6) назименично има

52 | С т р а н а

(16) од цевчестото тело (2) што прикажува
дупки (3) и наведените области (18) без

има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P 35/00,

[1,2,4]оксадиазол-3-ил; RD е H или C1-

C 07D 261/14

C4алкил;

(11) 5137
(21) 2014/13

(13) Т1
(22) 10/01/2014

R3 е H, C1-C4алкил, C3-C6циклоалкил, или
C1-C4флуороалкил;

(45) 31/08/2015

R4 е -NR7C(=O)OCH(R8)-CY;

(30) 183785P 03/06/2009 US
(96) 03/06/2010 EP10784122.3
(97) 18/12/2013 EP2438048
(73) Amira Pharmaceuticals, Inc.

R7 е H или C1-C4алкил;
R8 е H, C1-C4алкил, или C1-C4флуороалкил;

(74) Друштво за застапување од областа на

CY е a заменет или незаменет C3C6циклоалкил или a заменет или незаменет

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

фенил, при што ако CY е заменет тогаш CY е
заменет со 1 или 2 RC;

San Diego, CA 92121, US

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HUTCHINSON, John Howard; SEIDERS,
Tomas Jon; WANG, Bowei; ARRUDA, Jeannie
M.; ROPPE, Jeffrey Roger and PARR, Timothy
(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИ АНТАГОНИСТИ НА

R9 е H, C1-C6алкил, C1-C6флуороалкил, C3C6циклоалкил, или заменет или незаменет

РЕЦЕПТОРИ НА ЛИЗОФОСФАТИДНА
КИСЕЛИНА

фенил;
R10 е C1-C6алкил, C1-C6флуороалкил, C3-

(57) 1 Соединение кое што ја има
структурата од Формула (I) или

C6циклоалкил, или заменет или незаменет
фенил;

фармацевтски прифатлива сол од тоа:

секој од RA, RB, и RC се независно
селектирани од F, Cl, Br, I, -CN, -OH, C1C4алкил, C1-C4флуороалкил, C1-

при што,

C4флуороалкокси, C1-C4алкокси, и C1C4хетероалкил;
m е 0, 1, или 2;
n е 1, 2, 3 или 4;

R1 е -CO2H, -CO2RD, -CN, -C(=O)N(R9)2, -

p е 0, 1, или 2.

C(=O)NHCH2CH2SO3H, - C(=O)NHSO2R10,
тетразолил, или 5-оксо-2,5-дихидро-

има уште 14 патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 38/50, 47/48, 48/00, A 61P 35/00, B

(96) 16/07/2003 EP03764850.8

82Y 5/00

(97) 23/10/2013 EP1530482
(73) Helix Biopharma Corp.
3-305 Industrial Parkway South Aurora

(11) 5008
(21) 2014/14

(13) Т1
(22) 10/01/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20020397244P 18/07/2002 US
54 | С т р а н а
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

споменатата уреаза, кадешто споменатата

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

таргетирачка половина е антитумор антиген

(72) CHAO, Heman; WONG, Wah; SEGAL,
Donald; McELROY, Jerry; DOCHERTY, John

антитело или негов фрагмент, споменатата
таргетирачка половина е ефективна за да се

and DICKSTEIN, Jodi
(54) УПОТРЕБА НА УРЕАЗА ЗА

постигне ослободување на ензимот во
клетките на цврстиот тумор, кога составот е

ИНХИБИРАЊЕ НА РАСТ НА КЛЕТОЧЕН
РАК

администриран
фармацевтски

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во

има

уште

во
3

субјект;

патентни

и
носач.

барања.

лекување на рак којшто содржи уреаза
ензим;
таргетирачка

Патенти

половина

коњугирана

со
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(51) C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P

Graham, Michael; VILE, Julia and SCHROER,

29/00

Frank
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОИ ИМААТ
АКТИВНОСТ НА CRTH2 АНТАГОНИСТ

(11) 5138
(21) 2014/15

(13) Т1
(22) 13/01/2014

(45) 31/08/2015
(30) 0800874 18/01/2008 GB and 0820526

(57)

1

Соединение со општа формула (I)

10/11/2008 GB
(96) 19/01/2009 EP09702598.5

при

(97) 16/10/2009 EP2250161
(73) Atopix Therapeutics Limited
London WC2R 1BH, GB

50
W
е
флуоро;
R1 е фенил незадолжително заменет со еден

што

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

хало

супституент;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
има уште 12 патентни барања.

(72) PETTIPHER, Eric, Roy; WHITTAKER,
Mark; ARMER, Richard, Edward; WYNNE,

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/517, C 07D

нитро,

239/94, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14, 405/12,
409/14, 471/04, 487/04, 491/10

алкенил,
алкинил,
арил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил,
хетероарил,
алкокси,

амино,

(11) 5009

(13) Т1

алкилтио,

(21) 2014/16

(22) 13/01/2014

алкоксикарбонил,
сулфониламино,

(45) 31/08/2015
(30) 20080164610 30/06/2008 US
(96) 30/06/2009 EP09774296.9

цијано,

хидрокси,

алкилкарбонил,

аминосулфонил;
еден
од

алкил,

карбокси,

карбониламино,
аминокарбонил
или
R3

и

R4

е

(97) 23/10/2013 EP2318378
(73) Hutchison Medipharma Enterprises
Limited

во којшто n е 1, 2, 3, 4 или 5; секој од Ra, Rb,

Offshore Group Chambers P.O. Box CB12751 Nassau, BS

и Rc, независно, е H, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил,

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

арил или хетероалил или Rb и Rc, заедно со
азотниот атом кон којшто тие се сврзани,

(72) ZHANG, Weihan; SU, Wei-Guo; YANG,
Haibin; CUI, Yumin; REN, Yongxin and YAN,

формираат 3-12 заситен член, незаситен или
ароматичен прстен којшто содржи 1-3

Xiaoqiang
(54) КИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ

хетероатоми избран од N, O и S; и секој од

Соединение со следната формула:

Rd и Re, независно, e H, алкил, алкенил, или
алкинил; или Rd и Re, заедно со азотот кон

и/или негова фармацевтски прифатлива сол,

којшто тие се сврзани, формираат 3-12 член
заситен, незаситен или ароматичен прстен

во
коешто
секој од R1, R2, и R5, независно, е H, хало,

којшто содржи 1-3 хетероатоми избран од N,
O, и S; и другиот од R3 и R4 е H, хало, нитро,

(57) 1
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амино, цијано, хидрокси, алкил, алкенил,

алкенил,

алкинил,

хетероциклоалкил,

арил,

циклоалкил,

алкинил,

арил,

циклоалкил,
хетероарил,

хетероциклоалкил,
хетероарил,
алкокси,
алкилтио,
алкилкарбонил,
карбокси,

алкилкарбонил,
аминокарбонил,

алкоксикарбонил,
сулфониламино,

Y е фенил супституиран со алкинил, или
фузиран со друг 3-8 член прстен; и

карбониламино,
аминокарбонил,
или

аминосулфонил;
X е O, S, или NRf, кадешто Rf e H, алкил,

Z
има

(51) B 42D 3/00
(11) 5011

(13) Т1

елемент за поврзување (1) е полуготов
производ на чијашто основа папката може да

(21) 2014/17

(22) 15/01/2014
(45) 31/08/2015

е
уште

или

N
14

алкоксикарбонил,
аминосулфонил;

или
патентни

C-CN.
барања.

биде направена, и со тоашто овој елемент за
поврзување (1) е рамен елемент за

(30) 20090000036 21/01/2009 BE

поврзување (1) кој се состои од потпора (2)

(96) 19/01/2010 EP10702346.7
(97) 20/11/2013 EP2379338
(73) Unibind Limited
Margarita House 15, Them. Dervis Street 136

којашто е формирана од централна рамна
лента (3) од којашто позадината ќе биде

Nicosia, CY
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лента (3), чијашто потпора (2) е обезбедена
со обвивка (5) обезбедена над или околу

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

споменатата потпора (2) се карактеризира со

(72) PELEMAN, Guido
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА

тоашто облогата (5) е обезбедена со слој на
термопластичен лепак (6) на надворешноста

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАПКА И ПОСТАПКА
КОЈА ШТО КОРИСТИ ВАКОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА

и којашто се протега на внатрешната
површина од една страна така формирајќи го

ПОВРЗУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПАПКА

елементот за поврзување (1) и на ивиците (7)
од спротивната страна на споменатиот

Елемент за поврзување (1) за

елемент за поврзување (1) за прицврстување

производство на папка со U - задна форма и
две корици, се карактеризира со тоашто овој

на испечатена надворешна обвивка (8).
има уште 19 патентни барања.

(57)

1

формирана подоцна, и од две рамни плочи
(4) на двете страни од гореспоменатата

Патенти
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кадешто еден или повеќе негови јаглеродни

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519
(13) Т1
(22) 16/01/2014

прстенести атом(и) опционално може да се
супституирани со еден или со два

(45) 31/08/2015
(30) 20090171906 30/09/2009 EP;

супституенти независно избрани од групата
со флуорин, NC-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-

WO2009EP53907 01/04/2009 WO and

CH2-,

WO2009VE00574 31/03/2009 WO
(96) 26/03/2010 EP10711065.2

O- и се до јаглероден прстенест атом може
да
биде
супституирана
со
оксо;

(97) 08/01/2014 EP2414363
(73) Boehringer Ingelheim International

R1
V-W-*

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

кадешто

Rhein, DE

W е избрана од групата на фенил или

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

хетероарил;
V е избрана од групата на фенил или

(72) GIOVANNINI, Riccardo; DORNERCIOSSEK, Cornelia; EICKMEIER, Christian;

хетероарил;
-* e сврзувачка точка преку која W е сврзан за

FIEGEN, Dennis; FOX, Thomas; FUCHS, Klaus;
HEINE, Niklas; ROSENBROCK, Holger and

CR2R3

SCHAENZLE, Gerhard
(54) 1-ХЕТЕРОЦИКЛИЛ-1,5-ДИХИДРОПИРАЗОЛ [3,4-D]ПИРИМИДИН-4-ОН

кадешто W и V независно од секој друг

ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
PDE9A МОДУЛАТОРИ

групата на флуорин, хлорин, бромин, C1-6алкил-, F3C-, HF2C-, FH2C-, F3C-CH2-, F3C-

(57) 1 Соединение во согласност со општа
формула
(I)

O-, HF2C-O-, C3-7-хетероциклоалкил-, H-OC1-6-алкил-, C1-6-алкил-O-C1-6-алкил-, C3-7-

(11) 5010
(21) 2014/19

C1-6-алкил-,

C1-6-алкил-

е

група

групата

во

формула

(I);

опционално може да биде супституиран со
еден или повеќе супституенти избрани од

циклоалкил-O-C1-6-алкил-, C3-7-циклоалкилсо
Hc

е
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C3-7-

HF2C-, FH2C-, и C1-3-алкил-, особено R2 е H;

фенил-O-,

R3 е избран од групата на H-, флуорин, F3C-,

бензил-O-,
N-морфолинил,
и
NC-;
R2 е избран од групата на H-, флуорин, F3C-,

HF2C-, FH2C-, и C1-3-алкил-, особено R3 е H.
има
уште
34
патентни
барања.

C3-7-циклоалкил-O-,

циклоалкил-C1-3-алкил-O-,

дно (7) кое го затвора периферниот

(51) A 47J 31/36, B 65D 85/804
(11) 5157

(13) Т1

ѕид

(21) 2014/20

(22) 17/01/2014

капак
(9)
со
флексибилен
перфориран и/или порозен материјал во

(45) 31/08/2015

на

првиот

крај

(8),

и

(30) 20090163008 17/06/2009 EP
(96) 30/12/2009 EP12174373.6

форма на
лист
кој
го
затвора
периферниот ѕид на вториот отворен крај

(97) 23/10/2013 EP2510843
(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.

(10) на спротивниот
крај
од
дното,
со тоа што претиферниот ѕид (6),

Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht, NL

дното (7) и капакот (9) прават еден затворен

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

простор
(11)
кој
го
содржи
екстрактабилниот
производ,
отворената

(72) Kamerbeek, Ralf; Flamand, John Henri;
Post van Loon, Angenita Dorothea; Koeling,

капсула (2)
назначена
со
тоа
што
капакот (9) се состои од непропустлив

Hendrik Cornelis and Biesheuvel, Arend
Cornelis Jacobus
(54) СИСТЕМ, КАПСУЛА И МЕТОДА ЗА

дел (30) и излезен дел (32) затворени
со непропустливиот надворешен дел
(30), каде надворешниот периферен дел

ПРИПРЕМАЊЕ НА ПИЈАЛОК

(30) се протега од периферниот ѕид
кружно навнатре, наначин да при

(57) 1 Отворената капсула (2) за подготовка

(6)

на однапред одредена количина на пијалок
погодно
за
конзумирање
користејќи

употреба подготвениот пијалок да се
цеди од капсулата активно
придвижувајќи

екстракибилен

го подготвениот пијалок низ излезниот дел
(32).

производ,

се

состои

од:

соодветен ригиден периферен ѕид

има уште 15 патентни барања.

(6),

Патенти
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(51) A 61K 31/451
(11) 5032

(13) Т1

(21) 2014/23

(22) 20/01/2014
(45) 31/08/2015

(72) MILLER, Silke
(54) 4-[-2(4-МЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)
ФЕНИЛ]ПИПЕРИДИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
СИНДРОМ НА НАДРАЗНЕТИ ЦРЕВА (IBS)

(30) WO2007DK50076 15/06/2007 WO
(96) 13/06/2008 EP08758225.0

(57)
1
4-[2-(4метилфенилсулфанил)фенил]пиперидин или

(97) 25/12/2013 EP2167085
(73) H. Lundbeck A/S

негова фармацевтски прифатлива сол
(соединение I) за употреба во третманот на

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

синдром

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 495/04, A 61K 31/33, A 61P 3/10
(11) 5031
(13) Т1
(21) 2014/24

во

кои

(22) 20/01/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20090306344 29/12/2009 EP

R1 претставува атом на водород, алкил група
или
атом
на
халоген;

(96) 28/12/2010 EP10800766.7
(97) 18/12/2013 EP2519527
(73) Poxel
200 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, FR

R2 претставува арил или хетероарил група;
R3 и R4 независно претставуваат атом на

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

хетероарил, CO2R5, или CONR6R7 група;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LEPIFRE, Franck; HALLAKOU-BOZEC,

и
R5 , R6 и R7 независно претставуваат атом

Sophie; CHARON, Christine; CRAVO, Daniel ;
FAVERIEL, Laurent; DURAND, Jean-Denis and

на
водород
или
алкил
група;
R6 и R7 може да бидат соединети како би

BOLZE, Sébastien
(54) ТИЕНО[2,3-B]ПИРИДИНДИОН АМПК

формирале прстен кој содржи атом на азот,
или геометриски изомер, тавтомер, епимер,

АКТИВАТОРИ И НИВНИТЕ ТЕРАПЕВТСКИ

енантиомер,

УПОТРЕБИ

диастереоизомер, рацемат, фармацевтски
прифатлива
сол
или
солват
.

(57)

1

Соединение со формулата (1)

халоген,
алкил,
арил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил, алкокси, цијано, аралкил,

стереоизомер,

има уште 11 патентни барања.

(51) C 08J 3/22, 9/00, C 08K 5/092

(73) 3A Technology & Management Ltd.

(11) 5012

(13) Т1

Badische Bahnhofstrasse 16 8212

(21) 2014/25

(22) 20/01/2014

Neuhausen am Rheinfall, CH

(45) 31/08/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 20080001943 11/12/2008 CH and
20080089208 12/06/2008 CH

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GISLER, Michael; VILLIGER, Linus;

(96) 02/06/2009 EP09761408.5
(97) 30/10/2013 EP2288643

RÜGER, Heinrich and MÜNGER, Cédric

Патенти

61 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(54) ПЕНАСТИ ПОЛИЕСТЕРИ И ПОСТАПКИ

еден

ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО

подгрупите

(57)
1
Пенасто тело направено од
термопластични полиестери, коишто имаат

еластомери,
вулканизатори,

висока хомогеност, нискo отворени-клеточни
фактори и голем дел на кршливост при

еластомери, термопластични полиамидни
еластомери, термопластични кополиестерни

издолжување, коешто содржи дианхидриди
на
тетракарбоксилни
киселини
како

еластомери
термопластични

модифицирачки агенси, се карактеризира со

има уште 11 патентни барања.

термопластичен
на

еластомер

термопластични
термопластични
термопластични

и

од

стирен
гумени
уретан

некласифицирани
еластомери.

тоа што полиестерната пена содржи барем

врзан

(51) C 07D 239/54
(11) 5139
(21) 2014/27

за

R3d

е

поврзан

директно

со

(13) Т1
(22) 21/01/2014

пиримидиниум прстенот од Формула 1;
Z е директна врска, O, S(O)n, NR6, C(R7)2O,

(45) 31/08/2015

OC(R7)2,

C(=X1),

C(=X1)E,

или

EC(=X1),

(30) 231464P 05/08/2009 US
(96) 03/08/2010 EP10740817.1

C(=NOR8)
X1
е

(97) 08/01/2014 EP2462124
(73) E.I. du Pont de Nemours and Company

E
е
O,
S
или
NR9a;
R1 е 3- до 10-член прстенест или 7- до 11-

Wilmington, DE 19898, US
(74) Друштво за застапување од областа на

член прстенест систем, при што секој прстен
или прстенест систем содржи прстенести

индустриската сопственост ЖИВКО

членови селектирани од јаглеродни атоми и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

најмногу до 4 хетероатоми независно
селектирани од најмногу 2 O, најмногу 2 S, и

(72) XU, Ming; HOLYOKE JR, Caleb, William;
ZHANG, Wenming; PAHUTSKI JR, Thomas,

најмногу 4 N, при што прстенестите членови
на најмногу 3 јаглеродни атоми се независно

Francis; TONG, My-Hanh, Thi; LAHM, George,
P. and HUGHES, Kenneth Andrew
(54) МЕЗОЈОНСКИ ПЕСТИЦИДИ

селектирани од C(=O) и C(=S) и прстенестите
членови на сулфурниот атом се независно

(57) 1 Соединение со Формула 1, N-оксид,
или
сол
од
тоа,

секој прстен или прстенест систем
незадолжително заменет со најмногу

O,

S

C(=NN(R6)2);
или
NR9;

селектирани од S(=O)n(=NR24)z, при што
е
5

супституенти независно селектирани од R14;
R2 е H, халоген, цијано, хидрокси, амино,
при

што

нитро, OCN, SCN, CHO, C(=O)OH, C(=O)
NH2,
C(=S)NH2,
SO2NH2,
C(=O)R10,
C(=O)OR18,

35
X

е

O

или

S;

NHR18,

NR18R19,

C(=O)NR21R19,
C(=S)
NR21
R19,
SO2NR21R19, OC(=O)R2a, OC(=O)OR18,

Y
е
O
или
S;
A е O, S, NR3e или C(R3c)=C(R3d), под услов

OC(=O)NR21R19,
N(R21)C(=O) OR19,

ако
C(R3c)=C(R3d)
половината
е
ориентирана така што јаглеродниот атом

OSO2R18, OSO2NR21R22, NR21SO2R18,
NR21SO2N R21R22 или Si(R18R19R20); или
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C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил,
C3-C10

циклоалкил,

C4-C10

NR18R19,

C(=O)NR21R19,

SO2NR21R19,

OC(=O)R21,

C(=S)NR21R19,
OC(=O)OR18,

алкилциклоалкил, C4-C10 циклоалкилалкил,
C6-C14
циклоалкилциклоалкил,
C5-C10

OC(=O)N
R21R19,
N(R21)C(=O)R21,
N(R21)C(=O)OR19,
N(R21)C(=O)NR21R22,

алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,
C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10

OSO2R18, OSO2NR21R22, NR21SO2R18,
NR21SO2NR21R22, Si(R18R19R20) или Z1Qt;

циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2C8 алкинилокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8

или C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8
алкинил,
C3-C10
циклоалкил,
C4-C10

алкилсулфинил, C1-C8 алкилсулфонил, C3-

алкилциклоалкил, C4-C10 циклоалкилалкил,

C8
циклоалкилтио,
циклоалкилсулфинил,

C3-C8
C3-C8

C6-C14
циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,

циклоалкилсулфонил,
циклоалкилалкилтио,

C4-C10
C4-C10

C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10
циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2-

циклоалкилалкилсулфинил,
циклоалкилалкилсулфонил,

C4-C10
C2-C8

C8 алкинилокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8
алкилсулфинил, C1-C8 алкилсулфонил, C3-

алкенилтио, C2-C8 алкенилсулфинил, C2-C8

C8

алкенилсулфонил, C2-C8 алкинилтио, C2-C8
алкинилсулфинил
или
C2-C8

циклоалкилсулфинил,
циклоалкилсулфонил,

C3-C8
C4-C10

алкинилсулфонил, секој незаменет или
заменет со најмалку еден супституент

циклоалкилалкилтио,
циклоалкилалкилсулфинил,

C4-C10
C4-C10

независно селектиран од групата која што се
состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

циклоалкилалкилсулфонил,
C2-C8
алкенилтио, C2-C8 алкенилсулфнил, C2-C8

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,

алкенилсулфонил, C2-C8 алкинилтио, C2-C8

C(=O)NR12R13,
OR11,
S(O)nR10,
SO2NR12R13 и Si(R10)3; или 3- до 10-член

алкинилсулфинил
алкинилсулфонил,

прстен или 7- до 11-член прстенест систем,
при што секој прстен или прстенест систем

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од R17; или R3a и

содржи прстенесети членови селектирани од
јаглеродните атоми и најмногу до 4

R3b, или R3b и R3c, или R3c и R3d се земени
заедно со соседниот јаглероден атоми за кој

хетероатоми

од

што тие се закачени за да формираат 5-до 7-

најмногу 2 O, најмногу 2 S, и најмногу 4 N,
при што прстенестите членови на најмногу 3

член карбоцикличен или хетероцикличен
прстен, при што секој прстен содржи

јаглеродни атоми се независно селектирани
од C(=O) и C(=S) а прстенестите членови на

прстенести
членови
селектирани
од
јаглеродни атоми и најмногу 3 хетероатоми

сулфурниот атом се независно селектирани
од S(=O)u(=NR24)z, при што секој прстен или

независно селектирани од најмногу 2 O,
најмногу 2 S, и најмногу 3 N, при што

прстенесет

прстенестите

независно

систем

селектирани

незадолжително

заменет со најмногу 5
независно
селектирани

е

циклоалкилтио,

секој

членови

C3-C8

или
C2-C8
незаменет или

на

најмногу

2

супституенти
од
R15;

јаглеродни атоми се независно селектирани
од C(=O) и C(=S) а прстенестите членови на

R3a, R3b, R3c и R3d се независно H, халоген,
цијано, хидрокси, амино, нитро, SF5, OCN,

сулфурниот атом се независно селектирани
од S(=O)n, секој прстен незадолжително

SCN, CHO, C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=S)NH2,
SO2NH2, C(=O)R18, C(=O)OR18, NHR18,

заменет со најмногу 3 супституенти
независно селектирани од групата која што
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се состои од халоген, цијано, хидрокси,

содржи прстенести членови селектирани од

амино, нитро, C(=O)OH, C(=O)NH2, SO2NH2,

јаглеродни

C1-C4 алкил, C1-C4 холоалкил, C2-C4
алкенил, C2-C4 халоалкенил, C2-C4 алкинил,

хетероатоми независно селектирани од
најмногу 2 O, најмногу 2 S, и најмногу 3 N,

C2-C4 халоалкинил, C3-C7 циклоалкил, C3C7 халоциклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,

при што најмногу 2 прстенести членови на
јаглеродниот атом се независно селектирани

C4-C8
халоалкилциклоалкил,
циклоалкилалкил,

C4-C8
C4-C8

од C(=O) и C(=S), а прстенестите членови на
сулфурниот атом се независно селектирани

халоциклоалкилалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

од S(=O)n, секој прстен незадолжително

халоалкокси, C2-C6 алкоксикарбонил, C2-C6
халоалкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил

заменет со најмногу 3 супституенти
независно селектирани од групата која што

и C2-C6 халоалкилкарбонил; R3e е H,
хидрокси, амино, CHO, C(=O)NH2, C(=S)

се состои од халоген, цијано, хидрокси,
амино, нитро, C(=O)OH, C(=O)NH2, SO2NH2,

NH2, SO2NH2, C(=O)R18, C(=O)OR18,
NHR18,
NR18R19,
C(=O)NR21R19,

C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
алкенил, C2-C4 халоалкенил, C2-C4 алкинил,

C(=S)NR21R19, SO2 NR21R19, OC(=O)R21,

C2-C4 халоалкинил, C3-C7 циклоалкил, C3-

OC(=O)OR18,
N(R21)C(=O)R21,

OC(=O)NR21R19,
N(R21)C(=O)OR19

C7 халоциклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,
C4-C8
халоалкилциклоалкил,
C4-C8

OSO2R18,
NR21SO2R18,

циклоалкилалкил,
C4-C8
халоциклоалкилалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

NR21SO2NR21R22, Si(R18R19R20) или Z1Qt;
или C1 C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2 C8

халоалкокси, C2-C6 алкоксикарбонил, C2-C6
халоалкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил

алкинил,

и

N(R21)C(=O)NR21R22,
OSO2NR21R22,

C3-C10

циклоалкил,

C4-C10

атоми

C2-C6

и

најмногу

до

3

халоалкилкарбонил;

алкилциклоалкил, C4-C10 циклоалкилалкил,
C6-C14
циклоалкилциклоалкил,
C5-C10

секој R4 и R5 е независно H, халоген, цијано,
хидрокси, амино, нитро, OCN, SCN, CHO,

алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,
C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=S)NH2 или SO2NH2;
или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6

циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2C8 алкинилокси, C1-C8 алкилсулфинил, C1-

алкинил,
C3-C8
циклоалкил,
C4-C8
алкилциклоалкил, C4-C8 циклоалкилалкил,

C8

C6-C12

алкилсулфонил,

C3-C8

циклоалкилциклоалкил,

C5-C8

циклоалкилсулфинил,
циклоалкилсулфонил,

C3-C8
C4-C10

алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,
C1-C6 алкокси, C3-C6 циклоалкокси, C4-C8

циклоалкилалкилсулфнил,
циклоалкилалкилсулфонил,

C4-C10
C2-C8

циклоалкилалкокси, C2-C6 алкенилокси или
C2-C6 алкинилокси, секој незаменет или

алкенилсулфинил, C2-C8 алкенилсулфинил,
C2-C8
алкинилсулфинил
или
C2-C8

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

алкинилсулфонил,

или

состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од R17; или R3e и R3b

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,
C(-O)NR12R13,
OR11,
S(O)nR10,

се земени заедно со соседниот јаглероден
атоми за кој што тие се закачени за да

SO2NR12R13
и
Si(R11))3;
или
R4 и R5 се земени заедно со јаглеродниот

формираат 5- до 7-член карбоцикличен или
хетероцикличен прстен, при што секој прстен

атом за кој што тие се закачени за да
формираат 3- до 7-член прстен кој што
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содржи прстенести членови селектирани од

циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8

јаглеродни атоми и најмногу 2 хетероатоми

циклоалкилалкил,

независно селектирани од еден O, еден S, и
најмногу 2 N, при што најмногу 2 прстенести

циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,

членови на јаглеродниот атом се независно
селектирани
од
C(=O)
и
C(=S),
а

C2-C6
алкил
карбонил
или
C2-C6
алкоксикарбонил, секој незаменет или

прстенестиот член на сулфурниот атом е
селектирани од S, S(O) или S(O)2, при што

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

споменатиот

е

состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

заменет со најмногу 4 супституенти
независно селектирани од групата која што

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,
C(=O)NR12R13,
OR11,
S(O)nR10,

се состои од халоген, цијано и C1-C4 алкил;
секој R6 е независно H; или C1-C6 алкил, C2-

SO2NR12R13
и
Si(R10)3;
секој R9 е независно C1-C6 алкил, C2-C6

C6
алкенил,
C2-C6
алкинил,
C3-C8
циклоалкил, C4 C8 алкилциклоалкил, C4-C8

алкенил, C2 C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил,
C1-C8
алкилциклоалкил,
C4-C8

циклоалкилалкил,

циклоалкилалкил,

прстен

незадолжително

C6-C10

C6-C10

C6-C10

циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,

циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,

C2-C6
алкилкарбонил
алкоксикарбонил, секој

C2-C6
алкилкарбонил
алкоксикарбонил, секој

или
C2-C6
незаменет или

или
C2-C6
незаменет или

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,
C(=O)NR12R13,
OR11,
S(O)nR10,

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,
C(=O)NR12R13,
OR11,
S(O)nR10,

SO2NR12R13
и
Si(R10)3;
или
два R6 супституенти се земени заедно со

SO2NR12R13
и
Si(R10)3;
секој R9a е независно H; или C1-C6 алкил,

азотен атом за кој што тие се закачени за да
формираат 3- до 7-член прстен кој што

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8

содржи прстенести членови селектирани од

циклоалкилалкил,

јаглеродни атоми и најмногу 2 хетероатоми
независно селектирани од еден O, еден S, и

циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,

најмногу 2 N, при што најмногу 2 прстенести
членови на јаглеродниот атом се независно

C2-C6
алкилкарбонил
алкоксикарбонил, секој

селектирани
од
C(=O)
и
C(=S),
а
прстенестиот член на сулфурниот атом е

заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

селектиран од S, S(O) или S(O)2, при што

состои од халоген, цијано, нитро, CHO,

споменатиот прстен незадолжително е
заменет со најмногу 4 супституенти

C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)R10, C(=O)OR11,
C(=O)NR12R13,
OR11,
S(O)n
R10,

независно селектирани од групата која што
се состои од халоген, цијано и C1-C4 алкил;

SO2NR12R13
и
Si(R10)3;
секој R10 и R11 е независно C1-C6 алкил,

секој R7 и R8 е независно H; или C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8
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циклоалкилалкил,

C6-C10

диалкиламинокарбонил

циклоалкилциклоалкил,

C5-C10

триалкилсилил;

и

C3-C6

алкилциклоалкилалкил
или
C3-C6
циклоалкенил, секој незаменет или заменет

секој R12 и R13 е независно C1-C6 алкил,
C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8

со најмалку еден супституент независно
селектиран од групата која што се состои од

циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8
циклоалкилалкил,
C6-C10

халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C1-C4
алкокси,
C1-C4

циклоалкилциклоалкил,
алкилциклоалкилалкил

халоалкокси,

C1-C4

циклоалкенил, секој незаменет или заменет

алкилсулфинил, C1-C4 алкилсулфонил, C1C4
холоалкилтио,
C1-C4

со најмалку еден супституент независно
селектиран од групата која што се состои од

халоалкилсулфинил,
C1-C4
халоалкилсулфонил, C1-C4 алкиламино, C7-

халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C1-C4
алкокси,
C1-C4

C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,
C2-C4 алкоксиалкил, C2-C4 алкиокарбонио,

халоалкокси,
C1-C4
алкилтио,
C1-C4
алкилсулфинил, C1-C4 алкилсулфонил, C1-

C1-C4

алкилтио,

C2-C6

C4

алкилкарбонилокси,
алкилкарбонилтио,

C2-C6
C2-C6

халоалкилсулфинил,
C1-C4
халоалкилсулфонил, C1-C4 алкиламино, C2-

алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил

C3-C8
C3-C6

C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,
C2-C4 алкоксиалки), C2-C4 алкилкарбонил,

C2-C6

алкоксикарбонил,

или

и

халоалкилтио,

C3-C10
C3-C6

C1-C4

триалкилсилил; или фенил или 5- или 6-член
хетероароматичен прстен, секој незаменет

C2-C6
алкоксикарбонил,
алкилкарбонилокси,

C2-C6
C2-C6

или заменет со најмалку еден супституент

алкилкарбонилтио,

C2-C6

независно селектиран од групата која што се
состои од C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил,

алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8

триалкилсилил; или фенил или 5- или 6-член
хетероароматичен прстен, секој незаменет

циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил,

C6-C10
C5-C10

или заменет со најмалку еден супституент
независно селектиран од групата која што се

алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,

состои од C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил,

халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C1-C4
алкокси,
C1-C4

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8

халоалкокси,
C1-C4
алкилтио,
C1-C4
алкилсулфинил, C1-C4 алкилсулфонил, C1-

циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил,

C4
халоалкилтио,
халоалкилсулфинил,

C1-C4
C1-C4

алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,
халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH, C(-

халоалкилсулфунил, C1-C4 алкиламино, C2-

O)NH2, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси,

C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,
C2-C4 алкоксиалкил, C2-C4 алкилкарбонил,

C1-C4 алкилтио, C1-C4 алкилсулфинил, C1C4 алкилсулфонил, C1-C4 халоалкилтио, C1-

C7-C6
алкоксикарбонил,
алкилкарбонилокси,

C2-C6
C2-C6

C4
халоалкилсулфинил,
C1-C4
халоалкилсулфонил, C1-C4 алкиламино, C2-

алкилкарбонилтио,
алкиламинокарбонил,

C2-C6
C3-C8

C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,
C2-C4 алкоксиалкил, C2-C4 алкилкарбонил,
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C2-C6

X2)NR22R23, NR21NR21SO2NR22R23, Z1Qt

алкилкарбонилокси,

алкоксикарбонил,

C2-C6

или Z1QiZl Qt; или C1-C8 алкил, C2-C8

алкилкарбонилтио,
алкиламинокарбонил,

C2-C6
C3-C8

алкенил, C2 C8 алкинил, C3-C10 циклоалкил,
C4-C10
алкилциклоалкил,
C4-C10

C3-C6
или

циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил,

C2-C6

диалкиламинокарбонил
триалкилсилил;

и

C6-C14
C5-C10

R12 и R13 се земени заедно со азотниот
атом за кој што тие се закачени за да

алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,
C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10

формираат 3- до 7-член прстен кој што

циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2-

содржи прстенести членови селектирани од
јаглеродни атоми и најмногу 2 хетероатоми

C8 алкинилокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8
алкилсулфинил, C1-C8 алкилсулфонил, C3-

независно селектирани од еден O, еден S, и
најмногу 2 N, при што најмногу o 2

C8
циклоалкилтио,
циклоалкилсулфинил,

прстенести членови на јаглеродниот атом се
независно селектирани од C(=O) и C(=S), а

циклоалкилсулфонил,
циклоалкилалкилтио,

C4-C10
C4-C10

прстенестиот член на сулфурниот атом е

циклоалкилалкилсулфинил,

C4-C10

селектиран од S, S(O) или S(O)2, при што
споменатиот прстен незадолжително е

циклоалкилалкилсулфонил,
C2-C8
алкенилтио, C2 C8 алкенилсулфинил, C2 C8

заменет со најмногу 4 супституенти
независно селектирани од групата која што

алкенилсулфонил, C2-C8 алкинилтио, C2-C8
алкинилсулфинил
или
C2-C8

се состои од халоген, цијано и C1-C4 алкил;
секој R14 е независно халоген, цијано,

алкинилсулфонил, секој незаменет или
заменет со најмалку еден супституент

хидрокси, амино, нитро, SF5, OCN, SCN,

независно

CHO,
C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C(=S)NH2,
SO2NH2, C(=O)R18, C(=O)OR18, NHR18,

два R14 супституенти на соседните
прстенести атоми се земени заедно со

NR18R19,
C(=O)NR21NR22R23,

C(=O)NR21R19,
C(=S)NR21R19,

соседните
прстенести
атоми
за
да
формираат 5- до 7-член карбоцикличен или

SO2NR21R19, OC(=O)R21, OC(=O)OR18,
OC(=O)NR21R19,
N(R21)C(=O)R21,

хетероцикличен прстен, при што секој прстен
содржи прстенести членови селектирани од

N(R21)C(=O)OR19,

N(R21)C(=O)NR21R22,

јаглеродни атоми и најмногу 3 хетероатоми

OSO2R18, OSO2NR21R22, NR21SO2R18,
NR21SO2NR21R22,
Si(R18R19R20),

независно селектирани од најмногу 2 O,
најмногу 2 S, и најмногу 3 N, при што

C(=NR21)R22,
C(=NNR21R22)R23,

најмногу
2
прстенести
членови
на
јаглеродниот атом се независно селектирани

C(=NOR21)R22,

C(=NN(C(=O)R19)R21)R22,
C(=NN(C(=O)OR19)R21)R22,
ON

R21R22,

ON=CR21R22,

S(=O)(=NR21)R22,

селектиран

C3-C8
C3-C8

од

R17;

или

од C(=O) и C(=S), а прстенестите членови на
сулфурниот атом се независно селектирани
од

S(=O)n,

при

што

секој

прстен

SO2NR21C(=O)NR22R23,
P(=X2)R18R19,
OP(=X2)R18R19,
OP(=X2)
(OR18)R19,

незадолжително е заменет со најмногу 3
супституенти независно селектирани од

OP(=X2)(OR18)OR19,
NR21N=R22R23,

групата која што се состои од халоген,
цијано, хидрокси, амино, нитро, C(=O)OH,

N=CR21R22,
NR21NR22R23,

NR21C(=X2)NR22
NR21C(=NR21)NR22R23,NR21NR21C(Патенти

R23,

C(=O)NH2, SO2NH2, C1-C4 алкил, C1-C4
халоалкил,
C2-C4
алкенил,
C2-C4
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халоалкенил,

алкинил,

C2-C4

сулфурниот атом се независно селектирани

циклоалкил,

C3-C7

од S(=O)u(=NR24)z, при што секој прстен или

халоциклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,
C4-C8
халоалкилциклоалкил,
C4-C8

прстенест систем незадолжително е заменет
со најмногу 5 супституенти независно

циклоалкилалкил,
C4-C8
халоциклоалкилалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

селектирани од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,

халоалкокси, C2-C6 алкоксикарбонил, C2-C6
халоалкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил

C(=O)NH2,
C(=O)R10,
C(=O)OR11,
C(=O)NR12 R13, C(=O)NR21NR22R23, OR11,

и

халоалкилкарбонил;

S(O)nR10, SO2NR12R13, S(=O)(=NR21)R22,

секој
X2
е
независно
O
или
S;
секој Z1 е независно директна врска, O,

Si(R10)3
и
R16;
секој R15 е независно халоген, цијано,

S(O)n, NR6, C(R7)2, C(R7)=C(R7), CaC,
C(R7)2O, OC(R7)2, C(=X1), C(=X1)E, EC(=X1),

хидрокси, амино, нитро, SF5, OCN, SCN,
CHO,
C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C(=S)NH2,

C(=NOR8)
или
C(=NN(R6)2);
секој Qi е независно 3- до 10-член прстен или

SO2NH2, C(=O)R18,
NR19R19,

C(=O)OR18, NHR18,
C(=O)NR21R19,

7- до 11-член прстенест систем, при што

C(=O)NR21NR22R23,

C(=S)NR21R19,

секој прстен или прстенест систем содржи
прстенести
членови
селектирани
од

SO2NR21R19, S(=O)(=NR21)R22, OC(=O)
R21,
OC(=O)OR18,
OC(=O)NR21R19,

јаглеродни атоми и најмногу 4 хетероатоми
независно селектирани од најмногу 2 O,

N(R21)C(=O)R21,
N(R21)C(=O)NR21

најмногу 2 S, и најмногу 4 N, при што
најмногу
3
прстенести
членови
на

OSO2NR21R22,
NR21SO2R18,
NR21SO2NR21R22, Si(R18R19R20) или Z1Qt;

јаглеродниот атом се независно селектирани

или C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8

од C(=O) и C(=S), а прстенестите членови од
сулфурниот атом се независно селектирани

алкинил,
C3-C10
циклоалкил,
C4-C10
алкилциклоалкил, C4-C10 циклоалкилалкил,

од S(=O)u(=NR24)z, при што секој прстен или
прстенест систем незадолжително е заменет

C6-C14
циклоалкилциклоалкил,
C5-C10
алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,

со најмногу 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10
циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2-

халоген,

C(=O)OH,

C8 алкинилокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8

C(=O)OR11,
S(O)nR10,

алкилсулфинил, C1-C8 алкилсулфонил, C3C8
циклоалкилтио,
C3-C8

халоалкинил,

C2-C4
C3-C7

C2-C6

цијано,

C(=O)NH2,
C(=O)NR12

нитро,

CHO,

C(=O)R10,
R13,
OR11,

N(R21)C(=O)OR19,
R22,
OSO2R18,

SO2NR12R13,
Si(R10)3
и
R16;
секој Qt е независно 3- до 10-член прстен или

циклоалкилсулфинил,
циклоалкилсулфонил,

7- до 11-член прстенест систем, при што
секој прстен или прстенест систем содржи

циклоалкилалкилтио,
циклоалкилалкилсулфинил,

C4-C10
C4-C10

прстенести

циклоалкилалкилсулфонил,

C2-C8

членови

селектирани

од

C3
C4

C8
C10

јаглеродни атоми и најмногу 4 хетероатоми
независно селектирани од најмногу до 2 O,

алкенилтио, C2-C8 алкенилсулфинил, C2-C8
алкенилсулфонил, C2-C8 алкинилтио, C2-C8

најмногу 2 S, и најмногу 4 N, при што
најмногу
3
прстенести
членови
на

алкинилсулфинил
алкинилсулфонил,

јаглеродниот атом се независно селектирани
од C(=O) и C(=S), а прстенестите членови на

заменет со
независно
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или
два

C4
R15

супституенти

на

соседните

халоалкилтио,

C1-C4

халоалкилсулфинил,

C1-C4

прстенести атоми се земени заедно со
соседните
прстенести
атоми
за
да

халоалкилсулфонил, C1-C4 алкиламино, C2C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,

формираат 5- до 7-член карбоцикличен или
хетероцикличен прстен, при што секој прстен

C2-C4 алкоксиалкил, C2-C4 алкилкарбонил,
C2-C6
алкоксикарбонил,
C2-C6

содржи прстенести членови селектирани од
јаглеродни атоми и најмногу 3 хетероатоми

алкилкарбонилокси,
алкилкарбонилтио,

C2-C6
C2-C6

независно селектирани од најмногу 2 O,

алкиламинокарбонил,

C3-C8

најмногу 2 S, и најмногу 3 N, при што
најмногу
2
прстенести
членови
на

диалкиламинокарбонил
и
C3-C6
триалкилсилил; или фенил или 5- или 6-член

јаглеродниот атом се независно селектирани
од C(=O) и C(=S), а прстенестите членови на

хетероароматичен прстен, секој незаменет
или заменет со најмалку еден супституент

сулфурниот атом се независно селектирани
од
S(=O)n,
при
што
секој
прстен

независно селектиран од групата која што се
состои од C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

незадолжително е заменет со најмногу 3

C6

супституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

алкилциклоалкил, C4-C8 циклоалкилалкил,
C6-C10
циклоалкилциклоалкил,
C5-C10

цијано, хидрокси, амино, нитро, C(=O)OH,
C(=O)NH2, SO2NH2, C1-C4 алкил, C1-C4

алкилциклоалкилалкил, C3-C6 циклоалкенил,
халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,

халоалкил,
халоалкенил,

C2-C4
C2-C4

алкенил,
алкинил,

C2-C4
C2-C4

C(=O)NH2,
халоалкокси,

халоалкинил,

C3-C7

циклоалкил,

C3-C7

алкилсулфинил, C1-C4 алкилсулфонил, C1-

алкинил,

C3-C8

C1-C4
C1-C4

циклоалкил,

алкокси,
алкилтио,

C4-C8

C1-C4
C1-C4

халоциклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,
C4-C8
халоалкилциклоалкил,
C4-C8

C4
халоалкилтио,
халоалкилсулфинил,

циклоалкилалкил,
C4-C8
халоциклоалкилалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

халоалкилсулфонил, C1-C4 алкиламино, C2C8 диалкиламино, C3-C6 циклоалкиламино,

халоалкокси, C2-C6 алкоксикарбонил, C2-C6
халоалкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил

C2-C4 алкоксиалкил, C2-C4 алкилкарбонил,
C2-C6
алкоксикарбонил,
C2-C6

и

алкилкарбонилокси,

C2-C6

секој R16 е независно C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил,

алкилкарбонилтио,
алкиламинокарбонил,

C2-C6
C3-C8

C4-C8
алкилциклоалкил,
циклоалкилалкил,

C4-C8
C6-C10

диалкиламинокарбонил
триалкилсилил;

циклоалкилциклоалкил,
алкилциклоалкилалкил

C5-C10
C3-C6

секој R17 е независно халоген, цијано, нитро,
OH, CHO, C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O) R10,

C2-C6

халоалкилкарбонил;

или

C1-C4
C1-C4

и

C3-C6

циклоалкенил, секој незаменет или заменет

C(=O)OR11,

со најмалку еден супституент независно
селектиран од групата која што се состои од

S(O)nR10, SO2NR12R13, Si(R10)3 или Z1Q1;
секој R18, R19 и R20 е независно Qt; или C1-

халоген, цијано, нитро, CHO, C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C1-C4
алкокси,
C1-C4

C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
C3-C8 циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,

халоалкокси,
C1-C4
алкилтио,
C1-C4
алкилсулфинил, C1-C4 алкилсулфонил, C1-

C4-C8
циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил,

Патенти
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OR11,

C6-C10
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алкилциклоалкилалкил

или

C3-C6

заменет

со

најмногу

4

супституенти

циклоалкенил, секој незаменет или заменет

независно селектирани од групата која што

со најмалку еден супституент независно
селектиран
од
R17;

се состои од халоген, цијано и C1-C4 алкил;
секој R24 е независно H, цијано, OCN, SCN,

секој R21 е независно Qt или H; или C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8

CHO,
C(=O)OH,
C(=O)NH2,
C(=S)NH2,
SO2NH2, C(=O)R18, C(=O)OR18, NHR18,

циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил, C4-C8
циклоалкилалкил,
C6-C10

NR18R19, C(=O)NR21R19, C(=S)NR21R19,
SO2NR21R19, OC(=O)R21, OC(=O)OR18,

циклоалкилциклоалкил,

OC(=O)NR21R19,

C5-C10

N(R21)C(-O)R21,

алкилциклоалкилалкил
или
C3-C6
циклоалкенил, секој незаменет или заменет

N(R21)C(=O)OR19, N(R21)C(=O) NR21R22,
OSO2R18, OSO2NR21R22, NR21SO2R18,

со најмалку еден супституент независно
селектиран
од
R17;

NR21SO2NR21R22, Si(R18R19R20) или Z1Qt;
или C1-C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8

секој R22 и R23 е независно Qt или H; или
C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,

алкинил,
C3-C10
циклоалкил,
C4-C10
алкилциклоалкил, C4-C10 циклоалкилалкил,

C3-C8 циклоалкил, C4-C8 алкилциклоалкил,

C6-C14

C4-C8
циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил,

C6-C10
C5-C10

алкилциклоалкилалкил, C3-C8 циклоалкенил,
C1-C8 алкокси, C3-C8 циклоалкокси, C4-C10

алкилциклоалкилалкил
или
C3-C6
циклоалкенил, секој незаменет или заменет

циклоалкилалкокси, C2-C8 алкенилокси, C2C8 алкинилокси, C1-C8 алкилтио, C1-C8

со најмалку еден супституент независно
селектиран
од
R17;
или

алкилсулфинил, C1-C8 алкилсулфонил, C3C8
циклоалкилтио,
C3-C8

R22 и R23 се земени заедно со азотниот

циклоалкилсулфинил,

C3-C8

атом за кој што тие се закачени за да
формираат 3- до 7-член прстен кој што

циклоалкилсулфонил,
циклоалкилалкилтио,

C4-C10
C4-C10

содржи прстенести членови селектирани од
јаглеродни атоми и најмногу 2 хетероатоми

циклоалкилалкилсулфинил,
циклоалкилалкилсулфонил,

C4-C10
C2-C8

независно селектирани од еден O, еден S, и
најмногу 2 N, при што најмногу 2 прстенести

алкенилтио, C2-C8 алкенилсулфинил, C2-C8
алкенилсулфонил, C2-C8 алкинилтио, C2-C8

членови на јаглеродниот атом се независно

алкинилсулфинил

селектирани
од
C(=O)
и
C(=S),
а
прстенестите членови на сулфурниот атом се

алкинилсулфонил, секој незаменет или
заменет со најмалку еден супституент

селектирани од S, S(O) или S(O)2, при што
споменатиот прстен незадолжително е

независно
селектиран
има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/4745, 47/12, A 61P 13/10,

(97) 04/12/2013 EP2393474
(73) Telormedix SA
Via della Posta 10 6934 Bioggio, CH

35/00
(11) 5013

(13) Т1

(21) 2014/28

(22) 21/01/2014
(45) 31/08/2015

(30) 2009EP00834 06/02/2009 WO
(96) 05/02/2010 EP10703023.1
70 | С т р а н а

циклоалкилциклоалкил,

или

C5-C10

C2-C8

од

R17;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEONI, Lorenzo; MAJ, Roberto;
PATTARINO, Franco and VECCHIO, Carlo
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО

до

СОДРЖАТ ИМИДАЗОКИНОЛИН (АМИНИ) И

којшто содржи три до шест јаглеродни атоми

НИВНИ ДЕРИВАТИ ПОГОДНИ ЗА
ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА

кои се супституирани со рамна или
разгранета алкилна верига која содржи еден

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи
имидазокинолин(амин) и млечна киселина за

до четири јаглеродни атоми; хидроксиалкил
со еден до шест јаглеродни атоми;

употреба во постапка за третман на болести
на мочниот меур, кадешто споменатиот

алкоксиалкил каде што алкокси остатокот
содржи еден до четири јаглеродни атоми, а

имидазокинолин(амин) од фармацевтскиот

алкилниот остаток содржи еден до шест

состав е избран од соединение кое е
дефинирано со една од следниве групи (а),

јаглеродни атоми; ацилоксиалкил каде што
ацилокси остатокот е алканоилокси со два до

(б)

(в):

четири јаглеродни атоми или бензоилокси, а
споменатиот алкилен остаток содржи еден

1H-имидазо[4,5-ц]кинолин-4-амин;
имидазокинолин(амин)
соединение

до шест јаглеродни атоми, под услов што
секоја таква алкилна, супституирана алкилна,

а)
б)

и

избрано

од

следната

формула

(I):

шест

алкенилна,

јаглеродниатоми

супституирана

и

циклоалкил

алкенилна,

n

хидроксиалкилна,
алкоксиалкилна
или
ацилоксиалкилна група не содржи потполно

R1, R2 и R3 се сите независно избрани од

супституиран јаглероден атом кој што е
споен директно на азотниот атом; бензил;

водород; цикличен алкил со три, четири или
пет јаглеродни атоми; рамна или разграната

(фенил)етил; и фенил; а споменатиот
бензил, (фенил)етил или фенил супституиент

алкилна верига која што содржи еден или

понекогаш е опционално супституиран на

десет јаглеродни атоми и супституирана
рамна верига или разграната алкилна верига

бензенскиот прстен со еден или два остатока
кои се независно избрани од групата

која што содржи еден или десет јаглеродни
атоми, кадешто споменатиот супституент е

составена од алкил со еден или четири
јаглеродни атоми, алкокси со еден или

избран од групата составена од циклоалкил
кој што содржи три до шест јаглеродни атоми

четири јаглеродни атоми, и халоген, под
услов што кога споменатиот бензенски

и циклоалкил којшто содржи три или шест

прстен е супституиран со два од споменатите

јаглеродни атоми кои се супституирани со
рамна верига или разграната алкилна верига

остатоци, тогаш овие остатоци заеднички
содржат не повеќе од шест јаглеродни атоми;

која што содржи еден до четири јаглеродни
атоми; флуоро- или хлороалкил кој содржи

-CHRxRy, каде што Ry е водород или врска
јаглерод-јаглерод, под услов што кога Ry е

од еден до десет јаглеродни атоми и еден
или повеќе атоми на флуор или хлор; рамна

водород, тогаш Rx е алкокси со еден или
четири јаглеродни атоми, хидроксиалкокси со

верига или разгранета алкенилна верига која

еден до четири јаглеродни атоми, 1-алкинил

содржи два до десет јаглеродни атома и
супституирана рамна верига или разгранета

со два до десет јаглеродни атома,
тетрахидропиранил, алкоксиалкил кадешто

алкенилна верига која што содржи два до
десет
јаглеродни
атоми,
кадешто

споменатиот алкокси остаток содржи еден до
четири јаглеродни атоми, а алкилниот

споменатиот супституент е избран од групата
составена од циклоалкил којшто содржи три

остаток содржи еден до четири јаглеродни
атоми, 2-, 3- или 4-пиридил, под уште еден

кадешто

Патенти
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услов што кога Ry е врска јаглерод-јаглерод,

супституентот е алкил или хидроксиалкил со

тогаш

формираат

еден до четири јаглеродни атоми, азидо,

тетрахидрофуранилна група која е понекогаш
супституирана
со
еден
или
повеќе

алкилтио со еден до четири јаглеродни
атоми
или
морфолиноалкил
кадешто

супституенти кои се независно избрани од
групата
составена
од
хидрокси
или

алкилниот остаток содржи еден до четири
јаглеродни
атоми;

хидроксиалкил
јаглеродни

R4 е водород, C1-8 алкил, C1-8 алкокси или
хало;

Ry

и

Rx

заеднички

со

еден

или

четири
атоми;

рамна верига или разранета алкил верига

n

која што содржи еден до осум јаглеродни
атоми,
рамна
или
разгранета

Ra и Rb се секој независно водород, (C1C6)алкил, хидрокси(C1-C6) алкил, амино(C1-

хидроксиалкилна верига која што содржи
еден
до
шест
јаглеродни
атома,

C6)алкил, аминосулфонил, (C1-C6)алканоил,
арил или бензил, а сите споменати се

морфолинометил, бензил, (фенил)етил и
фенил, а споменатиот бензил, (фенил)етил

опционално
повеќе

или

фенил

супституент

1,

2,

3

или

4;

супституирани со една
амино
групи;

или
или

опционално

Ra и Rb заеднички со азотот на кој се споени

супституиран на бензенскиот прстен со
помош на остаток кој што е избран од

формираат пиролидино, пиперидино или
морфолино група; а прекинатите црти во пет-

групата составена од метил, метокси или
халоген;

члениот
прстен
во
формулата
(I)
означуваат опционална врска која го спојува

-C(RS)(RT)(X) каде што RS и RT се назависно
избрани од групата составена од водород,

азотот од пет-члениот прстен со јаглеродот
кој што се наоѓа помеѓу двата азота од пет-

алкил со еден до четири јаглеродни атоми,

члениот прстен, а кога споменатата врска е

фенил и супституиран фенил кадешто
супституентот е избран од групата составена

присутна, еден од R1 или R3 недостасува;
под услов да Ra и Rb заеднички

од алкил со еден или четири јаглеродни
атоми, алкокси со еден или четири

овозможуваат формирање на кватернерен
амониумски јон на азотот од централниот

јаглеродни
атоми
и
халоген;
X е алкокси кој што содржи еден до четири

структурен елемент N(Ra)(Rb) или преку
било кој кватернерен амониумски јон кој што

јаглеродни

е

атоми,

е

е

алкоксиалкил

кадешто

обезбеден

со

Ra

и/или

Rb;

алкокси остатокот содржи еден до четири
јаглеродни атоми, а алкилниот остаток

или негова фармацевтски прифатлива сол; и
в) имиквимод, кој што има специфична

содржи еден до четири јаглеродни атоми,
халоалкил со еден или четири јаглеродни

формула,
1-изобутил-1H-имидазо[4,5c]кинолин-4-амин, избран од следната

атоми, алкиламидо кадешто алкилната група
содржи еден до четири јаглеродни атоми,

формула
има уште 12 патентни барања.

амино,

супституиран
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сурфактант протеин SP-B назначен со тоа,
што наведениот полипептиден аналог на

(51) C 07K 14/785
(11) 5033

(13) Т1

(21) 2014/29

(22) 22/01/2014
(45) 31/08/2015

природниот сурфактант протеин SP-C е
полипептид на барем 20 аминокиселински

(30) 06021521 13/10/2006 EP

остатоци и не повеќе од 40 аминокиселински

(96) 28/09/2007 EP07825212.9
(97) 20/11/2013 EP2078038
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT

остатоци
што
претставена со

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

каде
што:
X е амино киселински остаток независно

(72) CURSTEDT, Tore; JOHANSSON, Jan and

одбран од групата составена од I, L, и nL;

ROBERTSON, Bengt
(54) РЕКОНСТИТУИРАНИ СУРФАКТАНТИ

B е амино киселински остаток независно
одбран од групата составена од K, W, F, Y, и

ШТО ИМААТ ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА

Orn;
S е евентуално супституиран со ацил групи

(57)

1

содржи

FeGeIfPfSgSPVHLKRXaBXb(BXц)nGALLЩpG
pLp
(I)

Реконституиран сурфактант што
мешавина

од

фосфолипиди

ја
имаат
секвенцата
општата формула (I)

и

што

содржат

12-22

атоми

на

јаглерод,

комбинација од полипептиден аналог на
природниот сурфактант протеин SP-C со

подобро 16 атоми на јаглерод, поврзани за
страничниот ланец преку естер врска;

полипептиден

Щ е амино киселински остаток одбран од

Патенти

аналог

на

природниот
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групата

негова

каде што наведениот полипептиден аналог

оксидизирана форма на атомот на сулфур, I,

составена

на природниот сурфактант протеин SP-B е

L,
и
nL;
a е цел број што има вредност содржана од 1

полипептид со општата формула (II):
CfДLCRALIKRIQAЩIPKGGRЩLPQLVCRLVLЦ

до
8;
b е цел број што има вредност содржана од 1

CSf
каде

до
19;
c е цел број што има вредност независно

Д е амино киселински остаток одбран од
групата
составена
од
W
и
L;

одбрана

8;

Щ е амино киселински остаток независно

e, f, g и p се цели броеви што имаат вредност
од
0
или
1;

одбран од групата составена од M, I, L, и nL;
Ц е амино киселински остаток одбран од

N е цел број што има вредност содржана од
0
до
3;

групата
составена
од
R
и
T;
и
f е цел број што има вредност од 0 или 1.

под услов да XaBXb(BXц)n е секвенца што
има максимум од 22 амино киселини; и

има уште 19 патентни барања.

(51) C 12N 9/10, A 61K 38/45

(72) ZHOU, Mingyue; BOONE, Thomas;

од

од

M

или

3

(11) 5014
(21) 2014/30

до

(13) Т1
(22) 22/01/2014

(II)
што:

(45) 31/08/2015
(30) USP952007 26/07/2007 US

MEININGER, David, Park; SCHWARTZ,
Margrit; SHAN, Bei and SHEN, Wenyan
(54) МОДИФИЦИРАНИ ЛЕЦИТИНХОЛЕСТЕРОЛ АЦИЛТРАНСФЕРАЗА

(96) 25/07/2008 EP08796592.7

ЕНЗИМИ

(97) 08/01/2014 EP2181190
(73) Amgen, Inc

(57) 1 Модифициран протеин на лецитинхолестерол ацилтрансфераза (LCAT), каде

Patent Operations, M/S 28-2-C One Amgen
Center Drive Thousand Oaks, California

што
модифицираниот протеин на LCAT содржи

91320-1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

модификација на зрелата LCAT амино
киселинска секвенца наведена во SEQ ID

СКОПJЕ

NO: 1; или SEQ ID NO: 2 како што е наведена

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

на
слика
2;
и
модификацијата се состои од супституција
кај амино киселинската резидуа C31 избрана
од групата составена од C31I, C31M, C31F,

74 | С т р а н а
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C31Y,

C31R

и

C31H.

има

уште

20

патентни

барања.
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(51) A 61K 9/08, 31/44, 47/10, 47/14, 9/10
(11) 5037
(13) Т1
(21) 2014/31

масата на Соединение (1) или
фармацевтски
прифатлива

негова
сол:

(22) 23/01/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20080116789P 21/11/2008 US
(96) 18/11/2009 EP09760395.5

(b) најмалку 10% до 30% од масата на
сурфактантот;
и

(97) 06/11/2013 EP2358355
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH

(c) најмалку 60% до 90% од масата на

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

Соединение (1) или негова фармацевтски
прифатлива сол e поголем од или еднаков на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фармацевтски прифатливиот растворувач;
кадешто масениот однос на сурфактантот од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN, Feng-Jing; GEL, Juan Francisco

2.7;

and VILLAGRA, Maria Fernanda
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА СИЛЕН
HCV ИНХИБИТОР ЗА ОРАЛНА

и кадешто составот е всушност oслободен од

АДМИНИСТРАЦИЈА

дисперзија којашто има просечна големина
на честичка од помалку од 1 мm по

(57) 1 Течен фармацевтски состав којшто
содржи:
(a)

липиди,
и кадешто

разредување
течност.

помалку од или еднакво на 4.6% од

составот

во

формира

симулирана

чиста

гастрична

има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 473/04, A 61K 31/522
(11) 5038
(13) Т1

(57) 1 Постапка за подготвување на лек,
којaшто ja содржи употребата на соединение

(21) 2014/32

со

(22) 24/01/2014

општа

формула

(I)

(45) 31/08/2015
(30) 20041054054 05/11/2004 DE
(96) 02/11/2005 EP10181043.0
(97) 22/01/2014 EP2287164
(73) BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH

или

енантиомер

или

негова

сол,

кадешто R1 е фенилкарбонилметил, бензил,
нафтилметил,
пиримидинилметил,

пиридинилметил,
кинолинилметил,

Binger Str. 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

изокинолинилметил,
киноксалинилметил,

киназолинилметил,
нафтиридинилметил

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или фенантридинилметил група во којшто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Pfrengle, Waldemar; Pachur, Thorsten;

ароматичната
или
хетероароматичната
половина е во секој случај моно-или

Nicola, Thomas and Duran, Adil
(54) ПОСТАПКА ЗАПРОИЗВОДСТВОТО НА

дисупституиран
со
Ra,
кадешто
супституентите може да бидат истите или

ХИРАЛЕН 8-(3-АМИНОПИПЕРИДИН-1ИЛ)КСАНТИН

различни
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Ra е водород, флуорен, хлорен или бромен

формула

(III)

атом или цијано, метил, трифлуорометил,
етил, фенил, метокси, дифлуорометокси,
трифлуорометокси
или
етокси
група,

кадешто X е напуштачка група избрана од
групата на халогените или сулфонските

или две Ra групи, кога тие се сврзани за
соседните јаглеродни атоми може исто така

киселински естери и R1 до R3 се
дефинирани какошто е споменато погоре, со

да бидат
група,

3-(фталимидо)пиперидин
енантиомер.

-O-CH2-O-

или

-OCH2-CH2-O-

b)
R2 е метил, етил, пропил,
циклопропил
или
фенил

изопропил,
група
и

R3 е 2-бутен-1-ил, 3-метил-2-бутен-1-ил, 2бутен-1-ил, 2-флуорбензил, 2-хлоробензил,
2-бромобензил,
метилбензил,

формула

споменато
c)
опционално

или

2-

физиолошки

синтеза:

(II)

така

добиена

кадешто R1 до R3 се дефинирани како што е

2-

цијанобензил група, добиен со постапка
којашто ги содржи следните чекори на

негов

незаштитување на соединението со

2-јодобензил,

2-(трифлуорметил)бензил

a)

општа

или

погоре
претварање
прифатлива

и
во
сол;

и опционално еден или повеќе инертни
носачи
и/или
има уште 14 патентни барања.

дилуенси.

реакција на соединение со општата

(51) A 61K 31/731, A 61P 37/08, 11/06, 27/14
(11) 5015
(13) Т1

(54) АНТИАЛЕРГИСКИ МОРСКИ
БИОПОЛИМЕРИ

(21) 2014/33

(57) 1 Јота-карагенан во анти-алергенска
ефективна количина за употреба како лек во

(22) 27/01/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20080129507P 01/07/2008 US
(96) 30/06/2009 EP09772137.7

профилактичко или терапевтско лекување на
алергиски ринитис, алергиски конјуктивитис,

(97) 11/12/2013 EP2303287
(73) Marinomed Biotechnologie GmbH
Veterinärplatz 1 1210 Vienna, AT

или алергиска астма, кадешто споменатиот

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

очите, под услов да јота-карагенан-от е
суштински ослободен од ламбда-карагенан.

(72) GRASSAUER, Andreas and PRIESCHLGRASSAUER, Eva

има уште 13 патентни барања.

Патенти

лек е за администрација на слузните
површини на респираторниот тракт или
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(51) H 02G 15/18
(11) 5158

(13) Т1

заштитна
обвивка
(62,
82);
плоча за влез на кабли (51, 61, 81);

(21) 2014/35

(22) 28/01/2014

прва шуплива цилиндрична цевка (52, 63, 83)

(45) 31/08/2015
(30) 200910126320 26/02/2009 CN

формирана на плочата за влез на кабли (51,
61,
81);

(96) 10/03/2009 EP09840621.8
(97) 30/10/2013 EP2403085
(73) Chi, Yu-Fen
3F. No. 9 Alley 27 Lane 67 Minzu St., Yonghe,

флексибилна гумена собирачка цевка (40, 56,
70, 90); назначена со тоа, што помошен

Taipei County 234 Taiwan, CN

собирачка

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

отстранува откако кабел (54, 66, 86)
пенетрира низ првата шуплива цилиндрична

(72) HSING, Chihkuang
(54) ПРИКЛУЧНА КУТИЈА ЗА

цевка (52, 63, 83) во кутијата за сплет од
комуникациски кабли (40, 50, 60, 80) така што

КОМУНИКАЦИСКИ КАБЛИ СО
ВОДООТПОРЕН УРЕД ОД ЕЛАСТИЧНА

првата шуплива цилиндрична цевка (52, 63,
83) и изложен дел од кабелот (54, 66, 86) се

ГУМЕНА ЦЕВКА ШТО СЕ СОБИРА

обвиткани

(57) 1 Кутија за сплет од комуникациски
кабли (40, 50, 60, 80) со водоотпорен уред од

собирачка
цевка
(40,
56,
има уште 13 патентни барања.

собирачка

гумена
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цевка

што

апарат за инсталација (42, 57) распореден во
внатрешен ѕид на флексибилната гумена
цевка

од

(40,

56,

70,

90),

флексибилната

се

гумена
70,

90).

содржи:
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12

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

недели

формулирани

во

форма

за

(13) Т1
(22) 28/01/2014

трансдермална испорака на Гестоден,
наведената дозирна единица содржи состав

(45) 31/08/2015
(30) 03078881 12/12/2003 EP

за трансдермална испорака што содржи слој
што содржи лек што содржи Гестоден и

(96) 10/12/2004 EP09173898.9
(97) 06/11/2013 EP2138169
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

носач одбран од групата составена од
полиизобутилени,
полибутени,

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Huber, Petra; Langguth, Thomas; Dittgen,

назначен со тоа, што слојот што содржи лек
има растворливост за наведениот Гестоден

Michael; Bracht, Stefan and Schenk, Dirk
(54) СИСТЕМ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА

не поголема од 3% по тежина од слојот што
содржи лек, и каде што Гестоденот е

ИСПОРАКА НА ХОРМОНИ БЕЗ

присутен во количина во опсег помеѓу 0.5 и

ПОДОБРУВАЧИ НА ПЕНЕТРАЦИЈА

3% по тежина од слојот што содржи лек.
има уште 11 патентни барања.

(11) 5039
(21) 2014/36

(57) 1 Прибор што содржи 1 до 11 дозирни

полиизопрени, полистирени, стирен изопрен

единици наменети за период на третман од

Патенти
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(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85,
5/10

(57) 1 Трансгеничен глувчешки цицач што
содржи интегриран во неговиот геном

(13) Т1
(22) 28/01/2014

молекул на нуклеинска киселина што
шифрира променлив регион на преуреден

(45) 31/08/2015
(30) PCT/NL2008/0504430 27/06/2008 NL

човечки имуноглобулин со лесен ланец,
назначен со тоа, што наведениот лесен

(96) 29/06/2009 EP09075279.1

ланец е способен за спарување со барем два

(97) 13/11/2013 EP2147594
(73) Merus B.V.

различни тешки ланци шифрирани од
глувчешкиот цицач, така што разноличност

Padualaan 8 (postvak 133), 3584 CH Utrecht,
NL

во специфичноста на антитела се задржува
преку преуредувања и хипермутации во

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

тешките ланци, и каде што наведениот лесен
ланец дополнително содржи постојан регион

(72) Houtzager, Erwin; Pinto, Rui Daniel;

на

Logtenberg, Ton and Throsby, Mark
(54) НЕ-ЧОВЕЧКИ ЦИЦАЧИ ШТО

има уште 20 патентни барања.

(11) 5040
(21) 2014/37

глувчешки

лесен

ланец.

ПРОИЗВЕДУВААТ АНТИТЕЛА
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(11) 5098
(21) 2014/39

31 Август 2015

(13) Т1
(22) 28/01/2014

(11) 5016

(13) Т1

(21) 2014/40

(22) 29/01/2014
(45) 31/08/2015

(45) 31/08/2015
(30) 11153421 04/02/2011 EP and

(30) 139361 19/12/2008 US; 61943
16/06/2008 US and 66632 20/02/2008 US

201161439522P 04/02/2011 US
(96) 03/02/2012 EP12702531.0

(96) 20/02/2009 EP09711869.9
(97) 15/01/2014 EP2252632
(73) AMGEN INC.

(97) 13/11/2013 EP2569263
(73) Vironova Thionation AB
Gävlegatan 22 113 30 Stockholm, SE

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
CA 91320, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(72) BERGMAN, Jan; Pettersson, Brigitta;
HASIMBEGOVIC, Vedran and SVENSSON,

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

Per, H.
(54) ПОСТАПКА ЗА ТИОНАЦИЈА И
ТИОНАЦИСКИ АГЕНС

(72) BOONE, Thomas, C.; OLINER, Jonathan,

(57)
има уште патентни барања.

АНГИОПОИЕТИН-1 И АНГИОПОИЕТИН-2 И
НИВНА УПОТРЕБА

D. and LEE, Eunkyung
(54) АНТИТЕЛА НАСОЧЕНИ КОН

(57)
1
Изолирано антитело или негов
антиген врзувачки фрагмент кој што содржи
(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00,

варијабилен

C 07K 14/00, 19/00

варијабилен домен на лесна низа кои што

Патенти

домен

на

тешка

низа

и
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имаат

секвенци

избрани

од

групата

(n)

SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 11;

од:

(o)

SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 9;

(a)
(b)

SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 12;
SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 12;

(p)
(q)

SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 11;
SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 10;

(c)
(d)

SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 17;
SEQ ID NO: 6 и SEQ ID NO: 12;

(r)
(s)

SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 15;
SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 8;

(e)
(f)

SEQ ID NO: 5 и SEQ ID NO: 12;
SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 12;

(t)
(u)

SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 15;
SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 16;

(g)

SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 11;

(v)

SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 14;

(h)
(i)

SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 12;
SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 13;

каде што наведеното антитело и неговиот
антиген врзувачки фрагмент специфично се

(j)
(k)

SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 13;
SEQ ID NO: 2 и SEQ ID NO: 12;

врзува за најмалку еден од Ang1 и Ang2
лиганди
на
Tie
2
рецепторот.

(l)
(m)

SEQ ID NO: 7 и SEQ ID NO: 10;
SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 16;

има уште 18 патентни барања.

составена

(51) C 07D 471/20, A 61K 31/407, 31/424,
31/437, 31/438, 31/55, 33/06, A 61P 33/02, C

(97) 20/11/2013 EP2285808
(73) Novartis AG

07D 487/20, 498/22
(11) 5099

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(21) 2014/42

(22) 30/01/2014

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ANG, Shi Hua; KRASTEL, Philipp;

(45) 31/08/2015
(30) 08155342 29/04/2008 EP and 09151117

LEONG, Seh Yong; TAN, LIYING JOCELYN;

22/01/2009 EP
(96) 01/04/2009 EP09737965.5

WONG, Wei Lin Josephine; YEUNG, Bryan KS
and ZOU, Bin
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(54) СПИРО-ИНДОЛ ДЕРИВАТИ ЗА

положбите 2 и 3 од несупституиран индол, n

ТРЕТМАНОТ НА ПАРАЗИТСКИ

е 1 или 2, R2 и R3 се H, m е 1 и R1 е во

ЗАБОЛУВАЊА
Соединение со формулата (I), или

положба 6 од спиро оксиндолот, тогаш
R1, R4 и R5 не се сите H; или

негова фармацевтски прифатлива сол или
естер:

доколку R1 е H, тогаш R4 не е метил кога R5
е H и R5 не е метил кога R4 е H; или

назначен со тоа, што m е 1 или 2;

доколку R1 е Br, тогаш R4 и R5 не се обете
H, и R4 не е метил кога R5 е H, и R5 не е

(57)

1

R1 е H, халоген, алкил, халоалкил, алкокси,

метил

амин или арил евентуално супституиран со
еден
или
повеќе
супституенти;

дополнително
под
(i)
соединението

R2 е H, алкил, арилалкил или алкокси
карбонил;

или негови изомери или адитивна сол со

R3
е
H
или
алкил;
R4 е H, алкил, хидроксиалкил, -COOD каде

фармацевтски
одрекнати;

што D е алкил група или R3 и R4 формираат

(ii)

дел
R5

се

од
е

хетероцикло
H
или

прстен;
алкил;

кога

R4

е

услов
да:
со
формулата:

прифатлива

соединенијата

киселина

се

со

формулата:

одрекнати;

и

n
е
1,
2
или
3;
и
A и B се соединети со и формираат дел од

(iii)

несупституиран или супституиран индол;
под услов да доколку A и B се соединети со

се
има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 3/10

прифатлива

(11) 5042
(21) 2014/43

H;

соединенијата

сол

на

со

формулата:
одрекнати.

соединението

или

(13) Т1
(22) 30/01/2014

стереоизомер, назначено
m
е
0,
1,

(45) 31/08/2015

R0 е одбрано од групата составена од

со

тоа,
или

што
2;

(30) 300869P 03/02/2010 US
(96) 21/01/2011 EP11701347.4

секое R е независно одбрано од групата

(97) 20/11/2013 EP2531501
(73) Takeda Pharmaceutical Company

составена од хидрокси, нитро, хало, циано,
(C1-6)алкокси, (C4-6)арилокси, хетеро(C1-

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

5)арилокси, (C1-6)алкил, амино(C1-6)алкил,
хало(C1-6)алкил,
(C4-6)арил(C1-3)алкил,

shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

хетеро(C1-5)арил(C1-3)алкил,
(C36)циклоалкил, хетеро(C1-5)циклоалкил, (C4-

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

6)арил,

(72) CHANG, Edcon
(54) ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 1 ШТО

несупституирана или супституирана со 1-3
супституенти независно одбрани од групата

РЕГУЛИРААТ СИНГАЛ ЗА АПОПТОЗА

составена од хидрокси, хало, (C1-6)алкокси,
хало(C1-6)алкокси,
амино,
(C1-6)алкил,

(57)

1

негов

стереоизомер

Патенти

Соединение
или

со

формулата:

фармацевтски

и

хетеро(C1-5)арил,

хидрокси(C1-6)алкил,
перхало(C1-6)алкил,

секоја

хало(C1-6)алкил,
амино(C1-6)алкил,
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хидрокси(C1-6)алкокси,

хало(C1-6)алкокси,

супституирана амино, (C1-6)алкил, хало(C1-

перхало(C1-6)алкокси, (C3-6)циклоалкил, R9-

6)алкил, (C3-6)циклоалкил и (C4-6)арил, под

карбонил(C1-6)алкил,
6)алкил, R9-карбонил,

R9-сулфонил(C1и R9-сулфонил;

услов да кога R3 е водород и R1 е алкил, R2
да не е арил, хетероарил, или хетероциклик;

R1 е одбрано од групата составена од циано,
(C1-6)алкил,
(C2-6)алкенил,
(C3-

R3 е одбрано од групата составена од
водород, хало, нитро, циано, тио, окси,

6)циклоалкил, хетеро(C1-5)циклоалкил, (C46)циклоалкенил,
(C4-6)циклоалкенил,

хидрокси, карбонилокси, (C1-6)алкокси, (C46)арилокси, хетеро(C1-5)арилокси, карбонил,

сулфонил, хетеро(C3-5)циклоалкенил, (C4-

оксикарбонил,

6)арил,
и
хетеро(C1-5)арил,
секоја
несупституирана или супституирана со 1-3

сулфинил, (C1-6)алкил, хало(C1-6)алкил,
хидрокси(C1-6)алкил, карбонил(C1-6)алкил,

супституенти независно одбрани од групата
составена од хидрокси, хало, циано, амино,

тиокарбонил(C1-6)алкил,
сулфонил(C16)алкил,
сулфинил(C1-6)алкил,
(C3-

карбониламино,
сулфониламино,
(C36)циклоалкил, (C4-6)арил, оксикарбонил,

6)циклоалкил(C1-3)алкил,
5)циклоалкил(C1-3)алкил,

хидроксикарбонил,

3)алкил,

аминокарбонил,

аминокарбонил,

сулфонил,

хетеро(C1(C4-6)арил(C1-

хетеро(C1-5)арил(C1-3)алкил,

сулфонил, аминосулфонил, каде што амино,
карбониламино,
сулфониламино,

хетеро(C1-5)алкил,
хетеро(C1-5)циклоалкил,

оксикарбонил, аминокарбонил, сулфонил, и
аминосулфонил се секоја супституирана или

хетеро(C1-5)арил, секоја несупституирана
или супституирана со 1-3 супституенти секој

дополнително
супституирана
со
1-2
супституенти независно одбрани од групата

од истите е независно одбран од групата
составена од хидрокси, хало, (C1-6)алкил,

составена од (C1-6)алкил, хало(C1-6)алкил,

хало(C1-6)алкил, перхало(C1-6)алкил, (C3-

перхало(C1-6)алкил, и (C3-6)циклоалкил;
R2 е одбрано од групата составена од

6)циклоалкил, хетеро(C1-5)циклоалкил, (C46)арил,
и
хетеро(C1-5)арил;

водород, хало, нитро, циано, тио, окси,
хидрокси, карбонилокси, (C1-6)алкокси, (C4-

R4 е одбрано од групата составена од
хидрокси, несупституирана амино, (C1-

6)арилокси, хетеро(C1-5)арилокси, карбонил,
оксикарбонил, аминокарбонил, сулфонил,

6)алкиламино, (ди-(C1-6)алкил)амино, (C16)алкокси,
и
(C1-6)алкил;

сулфинил,

R8

(C1-6)алкил,

хало(C1-6)алкил,

е

(C3-6)циклоалкил,
(C4-6)арил,
и

-(CR23R23')pOH;

хидрокси(C1-6)алкил, карбонил(C1-6)алкил,
тиокарбонил(C1-6)алкил,
сулфонил(C1-

R9 е одбрано од групата составена од
хидрокси, несупституирана амино, (C1-

6)алкил,
сулфинил(C1-6)алкил,
(C36)циклоалкил(C1-3)алкил,
хетеро(C1-

6)алкиламино, (ди-(C1-6)алкил)амино, (C16)алкокси,
и
(C1-6)алкил;

5)циклоалкил(C1-3)алкил,
(C4-6)арил(C13)алкил,
хетеро(C1-5)арил(C1-3)алкил,

R10 е одбрано од групата составена од
хидрокси, несупституирана амино, (C1-

хетеро(C1-5)алкил,

(C3-6)циклоалкил,

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

(C4-6)арил,
и
несупституирана

6)алкокси,
и
(C1-6)алкил;
R21 е одбрано од групата составена од -

или супституирана со 1-3 супституенти секој
од истите е независно одбран од групата

C(R23)3,
-(CR23R23')p-C(R23)3,
(CR23R23')pOH,
-(CR23R23')pC(O)R10, -

составена од хидрокси, несупституирана
амино, моно-супституирана амино, ди-

(CR23R23')pS(O)2R10, и -O(CR23R23')pOH;
R22 е одбрано од групата составена од

хетеро(C1-5)циклоалкил,
хетеро(C1-5)арил, секоја

84 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

водород, (C1-6)алкил, хидрокси(C1-6)алкил и

k

е

1

,

хало(C1-6)алкил;

p

е

1,

2,

2,

R23 и R23' се секое независно одбрани од
групата составена од водород, хало,

q
е
1,
2,
3
има уште 14 патентни барања.

3,

3,

или

или

4;
или

4;
и
4.

хидрокси, (C1-6)алкил, и (C1-6)циклоалкил;

(51) C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 1/16,

споменатиот

3/10

супституиран

(C1-C6)алкил

е

опционално
со

(13) Т1
(22) 31/01/2014

1 до 2 супституенти независно избрани од
(C1-C3)алкокси, хидрокси, флуоро, фeнил,

(45) 31/08/2015
(30) 20090259823P 10/11/2009 US

тетрахидрофуранил
или
оксетанил;
R2 е водород, хало, (C1-C3)алкил, или

(96) 29/10/2010 EP10776438.3
(97) 11/12/2013 EP2499139
(73) Pfizer Inc.

цијано;
R3 се секој независно водород или (C1-

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

R4 е (C6-C10)арил, 5 до 12 член хетероарил
или 8 до 12 член фузиран хетероцикликарил;

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

кадешто споменатиот (C6-C10)арил, 5 до 12
член хетероарил или 8 до 12 член фузиран

(72) BAGLEY, Scott William; GRIFFITH, David,
Andrew and KUNG, Daniel, Wei-Shung
(54) N1-ПИРАЗОЛОСПИРОКЕТОН АЦЕТИЛ-

хетероцикликарил се секој опционално
супституиран со еден до три супституенти

СОА КАРБОКСИЛАЗНИ ИНХИБИТОРИ

C3)алкокси, хало, амино, (C1-C3)алкиламино,
ди (C1-C3)алкиламино, хидрокси, цијано,

(11) 5043
(21) 2014/44

(57)

1

Соединение

со

C3)алкил;

формула

(I)

независно избрани од (C1-C3)алкил, (C1-

амидо, фeнил, 5 до 6 член хетероарил или 5
до 6 член хетероциклил; или негова
кадешто
R1 е (C1-C6)алкил,

(C3-C7)циклоалкил,

фармацевтски
прифатлива
има уште 18 патентни барања.

сол.

тетрахидрофуранил или оксетанил; кадешто

(51) F 17C 1/16, 1/06
(11) 5044

(13) Т1

(21) 2014/45

(22) 03/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) 0917916 13/10/2009 GB
(96) 08/10/2010 EP10768534.9
(97) 11/12/2013 EP2473771
(73) Carr, Roger
189 Newmarket Road, Norwich NR4 6AP, GB
Патенти

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Carr, Roger
(54) САД ОБВИТКАН СО ВЛАКНА СО
ПОВРЗАН РЕМЕН
(57) 1 Сад што содржи пластичен контејнер
(12) со исправен врат (13) околу кој е
поставен ремен (14) на кој што може да биде
прикачен механизам за ослободување,
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назначено со тоа, што ременот (14) содржи

да се спречи отстранување на ременот (14).

барем еден еднонасочен ангажирачки член

има уште 8 патентни барања.

(32) што се ангажира со контејнерот (12) за

(51) A 61K 31/513, 31/131, 31/44, A 61P 3/10
(11) 5045
(13) Т1
(21) 2014/46

(22) 03/02/2014
(45) 31/08/2015

(72) COVINGTON, Paul and CHRISTOPHER,
Ronald, J
(54) АДМИНИСТРАЦИЈА НА ИНХИБИТОРИ
НА ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА

(30) 717558P 14/09/2005 US and 747273P

(57) 1 Фармацевтски состав формулиран во

15/05/2006 US
(96) 13/09/2006 EP06803523.7

единечна дозирна форма назначен со тоа,
што таквата единечна дозирна форма

(97) 20/11/2013 EP1931350
(73) Takeda Pharmaceutical Company

содржи помеѓу 5 мг и 250 мг од соединение I,
каде што соединение I ја има формулата

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

со исклучок на следниве состави:

shi, Osaka 541-0045, JP, JP

(a) фармацевтски состав формулиран за

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

орална администрација што содржи 10 до
100 мг од соединение I, 105 мг од
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монохидрат на лимонова киселина, 18 мг од

монохидрат на лимонова киселина, 0.18 мг

натриум хидроксид, аромат и вода до 100 мл;

од натриум хидроксид, доволна количина од

и
(b) фармацевтски состав формулиран за

декстроза монохидрат за да се направи
формулацијата изотонична, и вода до 1 мл.

интравенозна администрација што содржи 5
до 10 мг од соединение I, 1.05 мг од

има уште 47 патентни барања.

(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395, C 07K 14/00,

(72) BRINKMANN, Ulrich; GEORGES, Guy;

16/46, 19/00
(11) 5159

(13) Т1

GRIEP, Remko Albert; KETTENBERGER,
Hubert; KLEIN, Christian; REGULA, Joerg,

(21) 2014/47

(22) 04/02/2014
(45) 31/08/2015

Thomas; SCHAEFER, Wolfgang; SCHEUER,
Werner; SEEBER, Stefan; THOMAS, Markus;

(30) 08017607 08/10/2008 EP and 08021834

BAEHNER, Monika; IMHOF-JUNG, Sabine;

16/12/2008 EP
(96) 07/10/2009 EP09736830.2
(97) 29/01/2014 EP2344537
(73) F. Hoffmann-La Roche AG

KAVLIE, Anita and SCHANZER, Juergen
Michael
(54) БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИ-VEGF/АНТИANG-2 АНТИТЕЛА

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH

(57)

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

Патенти
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(51) A 61K 47/48, A 61P 25/36, C 08G 65/08

(54) МОНОДИСПЕРЗИВНИ СОСТАВИ НА

(11) 5140

(13) Т1

PEG-ИЛИЗИРАН НАЛОКСОЛ

(21) 2014/48

(22) 04/02/2014

(57) 1 Монодисперзивен состав кој што
содржи соединение селектирано од групата

(45) 31/08/2015
(30) 530122P 16/12/2003 US
(96) 16/12/2004 EP04814802.7

која

што

се

состои

од

(97) 22/01/2014 EP1694363
(73) Nektar Therapeutics

6-CH3-(OCH2CH2)5-O-налоксол;
6-CH3-(OCH2CH2)6-O-налоксол;

San Francisco CA 94158, US

6-CH3-(OCH2CH2)7-O-налоксол;

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

при што соединението е б-6 изомер, в-6
изомер ИЛИ мешавина на б-6 и в-6 изомери.

(72) BENTLEY, Michael, D.; VIEGAS, Tacey,
X.; GOODIN, Richard, R.; CHENG, Lin and

има уште 7 патентни барања.

и

ZHAO, Xuan

(51) C 12M 1/107, 1/21, 1/34
(11) 5017

(13) Т1

(30)

(21) 2014/50

(22) 05/02/2014

(96) 11/02/2011 EP11154168.6
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(97) 06/11/2013 EP2487233
(73) Veolia Water Solutions and

(72) Nielsen, Bente Elise; Koefoed-Hansen, Per
and Højsgaard, Søren Johannes
(54) АПАРАТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГАС СО ВАРЕЊЕ НА ОРГАНСКИ

Technologies Support
1 Place Montgolfier, Saint Maurice 94410, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

МАТЕРИЈАЛ

(51) C 07C 237/24, A 61K 31/165, C 07D

супституиран

207/04
(11) 5046

(13) Т1

опционално супституиран со еден до два
халогени и 5-10-член хетероарил опционално

(21) 2014/51

(22) 05/02/2014

(57)

(45) 31/08/2015

со

C6-C10

арилокси

супституиран со C6-C10 арил група и
опционално супституиран со еден до три C1-

(30) 20050730996P 27/10/2005 US
(96) 16/10/2006 EP06809114.9

C4 алкил групи; C3-C7 циклоалкил; C6-C14
арил;
-(C0-C3)алкил-O-(C1-C3)алкил

(97) 11/12/2013 EP1951660
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road Groton, CT 06340, US

опционално супституиран со (C1-C3)алкил; -

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

супституиран со еден или повеќе C1-C4
алкил-карбонил
групи;
C6-C10

(72) WAGER, Travis, T.; CHANDRASEKARAN,
Ramalakshmi, Yegna and BUTLER, Todd,

арилсулфонил опционално супституиран со
еден
или
повеќе

William
(54) ХИСТАМИН-3 РЕЦЕПТОРНИ
АНТАГОНИСТИ

C1-C2 алкил; 5-10- хетероарил; и C6-C14

1

опционално супституиран со еден до четири
C1-C4 алкил; или опционално R1 и

или стереоизомер, геометриски изомер или
негова
таутомерна
форма,

R2, заедно со азотот кон којшто тие се
сврзани, формираат 4-, 5-, 6-, или 7-член

или

на

заситен или незаситен алифатичен прстен,

или
или

кадешто еден од јаглеродите во споменатиот
алифатичен прстен е опционално заменет со

фармацевтски

соединението
стереоизомер,
негова

со

арил-C0-C4 алкилен-O-C0-C4 алкил, кадешто
секој C0-C4 алкил и секој C0-C4 алкилен е
I

(57)

Соединение

(C1-C3)алкил-C(=O)O-(C1-C3)алкил; 3-8-член
хетероциклоалкил
опционално

формула

прифатлива

сол

со
формула
I
геометриски изомер

таутомерна

форма,

кадешто:

O,
и

S,

NR3,

или

CO,
кадешто

R1 и R2 се секој независно избрани од
групата составени од водород; C1-C8 алкил

споменатиот прстен е опционално фузиран
за C6-C10 арилен и е опционално

опционално супституиран со 1 до 4 халогени;

супституиран

C1-C4
алкил
група
опционално
супституиранa со супституент избран од

супституент избран од групата составена од OH, 5-10-член хетероарил опционално

групата составена од OH, еден до четири C1C4 алкил, C3-C7 циклоалкил, C1-C4

супституиран со еден или повеќе халогени и
опционално супституиран со еден или повеќе

диалкиламино, C6-C14 арил
супституиран со халоген и

C1-C2 алкил, C1-C4 алкокси опционално
супституиран со еден или повеќе C1-C2

Патенти

опционално
опционално

на

јаглероден

прстен

со
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алкокси и опционално супституиран со еден

R5 е OH, -O (C1-C3)алкил, халоген или

или повеќе C1-C4 диалкиламинокарбонил, и

водород;

еден или два C1-C4 алкил опционално и
независно супституиран со еден или повеќе

R6 е водород, C1-C4 алкил опционално
супституиран со 1 до 4 халогени, или C3-C7

C1-C2
кадешто

R3

е

алкокси;
C1-C8 алкил

водород;

циклоалкил-C0-C4
R7 е водород, C1-C8

алкил;
алкилопционално

опционално супституиран со 1 до 4 халогени;
5-10-член
хетероарил
опционално

супституиран со 1 до 4 халогени, или C3-C7
циклоалкил-C0-C4 алкил, кадешто секој C0-

супституиран со супституент избран од група

C4 е опционално супституиран со еден до

составена од халоген, C1-C4 алкил, C1-C2
алкокси,
C6-C10
арил,
C1-C4
алкил

четири
C1-C4
алкил
и;
R8 е водород, C1-C8 алкил опционално

аминокарбонил
и
цијано;
C1-C4 алкил група опционално супституиран

супституиран со 1 до 4 халогени, или C3-C7
циклоалкил-C0-C4
алкил;

со супституент избран од составена од C1-C2
алкоксикарбонил,
5-10-член
хетероарил

или опционално R7 и R8, заедно со азотот
кон којшто тие се сврзани, формираат 4-, 5-,

опционално супституиран со еден или повеќе

6-

C1-C2 алкил, еден до четири C1-C4 алкил,
C3-C7 циклоалкил и C6-C14 арил; C6-C10

кадешто споменатиот хетероцикличен прстен
е опционално супституиран со една или две

арил
опционално
супституиран со еден или два C1-C2 алкил;

C1-C4 алкил; и кадешто еден од јаглеродите
на споменатиот хетероцикличен прстен

C1-C4 алкилкарбонил; или C6-C14 арил-C0C4
алкилен-O-C0-C4
алкил,

којшто е одвоен со барем два атоми од
споменатиот
азот
во
споменатиот

кадешто секој C0-C4 алкил и секој C0-C4

хетероцикличен

алкилен е опционално супституиран со еден
до
четири
C1-C4
алкил;

заменет со O, S, NR9 или C=O, кадешто R9 е
водород, C1-C8 алкил опционално е

R4 е независно избран од групата составена
од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,

супституиран со 1 до 4 халогени или C3-C7
циклоалкил-C0-C4 алкил и кадешто секој C0-

халоген,
нитрил,
-SO2C1-C4, -SO2NHC1-C4, и -C(=O)NHC1-

C4 алкил е опционално супституиран со еден
до
четири
C1-C4
алкил.

C4;

има уште 14 патентни барања.

n

е

0,

1,

2,

3,

или

или

7-член

хетероцикличен

прстен

е

прстен,

опционално

4;

(51) A 61K 31/22, 31/225, C 07C 403/12, 69/52

Intellectual Property and Technology

(11) 5100

(13) Т1

Transfer, 4311, 11th Avenue NE Suite 500,
Campus Box 354990, Seattle, WA 98105-

(21) 2014/53

(22) 06/02/2014

4608, US

(45) 31/08/2015
(30) 20040580889 18/06/2004 US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(96) 20/06/2005 EP05773576.3
(97) 06/11/2013 EP1765322
(73) University of Washington

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(54) "РЕТИНАЛНИ ДЕРИВАТИ И МЕТОДИ

каде што A е CH2OR и R формира ретинил

ЗА НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТМАН НА

естер, за употреба во третманот на ендогена

ОПТИЧКИ НАРУШУВАЊА"

11-cis-ретинален дефицит кај
има уште 33 патентни барања.

(57) 1 9-cis-ретинален дериват со структура
претставени

со

формулата

човекот.

I

1

Локално администриран состав на

(51) A 61K 9/10, 31/165, 47/02, 47/32, 47/36,

(57)

9/14, A 61P 27/02

офталмолошка суспензија којшто се состои

(11) 5018
(21) 2014/54

(13) Т1
(22) 07/02/2014

суштински

од:

(45) 31/08/2015
(30) 20090266368P 03/12/2009 US

a) 0.3 w/v% непафенак којшто има големина
на
честичка
од
50
до
700
nm;

(96) 01/12/2010 EP10787650.0

b)

(97) 20/11/2013 EP2506831
(73) Alcon Research, Ltd.

c)
d)

6201 South Freeway Fort Worth, Texas
76134, US

e)
0.06
w/v%
карбоксиметилцелулоза;

натриум

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

f)
g)

хлорид;
гликол;

(72) CHOSH, Malay; HAN, Wesley Wehsin;

h) pH-агенс за прилагодување во количина

ASGHARIAN, Bahram and CHOWHAN,
Masood A.
(54) КАРБОКСИВИНИЛ ПОЛИМЕР-КОЈШТО
СОДРЖИ СУСПЕНЗИИ СО НАНОЧЕСТИЧКИ

доволна за да предизвика составот да има
pH
од
7.0;

Патенти

i)
j)

0.4
0.5

0.4
0.5

w/v%

0.2
w/v%

w/v%
w/v%

w/v%
борна

натриум
пропилен

карбомер;
гуар;
киселина;

0.005% (w/v) бензалкониум хлорид;
0.01%
едетат
динатриум;
и
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k)

прочистена

вода.

(51) A 01N 43/58, A 61K 31/495, 31/50, C 07D
237/32, 403/10, 403/12, 403/14

има уште 0 патентни барања.

(54) „ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИ(ADPРИБОЗА)ПОЛИМЕРАЗА

(11) 5160

(13) Т1

(57) 1 Соединение одбрано од групата која

(21) 2014/55

(22) 10/02/2014

се

состои

од:

(45) 31/08/2015
(30) 20060882317P 28/12/2006 US
(96) 20/12/2007 EP07869628.3

1-(2-флуоро-5-((4-оксо-3,4,5,6,7,8хексахидрофталазин-1-ил)метил)фенил)

(97) 13/11/2013 EP2120579
(73) AbbVie Inc.

пиролидин-2,5-дион,
или
фармацевтски
прифатлива

негова
сол;

1 North Waukegan Road North Chicago, IL
60064, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

4-(3-(1,4-диазепан-1-илкарбонил)-4флуоробензил) -5,6,7,8 тетрахидрофталазин-

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

1(2H)-еден,
прифатлива

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) GANDHI, Viraj B.; GIRANDA, Vincent L.;

има

уште

или

4

негова

фармацевтски
сол;

патентни

барања.

GONG, Jianchun ; PENNING, Thomas D. and
ZHU, Gui-dong

(51) B 64F 1/20, F 03D 11/00, 11/04
(11) 5019
(13) Т1

(97) 20/11/2013 EP2432693
(73) Wobben Properties GmbH

(21) 2014/56

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

(22) 10/02/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20091026407 20/05/2009 DE

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

(96) 17/05/2010 EP10720764.9
92 | С т р а н а
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(72) HARMS, Stephan; SCHWEIZER, Werner

предопределен

сигнал

(DF17-mode-С

and MÖLLER, Gerd
(54) КОНСТРУКЦИЈА СО ОСВЕТЛУВАЊЕ
НА ПРЕПРЕКИ И ПОСТАПКА ЗА

транспондерски

сигнал)

е

КОНТРОЛА НА ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА
ПРЕПРЕКИТЕ

(3) за осветлување на препреки при
воздушна пловидба е исклучена, кога првиот

(57) 1 Постапка за контрола на светлината
(3) за осветлување на препреки при

сигнал
(DF17-mode-С
транспондерски
сигнал) содржи информација за висината

воздушна пловидба, кадешто приемникот (4)

и/или локацијата, со којашто судирот помеѓу

соработува со уред за префрлање (S) на
светлината (3) за осветлување на препреки

авионот и
спречен.

при
воздушна
пловидба,
се карактеризира со тоашто, кога првиот

има уште 11 патентни барања.

Патенти

примен,

применикот (4) го контролира уредот за
префрлување на тој начин што светлината

ветерницата

со

сигирност

е
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 9/00,

Формула

C 07D 251/18, 251/52, 401/12, 401/14, 403/12,

кадешто:

409/04
(11) 5047

(13) Т1

A

(21) 2014/59

(22) 11/02/2014

R1 e независно избран од групата составена
од: хало, CN, OCF3, CF3, OC1-6 алкил,

(45) 31/08/2015

e

I

фенил,

тиофенил

и

пиридил;

(30) 20070979154P 11/10/2007 US
(96) 10/10/2008 EP08838314.6

морфолино,
n
e

(97) 27/11/2013 EP2214487
(73) GlaxoSmithKline LLC
One Franklin Plaza 200 North 16th Street

R2

Philadelphia, PA 19102, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

B
R4

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DING, Yun; THALJI, Reema, K. and

Y е C1-C3 алкил, фенил, тиофенил или
пиридил; кадешто фенилот, тиофенил или

MARINO, Joseph, Paul, Jr.
(54) НОВИ ЅЕН ИНХИБИТОРИ И НИВНА
УПОТРЕБА

пиридил може да биде супституиран со -

(57)
1
Формула

R6

Соединение во согласност со
I:

CO2H
1,
2

или

N(CH3)2;
или
3;

e

m
Z

e

1
е
е
е

CO2H,
R5 е
е

SO2Me,
водород
водород

H;
или

циклохексил;
H;

CF3, хало,
или C1-C6
или

2;
O;

или CN;
алкил; и

C1-C6

алкил;

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има
уште
17
патентни
барања.

(51) A 61K 31/765, 47/48, A 61P 17/00, 19/00,
25/00, 35/00, C 08G 61/12, 73/06
(11) 5161
(21) 2014/60

Valentina; MARCONI, Alessandra; ODERDA,
Cecilia; PINCELLI, Carlo; LORENZETTO,

(13) Т1
(22) 12/02/2014

Chiara and BECCARIA, Luca
(54) ПОЛИМЕРНИ КОЊУГАТИ НА К252А И

(45) 31/08/2015

НИВНИ ДЕРИВАТИ

(30) 710890P 25/08/2005 US; 720454P
27/09/2005 US and 811469P 07/06/2006 US

(57) 1 Конјугат на полимер на соединение
на индолокарбазол со општа формула (I):

(96) 25/08/2006 EP06777076.8
(97) 15/01/2014 EP1919979
(73) Creabilis Therapeutics S.P.A.
10010 Colleretto Giacosa, IT

при што Ra и Rb се независно водород или

(74) Друштво за застапување од областа на

органски остаток селектиран од групата која

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што се состои од заменет или незаменет
намален (lower) алкил, заменет или

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TRAVERSA, Silvio; BAGNOD, Raffaella;

незаменет намален (lower) алкенил, заменет
или незаменет намален (lower) алкинил,

BARONE, Domenico; BERTARIONE RAVA
ROSSA, Luisa; FUMERO, Silvano; MAINERO,

хидрокси, намален (lower) алкокси, карбокси
или
алкоксикарбонил;
или

94 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

Ra и Rb заедно формираат 5-7 члена

или незаменет намален (lower)

циклична структура фузионирана директно

хидрокси, намален (lower) алкокси, карбокси,

со индоло[2,3-a]карбазол јадрена структура,
која што содржи 0, 1 или 2 хетероатоми и

намален (lower) алкоксикарбонил, ацил,
нитро,
карбамоил,
намален
(lower)

незадолжително содржи карбонил група, а
цикличнатата структура е незаменета или

алкиламинокарбонил, -NR5R6, при што R5 и
R6 се секој независно селектирани од

заменета со најмалку една супституент група
селектирана од карбонил група или W1 или

водород, заменет или незаменет намален
(lower) алкил, заменет или незаменет

W2 и при што ако хетероатомот, член на

намален (lower)

цикличната структура е азот,
заменет
со
остатокот

е
и

незаменет намален (lower) алкинил, заменет
или незаменет арил, заменет или незаменет

се

хетероарил, заменет или незаменет arалкил,
заменет или незаменет намален (lower)

при

што

Rc

и

азотот
R3;
Rd

алкинил,

алкенил, заменет или

(а) независно водород или органски остаток

алкиламинокарбонил,
заменет
незаменет
намален

селектирани од групата која што се состои од

ариламинокарбонил,

заменет или незаменет намален (lower)
алкил, заменет или незаменет намален

карбамоил, ацил или R5 и R6 се
комбинирани со азотен атом од една

(lower) алкенил, заменет или незаменет
намален (lower) алкинил, хидрокси, намален

хетероциклична
група,
(б) -CO(CH2)jR4, при што j е 1 до 6, и R4 е

(lower)
алкокси,
алкоксикарбонил;

селектиран од групата која што се состои од
(i)
водород,
халоген,-N3,

карбокси

или
или

или
(lower)

алкоксикарбонил,

еден од Rc и Rd е селектиран од водород,

(ii)

заменет или незаменет намален (lower)
алкил и хидрокси, додека другиот од Rc и Rd

како
што
се
дефинирани
погоре,
(iii) -SR7, при што R7 е селектиран од групата

е 3-7 члена циклична половина, при што
цикличната половина е незаменета или

која што се состои од водород, заменет или
незаменет намален (lower) алкил, заменет

заменета, со најмалку една функционална
група погодна за конјугација на полимерна

или незаменет намален (lower) алкенил,
заменет или незаменет намален (lower)

половина,

алкинил,

или

-NR5R6, при што R5 и R6 се онака

заменет

или

незаменет

арил,

(б) Rc и Rd заедно формираат 3-7 члена

заменет или незаменет хетероарил, заменет
или незаменет arалкил, (CH2)aCO2R10 (при

циклична половина, при што цикличната
половина е незаменета или заменета со

што a е 1 или 2, и при што R10 е селектиран
од групата која што се состои од водород и

најмалку една функционална група погодна
за конјугација на полимерна половина, и

заменет или незаменет намален (lower)
алкил)
и
-(CH2)aCO2NR5R6,
(iv) -OR8, -OCOR8, при што R8 е селектиран

при што R1 и R2 се истиот или различен
остаток и се секој независно селектирани од

од водород, заменет или незаменет намален
(lower)
алкил, заменет или незаменет

групата
која
што
се
состои
од:
(a) водород, халоген, заменет или незаменет

намален (lower)
алкенил, заменет или
незаменет намален (lower) алкинил, заменет

намален (lower) алкил, заменет или
незаменет намален (lower) алкенил, заменет

или незаменет арил, заменет или незаменет
хетероарил

Патенти
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(ц) -CH(OH)(CH2)j

R4, при што j и R4 се

намален (lower)

алкил, намален (lower)

онака како што се дефинирани погоре;

алкенил или намален (lower) алкинил и при

(д)
-(CH2)dCHR11CO2R12
или
(CH2)dCHR11CONR5R6, при што d е 0 до 5,

што R7 е онака како што е дефиниран
погоре;
и

R11
е
водород,
-CONR5R6,
или
-CO2R13, при што R13 е водород или

R3 е водород, халоген, ацил, карбамоил,

заменет или незаменет намален (lower)
алкил, а R12 е водород или заменет или

заменет или незаменет намален (lower)
алкил, заменет или незаменет алкенил,

незаменет

алкил;

заменет или незаменет намален (lower)

(e) -(CH2)kR14 при што k е 2 до 6 и R14 е
халоген, заменет или незаменет арил,

алкинил
или
амино;
и
W1 и W2 се независно водород, хидрокси

заменет или незаменет хетероарил, COOR15, -OR15, (при што R15 е водород,

или W1 и W2 заедно претставуваат
кислород; или фармацевтски прифатлива

заменет или незаменет намален (lower)
алкил, заменет или незаменет намален

сол
што

(lower) алкенил, заменет или незаменет

соединението со формула (I) има најмалку

намален (lower) алкинил, заменет или
незаменет арил, заменет или незаменет

една функционална група со која една
полимерна
половина
е
конјугирана,

хетероарил или ацил), -SR7 (при што R7 е е
онака како што е дефиниран погоре), -

при што најмалку едната функционална
група со која што полимерната половина е

CONR5R6, -NR5R8 (при што R5 и R6 се
онака како што се дефинирани погоре) или -

конјугирана е селектирана од хидрокси,
заменет или незаменет намален (lower)

N3;

алкил, намален (lower) алкокси, карбокси,

(ф) -CH=CH(CH2)mR16, при што m е 0 до 4, и
R16 е водород, заменет или незаменет

алкоксикарбонил, амино, намален (lower)
алкиламино,
намален
(lower)

намален (lower)
алкил, заменет или
незаменет намален (lower) алкенил, заменет

алкиламинокарбонил и/или оксим група и
каде што терминот "намален (lower) алкил"

или незаменет намален (lower) алкинил,
заменет или незаменет арил, заменет или

кога се употребува сам или во комбинација
со други групи се однесува на група намален

незаменет хетероарил, -COOR15, -OR15 (при

(lower) алкил со прав или разгранет синџир

што R15 е онака како што е дефиниран
погоре) -CONR5R6 или -NR5R6 (при што R5 и

која што содржи од 1-6 јаглеродни атоми,
терминот "намален (lower)
алкенил" се

R6 се онака како што се дефинирани погоре);
(г) -CH=C(CO2R12)2, при што R12 е онака

однесува на C2-C6 алкенил група која што
може да има прав или разгранет синџир и

како
што
е
дефиниран
погоре;
(х) -CaC(CH2)nR16, при што n е 0 до 4 и R16

може да биде во Z или E форма,
терминот "намален (lower)
алкинил" се

е онака како што е дефиниран погоре;

однесува на C2-C6-алкинил група која што

(и) -CH2OR22, при што R22 е три-намален
(lower) алкил силил во кој што трите групи со

може да има прав или разгранет синџир, а
терминот "намален (lower)
алкокси" се

намален (lower)
алкил се истите или
различни или при што R22 го има истото

однесува на алкокси група која што содржи
од
1
до
6
јаглеродни
атоми.

значење
како
R8.
(ј) -CH(SR23)2 и -CH2-SR7 при што R23 е

има уште 33 патентни барања.

намален
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(51) C 12N 15/11, A 61K 39/39, C 07K 14/255
(11) 5020
(13) Т1

аминокиселинските остатоци на позиција 99
до
173
од
SEQ
ID
No1;
и

(21) 2014/62

б) C-терминален пептид којшто има барем
90% аминокиселинска
идентичност со

(22) 12/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20080305327 25/06/2008 EP

аминокиселинската

(96) 23/06/2009 EP09769254.5
(97) 20/11/2013 EP2300609
(73) INSTITUT PASTEUR DE LILLE and
INSERM - Institut National de la Santé et de

почнува на аминокиселинскиот остаток
избран од групата составена од било кој

la Recherche Médicale
1, rue du Professeur Calmette 59800 Lille, FR

завршува на аминокиселинскиот остаток
лоциран на позиција 494 од SEQ ID No 1,

and 101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR

кадешто:

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

-

(72) SIRARD, Jean-Claude
(54) НОВИ ИМУНОАДЈУВАНТНИ

директно поврзан со
споменатиот Cтерминален
пептид,
или

ФЛАГЕЛИН БАЗИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА И
НИВНА УПОТРЕБА

-споменатиот
споменатиот

(57)

1

Имуноадјуванс соединение коешто

секвенца

којашто

аминокиселински
остаток
лоциран
на
позициите 401 до 406 од SEQ ID No 1 и

споменатиот

N-терминален

N-терминален
C-терминален

пептид

пептид
пептид

е

и
се

индиректно поврзани, еден за друг, преку

содржи:

фиксна низа, кадешто фиксната низата е
составена од 1-20 аминокиселини поврзани

a) N-терминален пептид којшто има барем
90% аминокиселинска
идентичност со

преку
пептидни
врски,
кадешто
аминокиселините се избрани од 20 природно

аминокиселинската
секвенца
почнува од аминокиселинскиот

којашто
остаток

настанати
аминокиселини
и
кадешто
соединението не е SEQ ID NO:15, 628, 630,

лоциран на позиција 1 од SEQ ID No 1 и

632, 634, 713, 715, 717, 719 или 721 од WO

завршува на аминокиселински остаток
избран од групата составена од било кое од

2009/128950.
има
уште

Патенти

17

патентни

барања.
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(51) C 12Q 1/68
(11) 5021
(21) 2014/63

US and 500 West 10th Avenue Vancouver,
(13) Т1
(22) 13/02/2014

British Columbia V5Z 4E6, CA

(45) 31/08/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 20080057508P 30/05/2008 US
(96) 01/06/2009 EP09770678.2

(72) PEROU, Charles, M.; PARKER, Joel, S.;
MARRON, James, Stephen; NOBEL, Andrew;

(97) 13/11/2013 EP2297359
(73) The University of North Carolina at

BERNARD, Philip, S.; ELLIS, Matthew;
MARDIS, Elaine; NIELSEN, Torsten, O. and

Chapel Hill; University of Utah Research
Foundation; Washington University and

CHEANG, Maggie
(54) ГЕН ИЗРАЗЕНИ ПРОФИЛИ ЗА ДА

British Columbia Cancer Agency Branch

ПРЕДВИДАТ ПОЈАВИ НА РАК НА ГРАДИ

308 Bynum Hall Campus Box 4105 Chapel
Hill, NC 27599-4105, US; 615 Arapeen Drive,

(57) 1 Постапка за класифицирање на
вроден подтип на рак на гради во тест

Suite 310 Salt Lake City, Utah 84108, US;
One Brookings Drive St. Louis, MO 63130,

примерок

којашто

содржи:

a) добивање на ген изразен профил за секој
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од множеството на подобрени примероци на

c) добивање на ген изразен профил за

рак на гради кои што се класифицирани во

споменатиот тест примерок, кадешто ген

согласност со вроден подтип на рак на гради,
кадешто секој од Луминален A (LumA),

изразениот
профил
е
базиран
на
изразувањето на истите барем 40 вродени

Луминален
(Базален),

B
(LumB),
Базално-сличен
HER2-збогатен
(HER2),
и

гени наведени во Табела 1 како што се
употребени
во
чекор
a);

Нормално-сличен
(Нормален)
вродени
подтипови е претставен во множеството од

d) споредување на ген изразениот профил од
тест
примерокот
со
центроидите

примероци на рак на гради, и кадешто ген

конструирани

изразениот профил е базиран на изразување
во барем 40 од вродените гени наведени во

e) пресметување на растојанието на ген
изразениот профил од тест примерокот за

Табела
b) употреба

1;
се

секој
од
центроидите;
и,
f) назначување на тест примерокот за еден

конструираат ген изразени профили или
"центроиди" за секој од вродените подтипови

од вродените подтипови на рак на градите
базирано се до најблискиот центроид.

на рак на гради во подобрениот комплет;

има уште 13 патентни барања.

Патенти

на

алгоритам

за

да

во

чекор

(b);
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(51) C 07D 231/20, A 01N 43/56

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРАЗОЛ,

(11) 5022

(13) Т1

ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И

(21) 2014/64

(22) 13/02/2014

ХЕРБИЦИДИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ

(45) 31/08/2015

(57) 1 Соединение на пиразол претставено

(30) 20080132190 20/05/2008 JP and
20090003467 09/01/2009 JP

со

(96) 19/05/2009 EP09750680.2
(97) 27/11/2013 EP2276743
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

кадешто:
R1

3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi
Osaka 550-0002, JP

R3
R4

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

R5
R6

(72) TSUKAMOTO, Masamitsu; KIKUGAWA,
Hiroshi; HATA, Hiroshi; NAGAYAMA, Souichiro

A

R2

формулата

(I)

или

негови

е
е

атом

етил,
на

е
е
е
е

соли:

водород,
метил,
метил,

-OCH2CH2OMe
метилсулфонил,

and OKITA, Tatsuya
е
има уште 4 патентни барања.

-CH(Me)-.

(51) A 61K 9/16, 31/438, 31/4704, 9/20, C 07D
209/34, 209/42, 471/10

етил-N-фенил-1,2,-дихидро-4-хидрокси-5хлоро-1-метил-2-оксоквинолин-3-

(11) 5162

(13) Т1

карбоксамид или негова сол и фармацевтски

(21) 2014/65

(22) 13/02/2014

прифатлив преносител за дистрибуција што
се
состои
од

(45) 31/08/2015
(30) 8698 20/12/2007 US
(96) 19/12/2008 EP08864658.3

a) подложување на примерок на серија на

(97) 13/11/2013 EP2234485
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,

тестирање
стабилност;
b) одредување на вкупната количина на

LTD.

разложување со оксидација на производ во

5 Basel Street, P.O. Box 3190 49131 PetachTikva, IL

примерок од серијата по тестирање на
стабилност
и

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

c) потврдување на серијата за дистрибуција
само ако примерокот на серијата по

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

тестирање на стабилност содржи не повеќе
од вкупно 0,5% w/w во однос на N-етил-N-

(72) LICHT, Daniella; SAFADI, Muhammad;

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

LOVINGER, Ioana; EYAL, Aharon, M.;
FRISTEDT, Tomas and JANSSON, Karl
(54) СТАБИЛНИ ЛАКВИНИМОД
ПОДГОТОВКИ

метил-2-оксоквинолин-3-карбоксамид
на
оксидација распаѓање производи на N-етил-

(57) 1 Постапка за потврдување на серија
на фармацевтски производ што содржи N-

има уште 11 патентни барања.

100 | С т р а н а

N-фенил-1, 2,-дихидро-4-хидрокси-5-хлоро-1метил-2-оксоквинолин-3-карбоксамид.

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) B 65D 41/46, 41/62
(11) 5163

(13) Т1

(21) 2014/66

(22) 14/02/2014
(45) 31/08/2015

прстен кој лесно се кине и има заштитен
ремен (10) насочен од аголот кон
внатрешноста на прстенот, ремен (10)
поврзан и вметнат на аголниот жлеб на

(96) 28/09/2010 EP10460040.8
(97) 27/11/2013 EP2444334
(73) CEDC International sp. z.o.o.

надворешната страна од главата на шишето,
каде горниот дел од телото (2) има повеќе

ul. Kowanowska 48 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

главата од шишето назначен со тоа што
металната обвивка (1) е поврзана за

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

пластичното шише, понатаму контролниот
прстен има јазиче (11) за откинување на

(72) Klopocki, Marek
(54) СИГУРНОСЕН ЗАТВОРАЧ НА ШИШЕ

контролниот прстен, каде во долниот дел се
поставени мостови за откинување (12)

(57) 1 Сигурносниот затворач за шише се

поврзувајќи го јазичето за долниот дел од

состои од пластично тело (2) од два дела
повразни со повеќе раскинливи мостови (3),

контролниот прстен и со тоа што горниот дел
од телото (2) на својот долен периферен раб

горниот дел од телото (2) содржи елемент за
запечатување (4) кој треба да биде внесен во

има испакнување во форма на прстен (8) кое
се навлегува радијално нанадвор во правец

отворот на главата на шишето, усна за
запечатување (5), мноштво од периферно

позади надворешната линија од металната
обвивка
(1).

поставени надворешни ребра (7), и долен

има уште 6 патентни барања.

внатрешни ребра (6) лоцирани периферно на

дел од телото (2) во форма на контролен

Патенти
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/275, C 07K 16/30

(57)

1

1. Антителото или фрагмент од

(11) 5164

(13) Т1

антителото

(21) 2014/67

(22) 14/02/2014

CD47/SIRPa
назначено со
антителото е анти-CD47 или

(45) 31/08/2015

кое

се

спротивставува

на

тоа што
Anti-SIRPa

(30) 20080155011 23/04/2008 EP
(96) 23/04/2009 EP09734943.5

антитело или негов фрагмент, терапевтското
антитело кое содржи човечки или нечовечки

(97) 08/01/2014 EP2282772
(73) Stichting Sanquin Bloedvoorziening

но со потекло од примат lgG Fc дел кој
индуцира зависна од антителото целуларна

Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam, NL

цитотоксичност, за употреба при третман на

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

канцери, каде антителото антагонист ја
зголемува деструкцијата на келиите од

(72) VAN DEN BERG, Timo Kars
(54) СМЕСА И МЕТОДИ ЗА

туморот која е под медијаторство на
антителото засегнат од терапевтското

ПОДОБРУВАЊЕ НА ИМУНИТЕТОТ

антитело.
има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 47/34, 31/519, 9/00

(72) Franco Rodriguez, Guillermo and Gutierro

(11) 5165
(21) 2014/68

(13) Т1
(22) 14/02/2014

Aduriz, Ibon
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ИМПЛАНТ НА

(45) 31/08/2015

ПОЛИПЕРИДОН

(30) PCT/EP2011/059000 31/05/2011 EP and
PCT/EP2011/059001 31/05/2011 EP

(57) 1 Инјектабилен интрамускуларен депо
состав погоден за образување на ин ситу

(96) 31/05/2012 EP12170366.4
(97) 08/01/2014 EP2529757
(73) LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.

цврст имплант во телото, што ќе го содржи
лекот
палиперидон
и/или
неговите

c/Julián Camarillo, 35 28037 Madrid, ES

кополимер заснован на млечна и гликолична

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

киселина што има мономер сооднос на
млечна со гликолична киселина во опсег од
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комбинација на истите, биокомпатибилен
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како

формулацијата на секои 8 недели или на

го

подолги периоди, која се карактеризира со

ослободува
лекот
со
непосредно
започнување на дејството и продолжено во

тоа дека биокомпатибилниот кополимер има
молекуларна тежина во опсег помеѓу 31 и 40

период од најмалку 8 недели и каде што
составот има ин виво фармакокинетички

kDa и инхерентен вискозитет во опсег помеѓу
0,27-0,31dl/g.

профил соодветен за администрирање на

има уште 11 патентни барања.

(51) A 61F 13/62

УПОТРЕБЕНА НА РЕМЕНИТЕ ОД

растворувач,

диметил
каде

сулфоксид
што

(11) 5166
(21) 2014/69

составот

(13) Т1
(22) 14/02/2014

ПЕЛЕНИТЕ ЗА БЕБИЊА И ВОЗРАСНИ
(57) 1 Дел со лента (20) кој се користи врз

(45) 31/08/2015
(30) 20090008430 06/11/2009 TR

ремените со најмалку еден дел за
закачување (10) за да се поврзе предната со

(96) 24/09/2010 EP10788160.9
(97) 11/12/2013 EP2496200
(73) Korozo Ambalaj Sanayi Ve Ticaret

задната страна на специјалните бебешки
пелени и пелените за возрасни и да се

Anonim Sirketi
Ataturk Mah. Orhan Veli Cad. Kirac Esenyurt

и назначен со тоа што се состои од најмалку
една непредена површина без трака или

34522 Istanbul, TR

ткаенина (24) и најмалку една трака (26) која
индивидуално не влегува во градењето на

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) YAKAR, Cavit
(54) ДЕЛ ОД ВИСОКО - РАСТЕГЛИВА

формира спротивен дел (10) за да се закопча

ткаенината, но основата е неткаена или
површина
од
ткаенина
(24).
има уште 3 патентни барања.

ЛЕНТА ФОРМИРАНА ДА БИДЕ

Патенти
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(51) A 61M 35/00, 13/00
(11) 5051

(13) Т1

и уредот понатаму се состои од мешалка која
е оперативно поврзана, при употреба,

(21) 2014/70

(22) 17/02/2014

такашто стартувањето (27) на генераторот за

(45) 31/08/2015
(30) 20080022759 15/12/2008 GB and

проток на гас, којшто предизвикува проток на
гас низ уредот и повлекување на прашокот

20080022770 15/12/2008 GB
(96) 15/12/2009 EP09796044.7

од неговата кутија, така да го распрсне
прашокот од уредот, е придружен со

(97) 04/12/2013 EP2373373
(73) ProFibrix BV

стартување
на
мешалката,
којашто
предизвикува кутијата со прашок да биде

Zernikedreef 9 2333 CK Leiden, NL

механички

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

потпомогне при ослободување на прашокот
од
кутијата
со
прашок,

(72) GREENHALGH, Paul; GRIMBERGEN,
Joseph Maria and HARVEY, Oliver
(54) УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА ПРАШОК

се карактеризира со тоашто мешалката е
погонувана од проточен гас, такашто

протресена,

такашто

ќе

(57) 1 Уред (20) за локалнo распрснување

мешалката делува толку долго колкушто
гасот протекува и се раздвојува кога протокот

на прашок, уредот содржи, или е адаптиран,

на гас престанува, и мешалката вклучува

при употреба, да биде споен со, кутија со
прашок (31) и адаптиран генератор за проток

подвижен елемент (50) кој е позициониран во
патеката
на
протокот
на
гас.

на гас, при употреба, да предизвика проток
на
гас
низ
уредот,

има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07K 16/46, A 61K 39/395, A 61P 11/06,

што специфично се врзува за IL-13 и IL-4,

35/00, 37/08, C 07K 16/24
(11) 5167

(13) Т1

назначено
со
тоа,
што
наведеното
биспецифично антитело или фрагмент од

(21) 2014/71

(22) 18/02/2014
(45) 31/08/2015

истото биспецифично антитело содржи два
лесни ланци со структурата N-VLhB-B13-

(30) 07291259 15/10/2007 EP and 37128P
17/03/2008 US

поврзувач-VLhBD4-8-CL-C и два тешки ланци
со
структурата
N-VHhB-813-поврзувач-

(96) 14/10/2008 EP08839958.9

VHhBD4-8-CH1-CH2-CH3-C, каде што VLhB-

(97) 20/11/2013 EP2205640
(73) SANOFI

B13 содржи амино киселинска секвенца SEQ
ID NO: 1, каде што VLh8D4-3 содржи амино

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

киселинска секвенца SEQ ID NO: 3, каде што
VHhB-B13
содржи
амино
киселинска

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) RAO, Ercole; MIKOL, Vincent; LI, Danxi ;

секвенца SEQ ID NO: 2, каде што VHh8D4-8
содржи амино киселинска секвенца SEQ ID

KRUIP, Jochen and DAVISON, Matthew
(54) АНТИТЕЛА ШТО ВРЗУВААТ IL-4
И/ИЛИ IL-13 И НИВНИ УПОТРЕБИ

NO: 5, и каде што секој поврзувач е пептиден

(57)
1
Биспецифично антитело или
фрагмент од истото биспецифично антитело

има

Патенти

поврзувач што има амино киселинска
секвенца составена од SEQ ID NO: 6.
уште

6

патентни

барања.
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(51) C 07D 249/18, G 02C 7/00
(11) 5052
(13) Т1

(54) АБСОРБЕРИ НА UV/ВИДЛИВА
СВЕТЛИНА ЗА МАТЕРИЈАЛИ ЗА

(21) 2014/72

(22) 18/02/2014

ОФТАЛМОЛОШКИ ЛЕЌИ

(45) 31/08/2015

(57)

1

Бензотриазол

соединение

со

(30) 20080111204P 04/11/2008 US

формулата

(96) 03/11/2009 EP09752045.6
(97) 25/12/2013 EP2346840
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

кадешто
R1

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

R2
=
C1-C4
алкокси
и
R3 = H, CH3, CH3O, F, Cl, или CF3.

(72) LAREDO, Walter, R.

има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61P 35/00, C 12N 15/113, 15/11, C 12Q

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

1/68, G 01N 33/50

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 5141
(21) 2014/73

(13) Т1
(22) 19/02/2014

(45) 31/08/2015
(30) 07106119 13/04/2007 EP and

(72) LAVITRANO, Marialuisa; GRASSILLI,
Emanuela and HELIN, Kristian
(54) ВТК ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ
ТРЕТИРАЊЕ НА ЕПИТЕЛНИ ТУМОРИ

PD20070088 14/03/2007 IT
(96) 14/03/2008 EP08717840.6

ОТПОРНИ НА ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ
ЛЕКОВИ

(97) 20/11/2013 EP2134374
(73) Bionsil S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Via Giuseppe Mazzini 2, 20123 Milano, IT

(57)

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 7 патентни барања.

Патенти

1

Изолирани

протеин

од

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:2, што
кодира
BTK
протеинска
изоформа.
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(51) C 12N 15/82, 9/24
(11) 5053

(13) Т1

(21) 2014/74

(22) 19/02/2014
(45) 31/08/2015

2 Snunit Street, Science Park 2010000
Carmiel, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(30) 20030155588 27/04/2003 IL

(72) Shaaltiel, Yoseph; Baum, Gideon;

(96) 24/02/2004 EP10012376.9
(97) 01/01/2014 EP2333083
(73) Protalix Ltd.

Hashmueli, Sharon; Lewkowicz, Ayala and
Bartfeld, Daniel
(54) ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВИСОКА
МАНОЗА ЧОВЕЧКА
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ГЛУКОЦЕРЕБРОЗИДАЗА ВО РАСТИТЕЛНИ

протеин е гликозилиран и содржи барем една

КУЛТУРИ

изложена

(57) 1 Хуман глукоцереброзидазен (GCD)
протеин којшто има глукоцереброзидазна

човечки GCD протеин потоа содржи барем
една фукоза којашто има алфа (1-3) гликозна

каталитичка активност гранично поврзан на
неговиот C завршеток од вакуоларен

врска и барем една ксилоза и кадешто
човечкиот GCD протеин не е кодиран со SEQ

таргетиран сигнален пептид којшто е
составен од SEQ ID NO:2, кадешто

ID
има уште 10 патентни барања.

маноза,

кадешто

споменатиот

NO:7.

споменатиот човечки глукоцереброзидазен

се

(51) B 21C 37/08, 37/09, 37/15
(11) 5054

(13) Т1

(21) 2014/76

(22) 19/02/2014
(45) 31/08/2015

карактеризира

со

тоашто

содржи:

средство (11), за обложување на
најмалку една флексибилна цевка (12) со

(30) 2009PD00314 28/10/2009 IT
(96) 26/10/2010 EP10770818.2

најмалку една
изолационен

(97) 11/12/2013 EP2493637
(73) EVERTEC Sp. z.o.o.

средства (16) за поврзување на
споменатата лента (14) изработена од термо

ul. Leszno 59 06-300 Przasnysz, PL

изолационен

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

соодветната
флексибилна
цевка
(12);
средство (17) за обложување на

(72) TOGNON, Francesco
(54) АПАРАТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

најмалку две флексибилни цевки (18, 19), кои
веќе се обложени со споменатата изолациска

ПОВЕЌЕСЛОЈНА ЦЕВКА ЗА

лента и се поставени заедно една покрај

ХИДРАУЛИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ И
ОЖИЧУВАЊЕ НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

друга или паралено, со облога за заштита и
задржување
(20),

(57) 1 Апаратура (10) за производство на
повеќеслојна
цевка
за
хидраулично

на

поврзување и ожичување на соларни панели,

има уште 9 патентни барања.

Патенти

лента

материјал

(14)

од термо
материјал;

обвиткан

околу

средство (21) за надолжно затворање
споменатата
облога
(20).
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(51) F 16L 11/22, 11/12, 59/14, 59/153, F 24J
2/46

споменатите цевки се протегаат по должина
на
паралелните
патеки,

(13) Т1
(22) 19/02/2014

најмалку
еден
топлински
изолационен слој (14), поставен така да биде

(45) 31/08/2015
(30) 2009DP00316 28/10/2009 IT

обвиткан околу секоја цевка (11, 12),
облога за заштита и задржување (15),

(96) 26/10/2010 EP10774179.5

којашто е поставена така да ги опкружува

(97) 18/12/2013 EP2386039
(73) EVERTEC Sp. z o.o.

сите
споменати
цевки
(11,
12)
со
споменатиот
изолационен
слој
(14),

ul. Leszno 59 06-300 Przasnysz, PL

споменатата облога е така профилирана за
да формира надолжен канал за задржување

(11) 5055
(21) 2014/77

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TOGNON, Francesco
(54) ПОВЕЌЕСЛОЈНА ЦЕВКА ЗА

(16) на најмаку еден електричен кабел за
ожичување
(17),

ХИДРАУЛИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ И
ОЖИЧУВАЊЕ НА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

со
-

(57)
1
Повеќеслојна цевка (10) за
хидраулично поврзување и ожичување на

изработен
од
споменатата

соларни

профилирана
за
да
надворешни заеднички

панели,

којашто

состои

повеќеслојната цевка (10) се карактеризира

од:

тоашто,
споменатиот изолационен слој (14) е
Аерогел,
облога (15) е

и
така

формира
две
одвоени цевни

најмалку две цевки (11, 12), една за

канали (19, 20), по еден за секоја од цевките

испорака и една за враќање, за топлински
пренос на флуид создаден да циркулира во

(11,
12)
обмотани
во
споменатиот
изолационен
слој
од
Аерогел
(14).

најмалку еден соларен панел (13) со којшто
повеќеслојната
цевка
е
поврзана,

има уште 7 патентни барања.

-
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(54) СОЕДИНЕНИЈА, СОСТАВИ И МЕТОДИ

(51) A 61K 31/05, A 61P 25/28
(11) 5056
(21) 2014/78

(13) Т1
(22) 20/02/2014

ЗА ТРЕТМАНОТ НА АМИЛОИДНИ
БОЛЕСТИ И СИНУКЛЕИНОПАТИИ КАКО НА

(45) 31/08/2015
(30) 385144P 31/05/2002 US; 409100P

ПРИМЕР АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ, ТИП 2
ДИЈАБЕТЕС, И ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

09/09/2002 US; 412272P 20/09/2002 US;

(57) 1 Соединение и негови фармацевтски

435880P 20/12/2002 US and 463104P
14/04/2003 US

прифатливи соли, одбрани од групата
составена од соединенија со формулата:

(96) 30/05/2003 EP03756343.3
(97) 20/11/2013 EP1511710
(73) Proteotech, Inc.
12026 - 115TH Avenue N.E., Kirkland, WA

назначено

со

тоа,

што:

R е C2-C10 алкилен група, во која има
евентуално 1 двојна врска; 1 или 2 не-

98034, US

соседни етилен групи се заменети од -

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

C(O)NR'- или -NR'C(O)-, каде што R' е H или
понизок алкил за употреба во третирање

(72) SNOW, Alan, D.; NGUYEN, Beth, P.;
CASTILLO, Gerardo, M.; SANDERS, Virginia,

амилоидна болест или синуклеинопатија кај
цицач
што
боледува
од
истата.

J.; LAKE, Thomas, P.; LARSEN, Lesley;
WEAVERS, Rex T.; LORIMER, Stephen D.;

има уште 30 патентни барања.

COFFEN, David L. and LARSEN, David S.

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

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

43/00

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 5023
(21) 2014/80

(13) Т1
(22) 24/02/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20090019433 05/11/2009 GB and

(72) GOSMINI, Romain Luc Marie and
MIRGUET, Olivier
(54) ИНХИБИТОР НА
БЕНЗОДИАЗЕПИНСКИ БРОМОДОМЕН

20100010509 22/06/2010 GB
(96) 06/08/2010 EP10740654.8

(57) 1 Соединение со формула коешто е 2[(4S)-6-(4-Хлорофенил)-1-метил-8-

(97) 11/12/2013 EP2496580
(73) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company, 2711

(метилокси)-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-

Centreville Road, Suite 400 Wilmington,
Delaware 19808, US

или
има

(51) A 61K 31/135, 31/415, 45/06, A 61P 29/00

(96) 15/10/2010 EP10765762.9
(97) 22/01/2014 EP2488170
(73) Laboratorios del.Dr. Esteve, S.A.
Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041

(11) 5024
(21) 2014/81

(13) Т1
(22) 24/02/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20090384004 16/10/2009 EP
112 | С т р а н а

a][1,4]бензодиазепин-4-ил]-N-етилацетамид

уште

негова
13
патентни

сол.
барања.

Barcelona, ES
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

целекоксиб или фармацевтски прифатлива

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сол

(72) PORTILLO SALIDO, Enrique and VIDELA
CES, Sebastià
(54) СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ
ТРАМАДОЛ И ЦЕЛЕКОКСИБ ЗА

молекуларниот однос на (rac)-трамадол HCl
со целекоксибот е моларен однос од 1:1 до

или

негов

хидрат,

1:5
или
од
1:1
има уште 3 патентни барања.

кадешто

до

5:1.

ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛКА
(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
комбинација на (rac)-трамадол

HCl и

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P

235 East 42nd Street New York, NY 10017,

25/00, 25/24, C 07D 403/14, 413/14, 417/14,

US

471/04, 487/04
(11) 5057

(13) Т1

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

(21) 2014/82

(22) 25/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20090255506P 28/10/2009 US
(96) 20/10/2010 EP10774282.7
(97) 12/02/2014 EP2493876
(73) Pfizer Inc.

Патенти

(72) SUBRAMANYAM, Chakrapani and
WAGER, Travis T.
(54) ИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО КАЗЕИН
КИНАЗА ИНХИБИТОРИ
(57)

1

Соединение

со

формула

I:
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или негова фармацевтски прифатлива сол

до

кадешто:

R5

A

R6 е водород, халоген или C1-3 алкил;
секој R7 е независно халоген, -(CH2)t-F, C1-3

e

азот-којшто

содржи

4-

до

7-член

3
е

хетероциклоалкил или алтернативно A може
да биде директно фузирано за прстенот кон

алкил, -CF3,
(CH2)t-O-C1-3

којшто
L

-(CH2)t-цијано
Z
е

R1

е

е
е
водород,

сврзан
C1-3
C1-3

преку

алкил

R1;
алкил;

или

R7

супституенти;

водород

или

-(CH2)t-C3-4
или
N

-N(R8)2;

циклоалкил, алкил,

-(CH2)t-хидрокси;
или
-CR9;

C3-4

секој R8 е независно водород или C1-3

циклоалкил;
секој R2 е независно C1-3 алкил, флуор,

алкил;
R9 е водород, C1-3 алкил или халоген;

хидроксил, C1-3 алкокси или цијано;
R3 е водород, C1-3 алкил или C3-4

m
n

циклоалкил;
R4 е 5- до 10-член хетероарил со 1 до 3

t
е
0,
1
има уште 15 патентни барања.

е
е

0,
0,

1
1

или
или

2;
2;

или

2.

хетероатоми, опционално супституиран со 1

(51) A 61K 45/06, 31/137, 31/138, 31/185,
31/195, 31/197, 31/42, 31/445, 31/64, A 61P

(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;
NABIROCHKIN, Serguei; VIAL, Emmanuel and

25/00
(11) 5058

(13) Т1

GUEDJ, Mickaël
(54) ТЕРАПИЈА ПРИ НЕВРОЛОШКИ

(21) 2014/83

(22) 26/02/2014

ПОРЕМЕТУВАЊА СО КОМБИНАЦИЈА НА

(45) 31/08/2015
(30) 20110305217 01/03/2011 EP;

БAКЛОФЕН И АКАМПРОСАТ

20110305687 06/06/2011 EP; 201161468658P
29/03/2011 US and 201161493606P

акампросат,
или
нивни
фармацевтски
прифатливи соли, за употреба во терапија на

06/06/2011 US
(96) 01/03/2012 EP12708113.1

Алцхајмеровата
болест
или
поврзани
болести одбрани од сенилна деменција AD

(97) 15/01/2014 EP2560631
(73) Pharnext
11 Rue des Peupliers 92130 Issy-les-

од типот ( SDAT ), деменција со Левијеви

Moulineaux, FR

).
има уште 17 патентни барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(57) 1 Композиција која содржи баклофен и

тела, благи когнитивни влошувања ( MCI ) и
оштетување на помнење со стареење( AAMI

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
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(51) B 28B 1/00, 11/04, 21/02, 21/76
(11) 5025
(13) Т1

НА ПОЛУГОТОВИ ЕДИНИЦИ ЗА
СОСТАВУВАЊЕ

(21) 2014/84

(57)
1
Постапка за производство на
полуготов бетонски дел како сегмент од кула

(22) 26/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20091049435 14/10/2009 DE

(20) за кула за ветeрница за производство на

(96) 12/10/2010 EP10768463.1
(97) 11/12/2013 EP2488338
(73) Wobben Properties GmbH
Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

електрична енергија којашто има најмалку
еден обод, ги содржи чекорите на:

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

пополнување на калапот со бетон,
нанесување
на
материјал
со
ниска

(72) STRACKE, Olaf and HÖLSCHER, Norbert
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПОЛУГОТОВИ БЕТОНСКИ ЕДИНИЦИ КАКО

вискозност како слој за пополнување кон

обезбедување

на

калап

(10)

калапот на полуготовиот бетонски дел, се
карактеризира
со
чекорите
на:

СЕГМЕНТИ ОД КУЛА ЗА СОСТАВУВАЊЕ
НА КУЛА ЗА ВЕТЕРНИЦА ЗА

затворање на калапот (10) со поставување

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА, И КАЛАП ЗА ПРОИЗВОДСТВО

на
капак
достава на

на
калапот
(30),
материјалот како слој

и
за

пополнување на претходно одреден притисок
Патенти
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низ најмалку еден отвор за пополнување (31)

претходно

во

поставувањето на капакот на калапот (30).

капакот

на

калапот

(30),

одредена

дебелина

пред

покривање на претходно дефинираните
региони на ободот со заптивки (40, 41) со

има уште 5 патентни барања.

(51) A 61K 31/57, A 61P 15/00, 5/36

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(13) Т1
(22) 27/02/2014

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GAINER, Erin; NIEMAN, Lynnette;

(45) 31/08/2015
(30) 20080021610 29/01/2008 US

BLITHE, Diana and ULMANN, André
(54) УПОТРЕБА НА УЛИПРИСТАЛ ЗА

(96) 28/01/2009 EP09706347.3

ТРЕТИРАЊЕ НА ФИБРОИДИ НА УТЕРИНА

(97) 11/12/2013 EP2252301
(73) The U.S.A. as represented by the

(57) 1 Улипристал ацетат(17 б-ацетокси-11
в-[4N,
N-диметиламино-фенил)19-

Secretary, Department of Health and Human
Services Office of Technology Transfer,

норпрегна- 4,9-диен-3, 20-дион) или било кој
метаболит одбран од групата која е

National Institutes of Health and Laboratoire
HRA Pharma

составена од CDB-3877, CDB-3963, CDB3236, и CDB-4183, за употреба во

6011 Executive Boulevard, Suite 325, MSC

намалување или запирање на крварења кај

7660 Bethesda, MD 20892-7660, US and 15,
rue Béranger 75003 Paris, FR

пациент кој страда од утерарни фиброиди.
има уште 11 патентни барања.

(11) 5059
(21) 2014/85
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 5026

(13) Т1

(21) 2014/86

(22) 27/02/2014
(45) 31/08/2015

(30) 0507032 01/07/2005 FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) Casellas, Pierre; Jegham, Samir;
Muneaux, Claude; Perreaut, Pierre and Bourrie,
Bernard
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИДО [2,3-d]

(96) 29/06/2006 EP08017944.3
(97) 18/12/2013 EP2020410
(73) SANOFI
54, rue La Boétie 75008 Paris, FR

ПИРИМИДИН, ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ
И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

(51) A 61K 8/38, 8/42, A 61Q 19/00, C 07C

(54) ДЕРИВАТИ НА НОВИ ПЕРОКСИДИ,

409/34, 409/40
(11) 5027

(13) Т1

ПОСТАПКА ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ХУМАНАТА

(21) 2014/87

(22) 27/02/2014
(45) 31/08/2015

(57)

МЕДИЦИНА КАКО И ВО КОЗМЕТИКА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ ЗАШТИТУВАЊЕ ОД АКНИ

(30) 20090058847 10/12/2009 FR
(96) 10/12/2010 EP10790768.5

(57) 1 Соединенија од следната општа
формула
(I):

(97) 04/12/2013 EP2509569
(73) Galderma Research & Development
2400 Route des Colles Les Templiers 06410

во

коишто:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Z претставува кислород или следната
секвенца:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PASCAL, Jean-Claude; BOUIX-PETER,

-

Claire and RODEVILLE, Nicolas

секвенца:

Biot, FR

Патенти

Y претставува водород или следната

117 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

-

V претставува кислород или следната

- R1 и R4 претставува, идентично или

секвенца:

независно,

- R3 и R6 претставува, идентично или

- R2 и R5 претставува, идентично или
независно, C1-10 алкил или C1-10 алкокси.

независно,

има уште 5 патентни барања.

водород

или

C1-4

алкил

водород

или

C1-4

(51) A 61K 9/107, 31/427, 47/10, 47/12, 47/14,

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА

47/44, 9/48

ХЕПАТИТИС С ВИРУСЕН ПРОТЕАЗА

(11) 5028
(21) 2014/88

(13) Т1
(22) 03/03/2014

алкил

ИНХИБИТОР
(57) 1 Течен фармацевтски состав којшто

(45) 31/08/2015
(30) 20090223507P 07/07/2009 US

содржи:

(96) 01/07/2010 EP10731685.3
(97) 26/02/2014 EP2451438
(73) Boehringer Ingelheim International

(a)

соединение

со

формула

(1):

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

или негова фармацевтски прифатлива сол;

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

(b)
еден
или
прифатливи

(72) CHEN, Feng-Jing and SCHWABE, Robert
J.

(c)
еден
или
повеќе
прифатливи
хидрофилни

повеќе
фармацевтски
липиди;
и
фармацевтски
сурфактанти;

има уште 11 патентни барања.

(51) C 07H 19/24, A 61K 31/7064, A 61P 31/14

(21) 2014/89

(22) 05/03/2014
(45) 31/08/2015

(11) 5142
118 | С т р а н а
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(96) 09/02/2010 EP10704068.5

R4

(97) 18/12/2013 EP2396340
(73) Gilead Sciences, Inc.
Foster City, CA 94404, US

R5

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

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

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(72) KIM, Choung, U.; CHO, Aesop; XU, Jie

заменет

and BUTLER, Thomas
(54) КАРБА-НУКЛЕОЗИДНИ АНАЛОЗИ ЗА

заменет арил, C2-C20 хетероциклил, или C2C20
заменет
хетероциклил;

АНТИВИРУСЕН ТРЕТМАН

X2
R8

(57)

1

Соединение

R6
R7

со

Формула

III:

е

OH;

е
е

е
H

H
или

алкинил,

е

H;
или
селектиран

C6-C20

арил,

е
е

OH

CN;
од

C6-C20

S;
NH2;

или

или фармацевтски прифатлива сол или
естер,
од
тоа;

R9 е NH2 или, ако R8 е NH2, R9 може исто
така
да
биде
H;
и

при

R10

R2

што:
е

OH;

(51) A 61K 31/57, 31/58, 9/00
(11) 5168
(21) 2014/91

е

H.

има уште 9 патентни барања.

(57)

1

Употреба на циклезонид, негова

(13) Т1
(22) 07/03/2014

фармацевтски прифатлива сол, солвати или
физиолошки функционален дериват за

(45) 31/08/2015

произведување медикамент за третман или

(30) 502984P 16/09/2003 US
(96) 15/09/2004 EP04766791.0

спречување респираторно заболување кај
пациент, кој пациент е дете, додека се

(97) 25/12/2013 EP1670482
(73) Takeda GmbH

намалува или избегнува застојот во развој
како спореден ефект поврзан со инхалирани

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz,, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

или
интраназални
кортикостероиди,
и
назначена со тоа, што медикаментот се

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

администрира во доза од 20 до 200 µg

(72) WURST, Wilhelm; BETHKE, Thomas and
ENGELSTAETTER, Renate
(54) УПОТРЕБА НА ЦИКЛЕЗОНИД ЗА
ТРЕТМАНОТ НА РЕСПИРАТОРНИ

циклезонид.
има уште 29 патентни барања.

ЗАБОЛУВАЊА

(51) A 61K 31/47, 31/4709, A 61P 31/04, C
07D 215/22, 215/36, 401/04, 401/06, 405/04
(11) 5201
(21) 2014/92

(13) Т1
(22) 07/03/2014
(45) 31/08/2015

Патенти

(30) 05105023 08/06/2005 EP and 296918
08/12/2005 US
(96) 06/06/2006 EP06763532.6
(97) 25/12/2013 EP1901743
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ди(C1-6алкил)амино,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

6алкилоксиC1-6алкил,

C1-6алкилтио,

C1-

(72) ANDRIES, Koenraad, Jozef, Lodewijk,
Marcel; KOUL, Anil ; GUILLEMONT, Jérôme,

6алкил
или
пиримидинил;
R6 е водород, хало, полихалоC1-6алкил, C1-

Emile, Georges; PASQUIER, Elisabeth,
Thérèse, Jeanne and LANÇOIS, David, Francis,

6алкил, C1-6алкилокси, C1-6алкилтио; или
два соседни R6 радикали може да

Alain
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО

бидат земени заедно за да формираат
бивалентен радикал со формулата -CH=CH-

АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ

CH=CH-

(57)
1
Употреба на соединение за
производството на медикамент за третманот

r е цел број еднаков на 1 или 2;
R7 е водород, C1-6алкил, Ar, Het или Het1;

на бактериска инфекција предизвикана од
Staphylococci, Enterococci или Streptococci,

Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил,
нафтил, аценафтил, 1,2-дихидро-аценафтил,

наведеното соединение е соединение со
формулата

тетрахидронафтил, секој хомоцикл може
евентуално да е супституиран со 1, 2 или 3

C1-6алкилтиоC1-

;

супституенти, секој супституент независно
негова фармацевтски прифатлива
киселинска или базна адитивна сол, негова

одбран од групата од хидрокси, хало, циано,
нитро,
амино,
моноили
ди(C1-

стереохемиски изомерна форма или негова
N-оксидна форма, назначена со тоа, што

6алкил)амино,
C1-6алкил,
полихалоC16алкил, хидроксиC1-6алкил, C1-6алкилокси,

R1 е водород, хало, полихалоC1-6алкил, C16алкил, хидроксиC1-6алкил, C1-6алкилокси,

полихалоC1-6алкилокси, C1-6алкилоксиC16алкил, карбоксил, C1-6алкилоксикарбонил,

Ar

Het;

аминокарбонил, морфолинил и моно- или

p е цел број еднаков на 1 или 2;
R2 е C1-6алкилокси, C1-6алкилоксиC1-

ди(C1-6алкил)аминокарбонил;
Het е моноцикличен хетероцикл одбран од

6алкилокси
или
R3 е C1-6алкил, Ar,

групата
од
пиперидинил,

или

C1-6алкилтио;
Het или Het1;

N-феноксипиперидинил,
пиролил,
пиразолил,

R4 и R5 секое независно се водород, C16алкил
или
бензил;
или

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил,

R4 и R5 заедно и вклучително со N на кој тие

пиридинил,

се прикачени може да формираат радикал
одбран од групата од пиролидинил, 2-

пиридазинил; секој моноцикличен хетероцикл
може евентуално да е супституиран со 1, 2

пиролинил,
3-пиролинил,
пиролил,
имидазолидинил,
пиразолидинил,
2-

или 3 супституенти,
независно одбран од

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

хидрокси, C1-6алкил, полихалоC1-6алкил,
хидроксиC1-6алкил,
C1-6алкилокси,
C1-

пиридинил,

6алкилоксиC1-6алкил

пиперазинил,

пиридазинил,

пиримидинил,

пиразинил

и

секој супституент
групата од хало,

или

Ar-C(=O)-;

пиримидинил,
пиразинил,
триазинил,
морфолинил и тиоморфолинил, секој од

Het1 е бицикличен хетероцикл одбран од
групата
од
хинолинил,
хиноксалинил,

наведените прстени може евентуално да е
супституиран
со
C1-6алкил,
хало,

индолил, бензимидазолил, бензоксазолил,
бензизоксазолил,
бензoтиазолил,

полихалоC1-6алкил, хидрокси, хидроксиC16алкил, C1-6алкилокси, амино, моно- или

бензизотиазолил,
бензoтиенил,
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дихидробензo[1,4]диоксинил
бензo[1,3]диоксолил;

секој

или

и

бицикличен

под услов соединението да е различно од

хетероцикл
може
евентуално
да
е
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти,

(бS,вR)-6-бромо-б-[2-(диметиламино)етил]-2метокси-б-1-нафталенил-в-фенил-3-

секој супституент независно одбран од
групата од хало, хидрокси, C1-6алкил,

хинолинетанол,
негова
фармацевтски
прифатлива киселинска или базна адитивна

полихалоC1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, C16алкилокси, C1-6алкилоксиC1-6алкил или Ar-

сол
или
негова
N-оксидна
има уште 37 патентни барања.

форма.

C(=O)-;

(51) A 61K 31/18, A 61P 37/06
(11) 5203
(13) Т1
(21) 2014/93

(22) 10/03/2014

(72) ALLEGRETTI, Marcello; PIEMONTI,
Lorenzo and DAFFONCHIO, Luisa
(54) ИНХИБИТОРИ НА CXCR1/2 КАКО

(45) 31/08/2015
(30) 20090172364 06/10/2009 EP

АДЈУВАНТИ ВО ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА
ПАНКРЕАТИЧНИ ОСТРВЦА

(96) 06/10/2010 EP10761018.0
(97) 11/12/2013 EP2485723
(73) Dompé S.p.A.,
Località Campo di Pile snc 67100 L'Aquila

(57) 1 Инхибитор на CXCR1 и/или CXCR2 за
употреба како помошен медикамент при

AQ, IT

1.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

има уште 7 патентни барања.

Патенти

трансплантацијата
на
панкреасните
островчиња кај пациенти со диабетис од Тип
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(51) A 61K 36/71, 31/05, 31/353, 35/02, 36/73,
36/74, 45/06, A 61P 31/12
(11) 5143
(21) 2014/94

ОД ХУМАНИОТ ВИРУС НА
ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА (ХИВ) ИЛИ

(13) Т1
(22) 10/03/2014

ХЕПАТИТИС Ц

(45) 31/08/2015

што , се состои од цветовите на сулфур,

(57) 1 Растителниот состав,назначен со тоа

(96) 10/04/2009 EP09784375.9
(97) 25/12/2013 EP2416794
(73) El Kettany, Sleimen and El Khatib,
Nadia

најмалку една билка содржи танини и
catechin средства одбрани од Agrimony

78430 Louveciennes, FR and Beyrouth, LB
(74) Друштво за застапување од областа на

поддршка, за употреба во третманот или
спречувањето на вирусни заболувања на

индустриската сопственост ЖИВКО

крвта предизвикани од хуманиот вирус на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

имунодефициенција (ХИВ) или хепатитис C.
има уште 8 патентни барања.

Eupatorium (GAFT) или Gambier (Uncaria
Gambier), како и фармацевтски прифатлива

(72) EL KETTANY, Sleimen
(54) ХЕРБАЛЕН СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВИРУСНИ
ЗАБОЛУВАЊА НА КРВТА ПРЕДИЗВИКАНИ
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(51) A 61K 9/22, 31/4015
(11) 5144

(13) Т1

(21) 2014/95

(22) 10/03/2014

(45) 31/08/2015
(30) 200905670 22/07/2009 TR
(96) 21/07/2010 EP10170242.1
(97) 22/01/2014 EP2277511
(73) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
34460 Sariyer/Istanbul, TR

Патенти

123 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Turp, Hasan Ali; Sezgin, Asiye; Türkyilmaz, Ali; Yelken, Gülay and Öner, Levent
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ СО ПРОДОЛЖЕНО ДЕЈСТВО
(57) 1 Фармацевтски состав на леветирацетам со продолжено дејство или фармацевтски
прифатлива сол од тоа во форма на таблета што содржи глицерил бехенат и
полиметакрилат полимер со најмалку еден фармацевтски прифатлив ексципиент, при што
тежинскиот сооднос на леветирацетам и глицерил бехенат е 10:1 до 1:10 (w/w).
има уште 18 патентни барања.

кадешто

(51) C 12N 5/073
(11) 5101
(21) 2014/96

споменатата

плацентарна

стем

(13) Т1
(22) 10/03/2014

клетка манифестира потиснување на T
клеточна пролиферација стимулирана со

(45) 31/08/2015

Epstein-Barr

вирус

антиген

којшто

ги

(30) 20050727004P 13/10/2005 US and
20060835628P 04/08/2006 US

претставува
B
клетките,
кадешто
споменатите плацентарни стем клетки не се

(96) 13/10/2006 EP06816901.0
(97) 18/12/2013 EP1957633
(73) Anthrogenesis Corporation
7 Powder Horn Drive Warren NJ 07059, US

трофобласти и кадешто барем 80% од
споменатите плацентарни стем клетки

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

изразува

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HARIRI, Robert, J.; PALUDAN, Casper;

изразува
и

EDINGER, James; HARBACHEUSKI, Ryhor
and MURRAY, RoseAnn
(54) ИМУНОМОДУЛАЦИЈА СО УПОТРБА
НА ПЛАЦЕНТАРНИ СТЕМ КЛЕТКИ

кадешто споменатиот имун одговор е имун
одговор против алографт, автоимуна болест,

(57) 1 Плацентарни стем клетки за употреба

има уште 23 патентни барања.

изразува
изразува

CD200
и
CD73,
CD105,
CD200
CD73,

и

и

OCT-4;

CD105,

и

HLA-G;
CD200;
или
HLA-G;

дијабетес, лупус еритематозис, ревматиден
артритис
или
мултипла
склероза.

во постапка за потиснување на имун одговор,

124 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) C 07K 1/00, 1/14, 14/00, C 08G 69/10
(11) 5169
(21) 2014/97

ПРОЧИСТЕНА ХИДРОБРОМСКА

(13) Т1
(22) 11/03/2014

КИСЕЛИНА

(45) 31/08/2015

мешавина на трифлуороацетил глатимер
ацетат, каде што смесата ja има бараната

(30) 608843P 09/09/2004 US

(57)

1

Во постапка за добивање на

(96) 09/09/2005 EP10194363.7
(97) 11/12/2013 EP2361924
(73) Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

просечна молекуларна тежина и каде што за
време на процесот на серија од мешавина на

5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

аланин, г-бензил глутамат, тирозин и
трифлуороацетил лизин се ослободува со

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

раствор од хидробромска киселина во оцетна
киселина, подобрувањето содржи употреба

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Dolitzky, Ben-Zion
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА

на раствор од хидробромска киселина во
оцетна киселина, што се состои од раствор

МЕШАВИНИ НА ТРИФЛУОРОАЦЕТИЛ
ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ СО УПОТРЕБА НА

има уште 31 патентни барања.

(51) A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22,
16/28

споменатото биспецифично антитело има:

полипептиди, од кои секоја се состои од

помалку од

0,1 %

на слободен бром.

(11) 5145

(13) Т1

(I) прв регион што се врзува за антиген кој

(21) 2014/99

(22) 11/03/2014

што
специфично
се
врзува
за
екстрацелуларниот домен на PDGFRв и ја

(45) 31/08/2015
(30) 144547P 14/01/2009 US and 40068P
27/03/2008 US

неутрализира активноста на PDGFRв, при
што споменатиот регион што се врзува за

(96) 27/03/2009 EP09724060.0
(97) 26/02/2014 EP2274008
(73) ZymoGenetics, Inc.

PDGFRв регион има VL домен (VL-PDGFR)
кој
што
има
CDR
LCDR1PDGFR,

Seattle, Washington 98102, US

(VH-PDGFR) кој што има CDR HCDR1PDGFR,
HCDR2PDGFR, и HCDR3PDGFR, при што:

(74) Друштво за застапување од областа на

LCDR2PDGFR, и LCDR3PDGFR и VH домен

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Sivakumar, Pallavur V.; GILBERTSON,
LCDR1PDGFR,

LCDR2PDGFR,

и

Debra G.; SNAVELY, Marshall D.; MABRY,

45

George R.; YI, Eugene C.; YAO, Yue and
PRESNELL, Scott R.
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА
ИНХИБИРАЊЕ НА PDGFRBETA И VEGF-A

LCDR3PDGFR ги имаат аминокиселинските
низи прикажани, посебно, во остатоците 24-

(57) 1 Биспецифично антитело кое што ги
неутрализира и PDGFRв и VEGF-A, при што

HCDR1PDGFR,
HCDR2PDGFR,
и
HCDR3PDGFR ги имаат аминокиселинските

Патенти

40, остатоците 56-62, и остатоците 95-103 од
НИЗА
ИД
БР:46;
и
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низи прикажани, посебно, во остатоците 31-

55

35, остатоците 50-66, и остатоците 99-111 од

LCDR3VEGF ги имаат аминокиселинските

НИЗА

и

низи прикажани, посебно, во остатоците 2434, остатоците 50-56, и остатоците 89-97 од

(II) втор регион што се врзува за антиген кој
што специфично се врзува за VEGF-A и ја

НИЗА
ИД
БР:278;
и
HCDR1VEGF, HCDR2VEGF, и HCDR3VEGF

неутрализира активноста на VEGF-A, при
што споменатиот регион што се врзува за

ги имаат аминокиселинските низи прикажани,
посебно, во остатоците 31-35, остатоците 50-

VEGF-A има VL домен (VL-VEGF) кој што има

66, и остатоците 99-110 од НИЗА ИД БР:280;

CDR
LCDR1VEGF,
LCDR2VEGF,
и
LCDR3VEGF и VH домен (VHVEGF) кој што

при што секој од споменатиот прв регион што

има CDR HCDR1VEGF, HCDR2VEGF, и
HCDR3VEGF,
при
што:

се врзува за антиген и споменатиот втор
регион што се врзува за антиген покажува

ИД

БР:48;

LCDR1VEGF,

LCDR2VEGF,

и

афинитет за врзување (Ka) од 108 M-1 или
поголем.
има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 9/48, 31/4184, 9/14
(11) 5060
(21) 2014/100

(72) COLLEDGE, Jeffrey and OLTHOFF,
(13) Т1
(22) 11/03/2014

Margaretha
(54) ОРАЛНИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА

(45) 31/08/2015

БЕНДАМУСТИН

(30) 20080075915 03/12/2008 EP
(96) 03/12/2009 EP09796303.7

(57) 1 Фармацевтски состав за орална
администрација,
составот
содржи

(97) 01/01/2014 EP2367542
(73) Astellas Deutschland GmbH

бендамустин или фармацевтски прифатлив,
естер, сол или негов солват како активна

Georg-Brauchle-Ring 64-66 80992 München,
DE

состојка
и
ексципиенс,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

прифатлив не-јонски сурфактант, избран од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

групата составена од макрогол глицерол

Патенти

фарамцевтски
прифатлив
којшто
е
фармацевтски
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хидроксистеарат,
масло

и

eтилен

полиоксил-35-рицинусово
оксид/пропилен

оксид

Poloxamer

®

има

уште

(15),

со

12

124).

патентни

барања.

блокиран кополимер (Pluronic ® L44NF или

(51) A 61F 2/06
(11) 5204
(21) 2014/101

поврзувачки

елементи,

кои

(13) Т1
(22) 12/03/2014

овозможуваат да волуменската комора (15)
паралелно се поврзе со отсечката на

(45) 31/08/2015

природниот крвен сад и со елементите за

(30) 20091052349 07/11/2009 DE
(96) 05/11/2010 EP 10014333.8

прилагодување, на кои им се овозможува или
влијае на промената на волуменот на

(97) 01/01/2014 EP2319454
(73) E.S. Bio-Tech Limited

волуменската комора (15) при промена на
притисокот во кардиоваскуларниот систем

Arch. Makariou III, 213, Maximos Plaza Tower
1, 3rd Floor 3030 Limassol, CY

или во волуменската комора, назначен со
тоа, што промената на волуменот изнесува

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

највеќе

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Doss, Mirko Dr.
(54) УРЕД БАЈПАС ЗА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
КРВНИОТ ПРИТИСОК

притисокот помеѓу 50 mmHg и граничните
вредности на притисокот од барем 120 mmHg

(57) 1 Уред бајпас за влијание врз крвниот
притисок во кардиоваскуларниот систем, кој

притисокот
и
150
има уште 6 патентни барања.

3

cm3

во

долната

област

на

и најмалку 25 cm3 во горната област на
притисокот помеѓу граничната вредност на
mmHg

опфаќа имплант (10) со волуменска комора
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(51) A 61K 47/48, 38/21, A 61P 31/12, 35/00
(11) 5205
(21) 2014/102

(57) 1 Состав што содржи интерферон-бета-

(13) Т1
(22) 12/03/2014

1а или фузион протеин што го содржи
интерферонот-бета-1а, назначен со тоа, што

(45) 31/08/2015

интерферонот-бета-1а се состои од амино

(30) 104572P 16/10/1998 US and 120161P
16/02/1999 US

киселинската

секвенца:

(96) 15/10/1999 EP06003415.4
(97) 18/12/2013 EP1656952
(73) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge,

и
каде што интерферонот-бета-1а е споен со

Massachusetts 02142, US

интерферон-бета-1а, каде што спојувањето

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

помеѓу интерферонот-бета-1а и наведениот
полимер се добива користејќи метода на

(72) Pepinsky, Blake; Runkel, Laura;
Brickelmaier, Margot; Whitty, Adrian and

редуктивна
алкилација,
и
каде
што
наведениот полимер содржи средина од

Hochman, Paula
(54) ПОЛИАЛКИЛЕН ГЛИКОЛ КОЊУГАТИ

полиалкилен
има
уште

единечен не-природно-јавувачки полимер на
N-завршниот
крај
од
наведениот

25

патентни

гликол.
барања.

НА ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1А И НИВНИ
УПОТРЕБИ

Патенти
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(51) A 61K 39/395
(11) 5061
(21) 2014/103

(72) SWANSON, Barbara Anne; KORYTKO,
(13) Т1
(22) 13/03/2014
(45) 31/08/2015

Andrew Ihor; MARQUIS, David Matthew and
SMITH, Eric Michael
(54) АНТИ-СКЛЕРОСТИН АНТИТЕЛА

(30) 20070895813P 20/03/2007 US
(96) 11/03/2008 EP08731905.9

(57) 1 Антитело или негов функционален
фрагмент којшто специфично се врзува за

(97) 18/12/2013 EP2131860
(73) Eli Lilly & Company

човечкиот склеростин, кадешто антителото
или негов функционален фрагмент содржи

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

шест CDR-ови со следните аминокисeлински
секвенци: HCDR1 со SEQ ID NO:26, HCDR2

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

со SEQ ID NO:27, HCDR3 со SEQ ID NO:28,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

LCDR1 со SEQ ID NO:29, LCDR2 со SEQ ID
NO:30 и LCDR3 со SEQ ID NO:31.
има уште 7 патентни барања.

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/395, 47/48, A 61P
43/00, C 07K 14/54, C 12N 15/13, 15/63, 5/16

(72) POPPLEWELL, Andrew George; TICKLE,
Simon Peter; ADAMS, Ralph and RAPECKI,

(13) Т1
(22) 14/03/2014

Stephen Edward
(54) НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА ШТО

(45) 31/08/2015
(30) 0425569 19/11/2004 GB

ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL17

(96) 16/11/2005 EP05803526.2

(57) 1 Неутрализирачко антитело што има

(97) 08/01/2014 EP1814915
(73) UCB Pharma S.A.

специфичност за човечки IL-17, што има
тежок ланец што ја содржи секвенцата gH11

Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(СЕК ИД БР:11) и лесен ланец што ја содржи
секвенцата
gL3
(СЕК
ИД
БР:13).

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

има уште 18 патентни барања.

(11) 5170
(21) 2014/104

130 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) C 07K 14/18, C 12N 15/867

ГЛИКОПРОТЕИН ОБВИТКАН СО СИНДБИС

(11) 5171

(13) Т1

ВИРУС

(21) 2014/105

(22) 14/03/2014

(57) 1 Честичка од лентивирален вектор што
содржи:

(45) 31/08/2015
(30) 228491P 24/07/2009 US
(96) 22/07/2010 EP10737715.2

(a)
обвивка
што
содржи
(i) синдбис вирус Е2 гликопротеин од СЕК ИД

(97) 08/01/2014 EP2456786
(73) Immune Design Corp

БР:1 во кој 160X е отсутно или е амино
киселина различна од глутаминска киселина,

1616 Eastlake Ave. E., Suite 310, Seattle, WA

или нејзина варијанта од СЕК ИД БР:1 што

98102, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

има барем 80% идентичност на СЕК ИД БР:1
и во која што 160X е отсутно или е амино

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ALLEN, James, M.; VAN HOEVEN, Neal,

киселина различна од глутаминска киселина,
способна да заразува дендритични клетки;

S.; LI, Jin Zhong; SLOAN, Derek, D. and

каде што E2 не е дел од фузион протеин со

DUBENSKY, Thomas W., Jr.
(54) ЛЕНТИВИРАЛНИ ВЕКТОРИ

Синдбис
вирус
E3;
и
(б) геном на лентивирален вектор што

ПСЕВДОТИПИЗИРАНИ СО

содржи

Патенти

една

или

повеќе

секвенци

од
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интерес.

има

(51) A 61K 51/04, G 01N 33/60
(11) 5102
(13) Т1

(54) УПОТРЕБА НА 7-ХЛОРО-N,N, 5ТРИМЕТИЛ-4-ОКСО-3-ФЕНИЛ-3,5-

(21) 2014/106

ДИХИДРО-4Н-ПИРИДАЗИНО-[4,5-b]
ИНДОЛ-1-АЦЕТАМИД КАКО БИОМАРКЕР

(22) 14/03/2014
(45) 31/08/2015

уште

22

патентни

барања.

(30) 08291013 28/10/2008 EP
(96) 27/10/2009 EP09760593.5

НА НИВОТО НА ПЕРИФЕРНИТЕ
РЕЦЕПТОРИ НА БЕНЗОДИАЗЕПИНИТЕ

(97) 25/12/2013 EP2349352
(73) SANOFI and Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives

(57) 1 Употреба на радиомаркиран 7-хлоро-

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR and 25, rue
Leblanc, 75015 Paris, FR

биомаркер за откривање, кај поединец, на
нивоата на периферните рецептори на

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

бензодиазепините (PBR) во услови на
нормални и патолошки состојби, назначена

(72) BENAVIDES, Jesus; DAMONT, Annelaure;

со тоа, што наведениот радиомаркер е

HANTRAYE, Philippe; MARGUET, Frank;
ROONEY, Thomas; RIVRON, Luc; TAVITIAN,

одбран од јаглерод-11, радиохалогени и
радиометали.

Bertrand; THOMINIAUX, Cyrille; BOUTIN,
Hervé; CASTEL, Marie-Noëlle and DOLLE,

има уште 24 патентни барања.

N,N,5-триметил-4-оксо-3-фенил-3,5-дихидро4H-пиридазино[4,5-b]индол-1-ацетамид како

Frédéric
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содржи барем еден рекомбинантен вирусен

(51) G 01N 33/50
(11) 5064
(21) 2014/107

(13) Т1
(22) 14/03/2014

вектор којшто кодира таргетирање нa антиген
кај
пациент
којшто
содржи:

(45) 31/08/2015
(30) 20090305328 17/04/2009 EP
(96) 12/04/2010 EP10719285.8

мерење на нивоа на активиран CD3+
CD69+ T лимфоцити во биолошки примерок

(97) EP2419728
(73) Transgene SA

земен од телото на спомeнaтиот пациент
кадешто една или повеќе дози на

Boulevard Gonthier d'Andernach Parc
d'Innovation, CS80166 67405 Illkirch

споменатиот
имуноген
состав
е
администриран кон споменатиот пациент и

Graffenstaden Cedex, FR

кадешто споменатиот биолошки примерок е

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

земен следејќи барем еден од споменатите
администрации:

(72) ACRES, Bruce
(54) БИОМАРКЕР ЗА МОНИТОРИРАЊЕ НА

кадешто нивоата на активирани CD3+
CD69+ T лимфоцити над околу
10.4 %

ПАЦИЕНТИ

индицира дека субјектот е индикативен на
успешен клинички резултат за лекувањето.

(57)

1

Ex vivo постапка за тестирање на

ефикасноста на третманот којшто вклучува

има

уште

8

патентни

барања.

администрација на имуноген состав којшто

Патенти
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4545, A 61P
23/00, C 07D 401/14, 417/12, 417/14

Или нагова фармацевтски прифатлива сол,
каде

(13) Т1
(22) 14/03/2014

X е
W

(45) 31/08/2015

Испрекинатата линија означува присуство

(30) 926661P 27/04/2007 US; 930036P
11/05/2007 US; 937003P 21/06/2007 US and

или отсуство на врска, и кога испрекинатата
линија означува присуство на врска или W е

962409P 27/07/2007 US
(96) 25/04/2008 EP08737573.9

N, тогаш R4 не е присутен, инаку R4 е -H, OH,
-OCF3,
-halo,
-(C1-C6)alkil,

(97) 25/12/2013 EP2142529
(73) Purdue Pharma LP and Shionogi & Co.,

-CH2OH, -CH2Cl, -CH2Br, -CH2I, -CH2F, CH(halo)2,-CF3, -OR10, -SR10, -COOH, -

Ltd.

COOR10,

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US and 1-8 Doshomachi

-C(O)H, -OC(O)R10, -OC(O)NHR10,
NHC(O)R13, -CON(R13)2, -S(O)2R10, ili -NO2;

3 chome, Chuo-ku, Osaka Osaka 541-0045,
JP

R10
je
-(C1-C4)alkil;
секое R13 е независно: -H, -(C1-C4)alkil, -(C1-

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

C4)alkenil,
секое

(72) TAFESSE, Laykea and KUROSE, Noriyuki
(54) TRPV1 АНТАГОНИСТИ И НИВНА
УПОТРЕБА

(a)
(b)

(11) 5103
(21) 2014/108

(57)

1

Соединението од формулата III:

O,

S,
е

N-CN, N-OH или
N
или

N-OR10;
C;

-C(O)R10,

-(C1-C4)alkinil,
R3
е

или
-fenil;
независно:

-H
или
(C1-C6)alkil;
или
две R3 групи заедно формираат (C2-

C6) мост, кој
супституиран со

е несупституиран или
1, 2 или 3 независно

избрани R8 групи, а мостот опционо содржи 134 | С т р а н а
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HC=CH- во рамките на (C2-C6) мостот; или

избрана

R7

група;

две R3 групи заедно формираат -

(c)

мост,

CH2-N(Ra)-CH2Мост;

или

секое Rc е независно избрано од -H или -(C1C4)alkil;
m
е
каде

цел

0,
Ar1

1,

2,
е:

R1

Ra е избран од -H, -(C1-C6)alkil, -(C3-

каде

C8)cikloalkil, -CH2-C(O)-Rc, -(CH2)-C(O)-ORc,
-(CH2)-C(O)-N(Rc)2, -(CH2)2-O-Rc, -(CH2)2-

R14 е -H, -Cl, -F, -Br, -CF3, -OCF3, -(C1-

(a)
до

или

-Cl,

-F

или

или

Мост;

S(O)2-N(Rc)2,
Rb

е

број

-CF3;

Ar2

е

-(CH2)2-N(Rc)S(O)2-Rc;
е
избран
од:

C6)alkil, -SO2CF3, -SO2(C1-C6)alkil, -OCH3, OCH2CH3,
или

-H, -(C1-C6)alkil, -(C3-C8)cikloakil, -(3-

-OCH(CH3)2, и пожелно -CF3, -OCF3, -Cl, или
-F;

7-член)heterocikl,

-N(Rc)-(C3-

R14 е -H, -Cl, -F, Br, -CH3, -CH2CH3, -OCH3, -

или
или

OCH(CH3)2,
или
-OCH2CH3;
и
секое R8 и R9 се независни -H, -Cl, -Br, -F, -

или 6-член)heteroaril, -N(Rc)-(5до
10-

CH3, -OCH3, -OCH2CH3, -CF3, -OCF3, izopropil, или terc- butil.

-N(Rc)2,

C8)cikloalkil,
-N(Rc)-(3до

7-член)heterocikl;

(b)
-fenil, -(5N(Rc)-fenil
или

член)heteroaril, од кои секој е несупституиран
или супституиран со 1, 2 или 3 независно

има уште 19 патентни барања.

(51) B 65D 37/00, 6/28, 6/02, 85/34

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 5104
(21) 2014/110

(13) Т1
(22) 18/03/2014
(45) 31/08/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Heiman, Yosef
(54) СПЕЦИЈАЛИЗИРАН КОНТЕЈНЕР ЗА

(30) 20070186685 16/10/2007 IL
(96) 29/10/2008 EP08840673.1

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

(97) 15/01/2014 EP2214974
(73) Heiman, Yosef

контејнер којашто ги содржи чекорите на:
(а) обезбедување структурa (F) со најмалку

20 Ha Vered Street 99797 Karmey Yosef, IL

четири

Патенти

(57) 1 Постапка за производство на отворен

составни-членови (H1, H2, H3, H4);
135 | С т р а н а
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(б) обвиткување на структурата (F) со прва
навлака

(S1)

изработена

од

ссоставена

од

платнен

материјал кој може да се превиткува такашто
навлаката го обвиткува првиот пар спротивни

(i)
правоголна
рамка
којашто
е
составена од најмалку четири
составни-

составни
членови
(H1,
H3);
и
(в) обвиткуввање на структурата (F) со втора

членови
(H1,
H2,
H3,
H4);
и
(ii)
четири ногарки (G1, G2, G3, G4) кои

навлака (S2) изработена од платнен
материјал кој може да се превиткува такашто

се издолжуваат од четирите агли на рамката
(H1,
H2,
H3,
H4);

навлаката

го

обвиткува

спротивни

составни

вториот

членови

(H2,

пар
H4);

се
карактеризира
со
тоашто
структурата е нефлексибилна структура (F)

136 | С т р а н а

контејнерот е наменет за складирање и/или
испорака
на
земјоделски
производи.
има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07D 498/14, A 61K 31/535, A 61P 31/18

каде

што:

(13) Т1
(22) 18/03/2014

R1
L

(45) 31/08/2015
(30) 2008P0083612 25/07/2008 US

R2

(96) 23/07/2009 EP09800989.7
(97) 25/12/2012 EP2320908
(73) Shionogi & Co., Ltd. and VIIV Healthcare

a)
b

Company
1-8 Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi

алкокси;
d ) хетероциклил опционално може да биде

Osaka 541-0045, JP and Five Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709, US

заменет
со
оксо
или
C1-C8алкил;
e ) C(O)OR4, кадешто R4 е H, C1-C8алкил,

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

или XR5 каде што X е алкилен и R5 е C6C10арил, хетероциклил или NR6R7 каде што

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

R6 и R7 се независно одбрани од група што

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) JOHNS, Brian, Alvin; WEATHERHEAD,

се состои од H и C1-C8алкил или
f ) C(O)R10, кадешто R10 е хетероциклил

Jason, Gordon; AOYAMA, Yasunori and
HAKOGI, Toshikazu
(54) ДОЛУТЕГРАВИР ПРОЛЕКОВИ

опционално заменет со XR11 каде што R11 е
хетероциклил;

(11) 5172
(21) 2014/112

(57)
1.

1

(57)

Соединение

Патенти

Патентни
со

барања

формула

(I):

е

C1-C8алкил
е

или

LR2;
алкилен;
е

)

водород;
алкокси;

c ) OR3 кадешто R3 е P(O)(OH)2, или

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 9/00, A 61J 1/14, A 61K 38/21,

(72) SAMARITANI, Fabrizio Via Luigi Chiala

47/10, 47/18, 47/26, B 65D 81/24

and DEL RIO, Alessandra Via Ildebrando

(11) 5065
(21) 2014/113

(13) Т1
(22) 19/03/2014

Vivanti
(54) ТЕЧНИ СТАБИЛИЗИРАНИ

(45) 31/08/2015
(30) 03010671 13/05/2003 EP

ИНТЕРФЕРОН-БЕТА ФОРМУЛАЦИИ ВО
ПРЕСЛЕЧЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ САДОВИ

(96) 12/05/2004 EP04760770.0
(97) 19/03/2014 EP1633388
(73) ARES TRADING S.A.

(57) 1 Сад за течен фармацевтски состав,
садот содржи течен фармацевтски состав

Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170
Aubonne, CH

в како активна состојка, карактеристичен во
тоа што вклучува средство за затворање

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

преслечено
со
инертен
флуоризиран
материјал и каде што внатрешната површина

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

на садот е преслечена со инертен материјал.
има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 205/04, A 61K 31/496, A 61P

формула

25/00, 29/00, C 07D 401/14, 403/12, 405/12,
405/14, 409/12, 409/14, 413/12, 413/14, 417/12,

кадешто

417/14, 495/04
(11) 5105

(13) Т1

Y и Z се независно избрани од a) или b) при
што едниот од Y и Z е избран од група a) и

(21) 2014/114

(22) 20/03/2014

другиот

подготвен за инјекција и содржи интерферон-

(I)

е

избран

од

група

b);

(45) 31/08/2015
(30) 20090171649P 22/04/2009 US and

Група

20090171658P 22/04/2009 US
(96) 22/04/2010 EP10716205.9

i)

(97) 01/01/2014 EP2421825
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

ii) C3-8 циклоалкил опционално супституиран
со еден или два флуоро супституенти,

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

iii)

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

iv) хетероарил избран од групата составена
од тиенил, фуранил, тиазолил, изотиазолил,

(72) BIAN, Haiyan; CHEVALIER, Kristen, M.;
CONNOLLY, Peter, J.; FLORES, Christopher,

оксазолил,
пиролил,

M.; LIN, Shu-chen; LIU, Li; MABUS, John;
MACIELAG , Mark, J.; MCDONNELL, Mark, E.;

бензотиенил,
пиразолил,

PITIS, Philip, M.; ZHANG, Sui-po; ZHANG, Yue-

и

mei; ZHU, Bin and CLEMENTE, Jose
(54) АЗЕТИДИНИЛ ДИАМИДИ КАКО

кадешто C6-10 арил е супституиран со; и

МОНОАЦИЛГЛИЦЕРОЛ ЛИПАЗНИ
ИНХИБИТОРИ

хетероарилот е опционално супституиран со;
еден супституент избран од групата

(57)

1

Соединение

138 | С т р а н а

со Формула (1)

a)

е

супституиран

C6-10

трифлуорометил

пиримидинил,

арил,

или

изоксазолил,

тиено
[3,2-b]тиофен-2-ил,
триазолил,
тетразолил,
[1,2,3]тиадиазолил;

составена од флуоро, хлоро, бромо, C1-4
алкил,
C1-4
алкокси,
цијано,
Патенти
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алкилкарбониламино

C1-4

и

трифлуорометил;

пиридинил,

изоксазолил,

бензимидазолил,

Група

b)

е

тиазолил,

пиролил,

фуранил,

пиримидинил,
и
пиразолил;
или
iii) 5,6-дихидро-4H-циклопентапиразол-2-ил;

i)
C6-10
арил;
ii) хетероарил избран од групата составена

кадешто споменатиот хетероарил и 5,6-

од
тиазолил,
пиридинил,
индолил,
индазолил, бензоксазолил, бензотиазолил,

дихидро-4H-циклопентапиразол-2-ил
се
опционално супституирани со еден фенил

бензофуранил, бензотиенил, 1H-пироло[3,2-

супституент

b]пиридин-5-ил, 1H-тиено[2,3-c]пиразол-5-ил,
1H-пироло[2,3-b]пиридин-5-ил,
1H-

супституент е опционално супституиран со
еден до два хлоро супституенти или

пиразолo[3,4-b]пиридин-5-ил,
b]пиридин-2-ил, кинолинил,

фуро[2,3киназолинил,

трифлуорометил;
и кадешто фенилот C6-10 арил и хетероарил

фуранил,
[1,2,3]триазолил,
тиенил,
оксазолил, [1,3,4]оксадиазол-2-ил, пиролил,

се опционално независно супституиран со
еден до два супституенти избрани од групата

пиразолил

бензимидазолил;

составена од C1-4 алкоксикарбониламино;

2,3-дихидро-1H-индолил;
дифенил-индолил;

C1-4 алкил; цијанометил; C1-4 алкокси; еден
до три флуоро или хлоро супституенти;

и

iii)
iv)

2,3

и

споменатиот

фенил

v)
дифенил-имидазолил;
vi) 1-(2,4-дихлорофенил)-4,5,6,7-тетрахидро-

трифлуорометил;
трифлуорометилтио;

1H-индазол-3-ил;
vii)
3-(4-хлорофенил)-4,5,6,7-тетрахидро-

C1-4 алкоксикарбонил; C1-4 алкоксикарбонил
(C2-4)алкенил;
цијано(C2-4)алкенил;
(2-

индазол-2-ил;

цијано)

етиламинокарбонил;

цијано;

viii)
1-(4-флурофенил)-1H-пироло[3,2b]пиридин-6-ил;
или

карбокси;
аминокарбонил;
алкиламинокарбонил;

C1-4

ix) дифенил-1H-пиразол-3-ил; кадешто секој
фенил е опционално супституиран со еден

ди(C14алкил)аминокарбонил; формил; нитро;
бромо;
хидрокси;

до два хлоро супституенти; и
кадешто
споменатиот пиразолил е опционално

ди(C14алкил)аминосулфонил;
алкилсулфонил;

супституиран со еден метил супституент;

4алкил)аминосулфонил;

кадешто

2,3-дихидро-1H-

илсулфонил;
-OCH2Oприкачен
за
соседните јаглеродни атоми; и NRcRd;

индолил, и хетероарил од Група b) се
опционално независно супституирани со

кадешто Rc е водород или C1-6 алкил и
кадешто Rd е водород, C1-6 алкил,

еден до два супституенти избрани од групата
составена од бромо, хлоро, флуоро, јодо, C1-

цијано(C14)алкил, C3-8 циклоалкил, C1-6
алкилкарбонил, C1-6 алкоксикарбонил, C38

4 алкил, C1-4 алкокси, и трифлуорометил; и

циклоалкилкарбонил, C3-8 циклоалкил(C1-

се супституирани со еден дополнителен
супституент избран од групата составена од

4)алкил,
аминокарбонил,
ди(C14алкил)аминокарбонил,
C6-10

C6-10

i)

арил,

C6-10

арил;

ii) хетероарил избран од групата составена
од
пиримидинил,
тиенил,
кинолинил,
Патенти

трифлуорометокси;
C1-4 алкилкарбонил;

арилкарбонил;
ди(C1-4алкил)аминосулфонил,

C1-4
ди(C1морфолин-4-

и

C14

алкилсулфонил;
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s е 0, 1 или 2; под услов да кога s е 2, R1 е

4-бифенил, и s е 0; соединение кадешто Y е

независно избран од групата составена од

5-метил-изоксазолил-3-ил, Z е 4-бифенил, и s

фенил, C1-3 алкил, и C6-1арил(C1-3)алкил;
кога s е 1, R1 е C6-10 арил, C1-3 алкил,

е 0; соединение кадешто Y е тиазол-2-ил, Z е
5-(4-хлорофенил)оксазол-4-ил,
и

бензилоксиметил,
хидрокси(C13)алкил,
аминокарбонил, карбокси, трифлуорометил,

s е 0; соединение кадешто Y е тиазол-2-ил, Z
е 3-фенил-1H-пиразол-4-ил, и s е 0;

спирофузиран циклопропил, 3-оксо, или
арил(C1-3)алкил; или, кога е s е 2 и R1 е C1-3

соединение кадешто Y е тиазол-2-ил, Z е 5(2-флуоропиридин-3-ил)-1H-бензимидазол-2-

алкил,

алкил

ил, и s е 0; соединение кадешто Y е тиазол-4-

супституентите се земени со пиперизинил
прстен
за
да
формира
3,8-диаза-

ил, Z е 1-фенил-5-трифлуорометил-пиразол4-ил,

бицикло[3.2.1]октанил
бицикло[2.2.2]октанил

или
2,5-диазапрстенeст систем;

и s е 0; соединение кадешто Y е пиримидин2-ил,
Z
е
4-бифенил,

и под услов кога соединението со формула
(I) е некое друго од соединението кадешто Y

и s е 0; соединение кадешто Y е тиазол-4-ил,
Z е 4-бифенил, s е 1, и R1 е 3-фенил; и

е 3-хлоробензотиен-2-ил, Z е 4-бифенил, и s

енантиомери,

е 0; соединение кадешто Y е 3-хлоротиен-2ил,
Z
е
4-бифенил,
и
s
е
0;

негови фармацевтски прифатливи
има уште 20 патентни барања.

C1-3

диастереомери,

солвати

и

соли.

соединение кадешто Y е 2-цијанофенил, Z е

(51) C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00

(54) ПОЛИПЕПТИДИ ВКЛУЧЕНИ ВО ИМУН

(11) 5066

(13) Т1

ОДГОВОР

(21) 2014/115

(22) 21/03/2014

(57) 1 Изолиран молекул на нуклеинска
киселина кој што вклучува нуклеотидна

(45) 31/08/2015
(30) 244448 03/02/1999 US and 264527
08/03/1999 US

секвенца
а) нуклеотидната

избрана
секвенца

(96) 27/01/2000 EP00907027.7
(97) 02/04/2014 EP1149114
(73) AMGEN INC.

наведено на слика 12А (SEQ ID NO: 16);
б) нуклеотидната секвенца која што го кодира

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

12А ( SEQ ID NO: 17) од резидуите 1-302, или
од резидуите 19-302, 20-302, 21-302, 22-302,

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

24-302
или
28-302;
или
ц) нуклеотидна секвенца комплементарна на

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

било
која
од
(а)
има уште 34 патентни барања.

како

од:
што е

полипептидот како што е наведено на слика

или

(б).

(72) YOSHINAGA, Steven, Kiyoshi

140 | С т р а н а
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(51) B 41M 5/24, 5/26, B 42D 25/00, G 07C
9/00

(97) 12/03/2014 EP1874557
(73) Morpho B.V.

(13) Т1
(22) 21/03/2014

2031 CC Haarlem, NL

(45) 31/08/2015
(30) 1028776 14/04/2005 NL

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 13/04/2006 EP06733064.7

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 5106
(21) 2014/116

Патенти

(74) Друштво за застапување од областа на
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(72) VAN DEN BERG, Jan
(54) ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИТЕТ И МЕТОД

споменатиот

ЗА НЕГОВА ИЗРАБОТКА
(57) 1 Документ за идентитет кој што содржи

кога се гледаат под еден агол во однос на
споменатиот носач на податоци првата слика

носач на податоци (1) со податоци (2), при
што споменатите податоци содржат две

(6) е видлива, а кога се гледаат под втор агол
споменатата втора слика (7) е видлива, при

слики (4) на една особа која што треба да се
провери, при што споменатите слики се

што сликите претставуваат две слики на
истото лице (12) на една особа која што

ставаат една врз друга и меѓусебно се

треба

преклопуваат во еден слој на сликата (8) кој
што е чувствителен на ласерска светлина,

различни агли, при што споменатите слики
(6, 7) се ставени така што споменатите леќи

при што слојот кој што има материјал кој што
пропушта ласерска светлина и формира

се направени така што растојанието помеѓу
споменатиот прв и втор агол е 5°-20°.

една

има

низа

на

леќи

(5)

се

става

на

слој

на

сликата,

при

што

споменатите слики (6, 7) се ставени така што

да се провери,

уште

9

набљудувано од

патентни

барања.

(51) C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00
(11) 5067
(13) Т1

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

(21) 2014/117

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(22) 24/03/2014

(45) 31/08/2015
(30) 244448 03/02/1999 US and 264527

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

08/03/1999 US
(96) 27/01/2000 EP10010891.9

1000, Скопје
(72) Yoshinaga, Steven Kiyoshi
(54) НОВИ ПОЛИПЕПТИДИ ВКЛУЧЕНИ ВО
ИМУН ОДГОВОР

(97) 02/04/2014 EP2332976
(73) Amgen, Inc
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(57)

1

киселина

31 Август 2015

Изолиран молекул на нуклеинска
кој

што

вклучува

нуклеотидна

киселинската секвенца прикажана на Слика
12А

(SEQ

ID

NO:

17),

нуклеотидната
нуклеотидната

како што е наведено на Слика 12А (SEQ ID
NO: 17), каде што екстрацелуларниот домен

Accesion No. AB014553.1 (поднесена на 15
јули,
1998).

се протега од било која резидуа 19, 20, 21,
22, 24 или 28 до резидуата 259 од амино

има уште 18 патентни барања.

(51) C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

(13) Т1
(22) 24/03/2014

да
од

услов

секвенца
која
што
го
кодира
екстрацелуларниот домен на полипептидот

(11) 5068
(21) 2014/118

секвенца
секвенца

под

не
е
GenBank

CA 91320-1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(45) 31/08/2015
(30) 244448 03/02/1999 US and 264527

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

08/03/1999 US

1000, Скопје

(96) 27/01/2000 EP10010892.7
(97) 02/04/2014 EP2332978
(73) Amgen, Inc

(72) Yoshinaga, Steven Kiyoshi
(54) НОВИ ПОЛИПЕПТИДИ ВКЛУЧЕНИ ВО

Патенти
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(57) 1 Антитело или негов фрагмент, кој што

б) го вклучува екстрацелуларниот домен на

се врзува за екстрацелуларниот домен на

зрелата амино киселинска секвенца како што

полипептидот
полипептидот:

што

е наведена на Слика 12А (SEQ ID NO: 17),
каде што екстрацелуларниот домен се

а) е кодиран од молекулот на нуклеинска
киселина кој што ја вклучува нуклеотидната

протега од било која резидуа 19, 20, 21, 22,
24, или 28 до резидуата 259 на амино

секвенца
која
што
го
кодира
екстрацелуларниот домен на полипептидот

киселинската секвенца прикажана на Слика
12А
(SEQ
ID
NO:
17).

како што е наведено на Слика 12А (SEQ ID

има

NO:

B7RP1,

каде

17);

уште

9

патентни

барања.

или

(51) C 12N 15/82, A 01H 5/00
(11) 5173
(13) Т1

(73) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO

(21) 2014/119

(22) 24/03/2014

63167, US

(45) 31/08/2015

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) 42957 07/04/2008 US
(96) 30/03/2009 EP09729204.9

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) FLASINSKI, Stanislaw and DIETRICH,

(97) 22/01/2014 EP2262896

Charles, R.
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(54) РЕГУЛАТОРНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА

2,

РАСТЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(ц)

(57) 1 ДНК молекул што содржи регулаторен
елемент што има ДНК секвенца одбрана од:

гранични нуклеотиди од секвенцата од (a)
или
(б)
со
промоторска
активност,

(a)
секвенца со барем 95 проценти
секвенцна идентичност на целата должина

назначен
со
тоа,
што
наведениот
регулаторен елемент е оперативно поврзан

од
ДНК
секвенца
одбрана
од
СЕК ИД БРи:1-2 со промоторска активност,

за
хетеролошки
полинуклеотиден

(б)

има

секвенца одбрана од СЕК ИД БРи:1-

и
фрагмент

уште

што

9

содржи

барем

транскрибирачки
молекул.
патентни

барања.

(51) C 12N 15/13, A 61K 39/205, 39/395, A

(54) ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ

61P 31/14, C 07K 14/145, 16/10, C 12N 5/10, G
01N 33/53

БЕСНИЛО И НИВНИ УПОТРЕБИ
(57)

1

95

Изолирано човечко антитело, или

(11) 5174

(13) Т1

негов антиген-врзувачки дел, што се врзува

(21) 2014/120

(22) 24/03/2014

за G протеин од вирус на беснило и што ја
инхибира способноста на вирусот да

(45) 31/08/2015
(30) 649512P 02/02/2005 US
(96) 02/02/2006 EP06720126.9

инфицира клетки, и што содржи променлив
регион CDR3 од секвенца со тежок ланец

(97) 25/12/2013 EP1851315
(73) University of Massachusetts and

што содржи СЕК ИД БР: 5, променлив регион
CDR3 од секвенца со лесен ланец што

Centers for Disease Control and Prevention

содржи СЕК ИД БР: 8, променлив регион

National Ctr. Infectious Diseases
225 Franklin Street, 12th Floor, Boston, MA

CDR2 од секвенца со тежок ланец што
содржи СЕК ИД БР: 4, променлив регион

02110, US and 1600 Clifton Road, N.E.
MSE51, Atlanta, GA 30333, US

CDR2 од секвенца со лесен ланец што
содржи СЕК ИД БР: 7, променлив регион

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

CDR1 од секвенца со тежок ланец што
содржи СЕК ИД БР: 3, и променлив регион

(72) AMBROSINO, Donna; THOMAS, William

CDR1 од секвенца со лесен ланец што

D., Jr.; MANDELL, Robert; SCHONHOFF,
Susan; BABCOCK, Gregory J. and

содржи
СЕК
ИД
има уште 19 патентни барања.

БР:

6.

RUPPRECHT, Charles
Патенти

145 | С т р а н а
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аранжман од лизгачки прстен (20, 30) содржи

(51) H 02K 9/28, 13/00
(11) 5175

(13) Т1

мнозинство од лизгачки прстени (18) што се

(21) 2014/121

(22) 24/03/2014

аранжирани концентрично во однос на оската
на машината (17) и еден позади друг во

(45) 31/08/2015
(30) 102009037052 13/08/2009 DE and
102009048265 05/10/2009 DE

аксијалната насока, каде што аранжманот од
лизгачки прстен (20, 30) е дизајниран да биде

(96) 10/08/2010 EP10744551.2
(97) 25/12/2013 EP2465185
(73) ALSTOM Renewable Technologies

само-потпорен, назначен со тоа, што
лизгачките прстени (18) се поврзани еден со

82, Avenue Léon Blum, 38100 Grenoble, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

се аранжирани помеѓу лизгачките прстени
(18), за разладно средство, особено

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHWERY, Alexander ; OKAI, Ricardo,

разладен воздух, и се држат разделени со
дистанцери (21, 22; 24) што се аранжирани

Naoki and BAUMEISTER, Stefan
(54) АРАНЖМАН ОД КОЛЕКТОРСКИ
ПРСТЕН ЗА РОТИРАЧКА ЕЛЕКТРИЧНА

помеѓу лизгачките прстени (18) со тоа, што

МАШИНА
(57) 1 Аранжман од лизгачки прстен (20, 30)

елементи
за
дистрибуирани

за

има

ротирачка

146 | С т р а н а

електрична

машина,

друг формирајќи отвори за проток (31), што

дистанцерите (21, 22; 24) содржат прстенидистанцери (21) што имаат дополнителни

кој

уште

дистанцирање
(22)
долж
обемот.
7

патентни

барања.
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ТОМАЈМИЦИН И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА

(51) C 07D 487/04
(11) 5069

(13) Т1

УПОТРЕБА

(21) 2014/122

(22) 24/03/2014

(57) 1
листа:

(45) 31/08/2015

Соединение одбрано од следната

(30) 06290154 25/01/2006 EP
(96) 22/01/2007 EP07700505.6
(97) 15/01/2014 EP1981889
(73) SANOFI

како и соодветните меркапто деривати,
или нивни фармацевтски прифатливи соли,

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR

хидрати,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

полиморфни кристални структури на овие
соединенија или нивни оптички изомери,

(72) COMMERCON, Alain; DENG, Yonghong;
GAUZY, Laurence; ZHAO, Robert; CHARI,

рацемати, диастереомери или енантиомери.
има уште 14 патентни барања.

или

хидрирани

соли,

или

Ravi, V.J.; LI, Wei and BOUCHARD, Hervé
(54) ЦИТОТОКСИЧНИ СРЕДСТВА КОИ
СОДРЖАТ НОВИ ДЕРИВАТИ НА

Патенти
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(51) A 61K 31/557, 31/5585, A 61P 11/00
(11) 5107
(13) Т1
(21) 2014/123

(22) 24/03/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20090167491 07/08/2009 EP
148 | С т р а н а

(96) 05/08/2010 EP10739941.2
(97) 01/01/2014 EP2461812
(73) SciPharm SàRL
26-28, rue Edward Steichen 2540
Luxembourg, LU
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

фармацевтски прифатлива сол за употреба

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

во заштитување или лекување на цистична

(72) FREISSMUTH, Michael; KOENIG, Xaver
and GLOECKEL, Christina
(54) СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА

фиброза кадешто простациклин аналoгот е
избран од групата на Трепростинил,

(57) 1 Составот којшто содржи простациклин
или аналог или дериват или негова

прифатливи
има
уште

(51) A 61J 7/00, 1/03, B 65D 83/04

(54) КЕРТРИЏ, ФАРМАЦЕВТСКИ

(11) 5176
(21) 2014/124

(13) Т1
(22) 26/03/2014

илопрост, Цисапрост или Берапрост или
деривати
или
нивни
фармацевтски
5

соли.
барања.

патентни

ДИСПЕНЗЕР ЗА ДОЗИ ОД ТВРДИ
МЕДИКАМЕНТИ И АПЛИКАЦИИ ОД

(45) 31/08/2015
(30) 102008059672 26/11/2008 DE;

НАВЕДЕНИОТ КЕРТРИЏ И НАВЕДЕНИОТ
ФАРМАЦЕВТСКИ ДИСПЕНЗЕР

102008059674 26/11/2008 DE and

(57) 1 Кертриџ (900) што може да се вметне

102008059675 26/11/2008 DE
(96) 14/11/2009 EP09759880.9

во диспензер за медикаменти (1) за дози од
тврди медикаменти (T) и што е дизајниран со

(97) 01/01/2014 EP2370045
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

резервоар за примање на дозите од
медикамент (Т), назначен со тоа, што

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кертриџот (900) има уред за сепарација што
е дизајниран да ги диспензира дефинираните

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

дози од медикамент (Т) и што содржи

(72) LEIFELD, Sabine; REINHOLD, Tom;
FILLER, Sven; KARLA, Uwe; WEBER, Peter;

подвижен механизам (940) за сепарирање на
дефинираните дози од медикамент (Т) од

VOEGE, Nina; JARVIS, Nat; HOLCH, Benjamin
and WHITTAKER, James

резервоарот и за диспензирање на истите од
диспензерот за медикаменти (1), каде што

Патенти
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уредот за диспензирање (910) е дизајниран

што дозите од медикамент (Т) не го допираат

да произведува оперативна врска со уред за

диспензерот за медикаменти (1) за време на

вклучување (14, 220, 224, 226; 15, 210; 230)
обезбеден во диспензерот за медикаменти

сепарацијата и нивното диспензирање од
диспензерот
за
медикаменти
(1).

(1) за уредот за диспензирање (910), и каде

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 38/08, A 61P 25/28, 27/16, C 07K
16/18

Karl-Farkas-Gasse 22 1030 Wien, AT

(11) 5177
(21) 2014/125

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(13) Т1
(22) 27/03/2014

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) MATTNER, Frank; MANDLER, Markus;

(45) 31/08/2015

GIEFFERS, Christian; DOLISCHKA, Andrea
and OTAVA, Oleksandr
(54) ПЕПТИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БЕТА-

(30) 9512008 12/06/2008 AT
(96) 12/06/2009 EP09761153.7
(97) 26/03/2014 EP2310034
(73) Affiris AG

АМИЛОИДОЗИ

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00

(11) 5108

(13) Т1

(21) 2014/127

(22) 28/03/2014

150 | С т р а н а
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(45) 31/08/2015

супституенти независно избрани од халоген,

(30) 20080107616P 22/10/2008 US

OH, (1-4C алкил), (1-4 C)алкокси, -OC(=O)(1-

(96) 21/10/2009 EP09740245.7
(97) 08/01/2014 EP2350071
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

4C алкил), NH2,-NHC(=O)O(1-4C алкил) и (14C)хидроксиалкил,

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

хетероатом во прстенот којшто е азот и
опционално има втор прстен со хетероатом

(72) JIANG, Yutong; HAAS, Julia; ANDREWS,

или група избрана од N, O и SO2, кадешто

Steven, W. and ZHANG, Gan
(54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРАЗОЛ [1,5-

хетероцикличниот прстен
супституиран
со
еден

a]ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО TRK
КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

супституенти независно избрани од OH,
халоген,
CF3,
(1-4C)алкил,
CO2

(57) 1 Соединение коешто ја има општата
формула
I

(1-4C алкил), CO2H, NH2, NHC(=O)O(1-4C
алкил)
и
оксо,

или
NRbRc
хетероцикличен

формира
прстен

5-6
којшто

е

член
има

опционално
или
повеќе

или NRbRc формира 7-8 член поврзан
или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
R1
R2

е
е

хетероцикличен прстен којшто има азотен
атом во прстенот и опционално има втор
прстен со хетероатом избран N и O, кадешто
споменатиот
прстен
е
опционално

H
или
NRbRc,

(1-6C
алкил);
(1-4C)алкил,
(1-

супституиран
со
CO2(1-4C
алкил);
хетAr1 е 5-член хетероарил прстен којшто

4C)флуороалкил, CF3, (1-4C)хидроксиалкил,

има

-(1-4C алкил)хетAr1, -(1-4C алкил)NH2, -(1-4C
алкил)NH(1-4C алкил), -(1-4C алкил)N(1-4C

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто
има барем еден азотен прстен и опционално

алкил)2, хетAr2, хетCyc1, хетCyc2, фенил
којшто е опционално супституиран со

имааат втор прстен со хетероатом независно
избран од N и S, кадешто споменатиот

NHSO2(1-4C алкил), или (3-6C)циклоалкил
којшто е опционално супституиран со (1-4C

хетероарил
супституиран

прстен
е
со
еден

алкил), CN, OH, OMe, NH2, NHMe, N(CH3)2,

супституенти

независно

F, CF3, CO2(1-4C алкил), CO2H, C(=O)NReRf
или
C(=O)ORg;

(1-4C алкил), халоген, -(1-4 C)алкокси and
NH(1-4C
алкил);

Rb
е
H
или
(1-6Cалкил);
Rc е H, (1-4C)алкил, (1-4C)хидроксиалкил,

хетCyc1 e
азацикличен

хетAr3, или фенил, кадешто споменатиот
фенил е опционално супституиран со еден

супституиран
со
еден
или
повеќе
супституенти независно избран од (1-4C

или

алкил),

повеќе

1-3

прстен

со

азотни

атоми;

опционално
или
повеќе
избран

од

јаглерод-поврзан 4-6 член
прстен
опционално

и

CO2(1-4C

алкил);

супституенти независно избрани од халоген,
CN,
CF3
и
-O(1-4C
алкил),

хетCyc2 е пиридинон или пиридазинон
прстен којшто е опционално супституиран со

или NRbRc формира 4 член хетероцикличен
прстен којшто има азотен атом, кадешто

супституент
избран
од
(1-4C)алкил;
хетAr3 е 5-6 член хетероарил прстен којшто

споменатиот хетероцикличен прстен e
опционално супституиран со еден или повеќе

има 1-2 прстен хетероатоми независно
избран од N и O и опционално супституиран

Патенти
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со еден или повеќе супституенти независно

N

избран

(1-4C)алкил;

кадешто споменатиот хетероарил прстен е

Re
е
H
или
(1-4C)алкил;
Rf е H, (1-4C)алкил, или (3-6C)циклоалкил;

опционално супституиран со еден или повеќе
халогени
атоми;

или NReRf формира 4-6-член азацикличен
прстен опционално има дополнителен прстен

X е нула, -CH2-, -CH2CH2-, -CH2O-, или CH2NRd-;

прстен со хетероатом избран од N и O,
кадешто азацикличниот прстен е опционално

Rd
R3

супституиран

OH;

секој R4 е независно избран од халоген, (1-

Rg
е
H
или
(1-6C)алкил;
Y е (i) фенил опционално супституиран со

4C)алкил, OH, (1-4 C)алкокси, NH2, NH(1-4C
алкил)
и

еден или повеќе супституенти независно
избран од халоген, (1-4C)алкокси, CF3 и

CH2OH;
n е 0,

CHF2, или (ii) 5-6 член хетероарил прстен
којшто има прстен со хетероатом избран од

има уште 23 патентни барања.

(51) G 01N 33/542, 33/543

210 West 7th Street Austin, TX 78701, US

од

со

(11) 5109
(21) 2014/128

(13) Т1
(22) 31/03/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20080123780P 11/04/2008 US;

и

е
е

H
H

1,

или
или

2,

3,

S,

(1-4C
(1-4C

4,

5

алкил);
алкил);

или

и
6.

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

20080123943P 11/04/2008 US and

(72) FAN, Fu-Ren, F.; BARD, Allen, J. and
XIAO, Xiaoying
(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

20080124935P 21/04/2008 US
(96) 07/04/2009 EP 09730632.8

ЗАСИЛУВАЊЕ НА ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТНИ
ЕЛЕКТРОГЕНЕРИРАНИ НАНОЧЕСТИЧКИ

(97) 26/02/2014 EP2271938
(73) Board of Regents of the University of

(57)

Texas System

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4184, 31/4353, A
61P 25/00, C 07D 487/04

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(13) Т1
(22) 31/03/2014

(72) KEHLER, Jan; LANGGARD, Morten;
NIELSEN, Jacob; KILBURN, John Paul;

(11) 5207
(21) 2014/129

(45) 31/08/2015
(30) 20080000855 20/06/2008 DK;

FARAH, Mohamed M. and RITZÉN, Andreas
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА

20090000402 24/03/2009 DK and

ФЕНИЛИМИДАЗОЛОТ КАКО ИНХИБИТОРИ

20090000519 22/04/2009 DK
(96) 19/06/2009 EP09765461.0

НА ЕНЗИМОТ PDE10A

(97) 22/01/2014 EP2318394
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

152 | С т р а н а

(57)

1

Соединение кое има структура I

каде HET е хетероароматична група на
формулата II која содржи од 2 до 4 атоми на
азот:
Патенти
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CH2CN, CH2C (O) NH2, C1-C6 арилалкил, и
C1-C6

-алкил

хетероциклоалкил,

каде Y може да биде N или CH, Z може да
биде N или C, и каде HET може по потреба

R2-R6 се поединечно избрани од H, C1-C6
алкокси
и
халоген,

да биде супституирано со се до три
супституенти R7-R9 поединечно одбрани од

и нивните тавтомери и фармацевтски
прифатливи кисели адициони соли и нивните

водород,
C1-C6
алкил,
халоген,
цијано,хало(C1-C6)алкил, арил, алкокси и

полиморфни
соединението

C1-C6 хидроксиалкил, и каде што * ја

имидазол-2-илметилсулфанил)-1H-

означува
точката
на
прицврстување.
-L-е поврзувач одбран од- CH2-CH2-,-S-CH2-

бензоимидазол или 2 - (5-фенил-1Нимидазол-2-ил-сулфанил-метил)-1H-

,-CH2-S-или-CH
=
CH-,
R1 е одбран од H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкил

бензоимидазол.
има
уште
26

облици,
под
услов
да
не е 2 - (5-фенил-1H-

патентни

барања.

(C3-C8) циклоалкил, C1-C6 хидроксиалкил,

(51) C 07D 213/36, A 61K 31/495, A 61P

R1 и R2 се независно селектирани од

25/18, C 07D 241/04, 243/08, 295/14, 333/20
(11) 5110
(13) Т1

водород,
алкил,
халоалкил,
алкокси,
халоалкокси, арил, хетероарил, циклоалкил,

(21) 2014/130

или
хетероциклил
при
што
погоре
споменатите прстени се незадолжително

(22) 02/04/2014
(45) 31/08/2015

(30) 816936P 28/06/2006 US and 850027P

заменети со Ra, Rb, или Rc независно

06/10/2006 US
(96) 26/06/2007 EP07796466.6

селектирани од алкил, хало, халоалкил,
алкокси, халоалкокси, хидрокси, цијано,

(97) 08/01/2014 EP2041088
(73) AMGEN INC.

монозаменети амино, или дизаменети амино;
или

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(74) Друштво за застапување од областа на

R1 и R2, кога се закачени за истиот
јаглероден атом, може да се комбинираат за

индустриската сопственост ЖИВКО

да формираат циклоалкил или моноцикличен

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

заситен хетероциклил за да се добие спиро
прстен
при
што
циклоалкилот
или

(72) HITCHCOCK, Stephen; AMAGADZIE,
Albert; QIAN, Wenyuan; XIA, Xiaoyang and

моноцикличниот заситен хетероциклил може
да бидат незадолжително заменети со Rd,

HARRIED, Scott S.
(54) ИНХИБИТОРИ НА ГЛИЦИН-

Re, или Rf независно селектирани од алкил,
алкокси,
флуоро,
флуороалкил,

ТРАНСПОРТЕР-1

флуороалкокси,

(57)

Соединение

1

со Формула (I):

при

амино,
10

или

хидрокси,
дизаменети

монозаменети
амино;

или

што:
15

55
5

n

е

Патенти

цел

број

од

1

до

3;

20
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R1

и

R2,

кога

се

закачени

за

амино,

сулфонил,

ацил,

карбокси,

јаглеродните атоми на 2 и 5 или 3 и 6

алкоксикарбонил,

хидроксиалкил,

позиција на пиперазин прстенот може да се
комбинираат за да формираат -C1-C3-

алкоксиалкил, аминоалкил, хидроксиалкокси,
алкоксиалкокси,
аминоалкокси,

алкилен
синџир
при
што
еден
од
јаглеродните атоми во алкилeн синџирот е

аминосулфонил, аминокарбонил, ациламино,
арил,
хетероарил,
циклоалкил,
или

незадолжително заменет од -NR-, -O-, S(O)n1-(каде R е водород или алкил, а n1 е

хетероциклил
каде
ароматичниот
или
алицикличниот прстен in Rg, Rh и Ri е

0-2) и понатаму при што еден или два

незадолжително заменети со Rj, Rk или Rl

водородни атоми во алкилниот синџир може
да бидат незадолжително заменети со еден

кои што се независно селектирани од алкил,
хало, халоалкил, халоалкокси, алкилтио,

или
два
алкил;
R3, R4 и R5 се независно водород, алкил,

цијано, алкокси, амино, монозаменети амино,
дизаменети
амино,
сулфонил,
ацил,

флуоро,
или
флуороалкил;
и
Ar1 и Ar2 се независно арил, хетероарил,

карбокси, алкоксикарбонил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, аминоалкил, хидроксиалкокси,

циклоалкил, или хетероциклил каде секој од

алкоксиалкокси,

погоре
споменатиот
прстен
е
незадолжително заменет со Rg, Rh или Ri

аминосулфонил,
ациламино;

каде Rg е алкил, -C=C-R6 (каде R6 е арил
или
хетероарил),
хало,
халоалкил,

фармацевтски прифатлива сол од тоа под

аминоалкокси,
аминокарбонил,

или
или

халоалкокси, алкилтио, цијано, алкокси,
амино, монозаменети амино, дизаменети

услов

амино,

карбокси,

соединението со Формула (I) не е 2-(4-

алкоксикарбонил,
хидроксиалкил,
алкоксиалкил, аминоалкил, хидроксиалкокси,

бензхидрилпиперазин-1-ил)оцетна киселина,
не
е
2-(4-((4-

алкоксиалкокси,
аминосулфонил,

аминоалкокси,
аминокарбонил,
или

хлорофенил)(фенил)метил)пиперазин-1ил)оцетна киселина, и, кога R1, R2, R3, R4 и

ациламино, а Rh и Ri се независно
селектирани од алкил, хало, халоалкил,

R5 се водород, а Ar1 е 4-флуорофенил и n =
1, тогаш Ar2 не е 4-флуорофенил.

халоалкокси,

има уште 22 патентни барања.

сулфонил,

алкилтио,

ацил,

цијано,

алкокси,

ако:

амино, монозаменети амино, дизаменети

(51) C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/497,

(73) Akinion Pharmaceuticals AB

31/5415, A 61P 17/00, 35/00, C 07D 401/04,
401/14, 403/12, 407/14, 409/14, 417/14

Karolinska Institutet Science Park 171 77
Stockholm, SE

(11) 5111

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(21) 2014/131

(22) 03/04/2014

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) JENMALM JENSEN, Annika; LEHMANN,

(45) 31/08/2015
(30) 0800250 01/02/2008 SE; 0801185
21/05/2008 SE and 123039P 04/04/2008 US

Fredrik; NILSSON, Bjorn, M.; NORDLING, Erik
and PARROW, Vendela

(96) 28/01/2009 EP09706385.3
(97) 19/03/2014 EP2252597
154 | С т р а н а
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(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗИН И НИВНА

КИНЕСТЕТИЧКИ ИНХИБИТОРИ

УПОТРЕБА КАКО ПРОТЕНСКИ

(57)

(51) C 07F 5/02, 5/04
(11) 5112

формула
(13) Т1

(21) 2014/132

(22) 03/04/2014

(XX):

при што P1 е онака како што е погоре

(45) 31/08/2015
(30) 557535P 30/03/2004 US

дефиниран, при што споменатиот чекор на

(96) 24/03/2005 EP11167264.8
(97) 29/01/2014 EP2377869
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC.

спојување (aa) ги опфаќа следните чекори:

Cambridge, MA 02139, US
(74) Друштво за застапување од областа на

формула (XVIII) со соединение со формула
(XIX) при што X е OH во присуство на 2-(1H-

индустриската сопственост ЖИВКО

бензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

тетраметилурониум
тетрафлуороборат
(TBTU) и терцијален амин кај дихлорометан;

(72) Pickersgill, I. Fraser; Bishop, John;
Ammoscato, Vince; Munk, Stephen; Lo, Young;

(ii) вршење замена на солвент за да се
замени дихлорометанот со етил ацетат; и

Chiu, Fang-Ting and Kulkarni, Vithalanand R.
(54) СИНТЕЗА НА БОРТЕЗОМИБ

(iii) вршење водено миење на растворот со
етил
ацетат;

5

(i) спојување на соединението со

(57) 1 Опсежен процес за формирање на
соединение

со

формула

(XIV):

или анхидрид на борна киселина од тоа, кој
што
ги
опфаќа
следните
чекори:

(бб) отстранување на заштитната
група P1 за да се добие соединение со

(aa) спојување нa соединение со
формула
(XVIII):

формула

со

или кисела дополнителна сол од тоа,
соединение
со
формула
(XIX):

при

(XXI):

или кисела дополнителна сол од тоа,
што чекорот на отстранување на

35

заштитната група (бб) ги опфаќа следните
чекори:

40

20
при

P1 е поврзлива заштитна половина

45
на
X

што:

амино
OH
или

е

група;
заминувачка

и
група;

да

Патенти

се

добие

соединение

соединението со

формула (XX) со HCl во етил ацетат;
(ii) додавање
реакцијата;

хептан

на

смесата

од
и

(iii) изолирање со кристализација на
соединението со формула (XXI) како негова
HCl

за

(i) третирање на

дополнителна

сол;

со
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25

(цц) спојување на соединението со

формула (XXI) со реагенс со формула (XXII)

(дд) отстранување на заштитата на
половината со борна киселина за да се
добие соединението со формула (XIV) или

при што Х е ОН или заминувачка група, за да
се добие соединение со формула (XXIII):

анхидрид на борна киселина од тоа, при што
споменатиот чекор на отстранување на
заштитата (дд) ги опфаќа следните чекори:

45

при што чекорот на спојување (цц) ги

опфаќа

следните

чекори:

55

(i) обезбедување двофазна смеса

која го содржи соединението со формула
(XXIII), органски акцептор на борна киселина,
понизок алканол, C5-8 јагленоводороден
солвент, и водена минерална киселина;
50

(i) спојување на

формула

(XXI)

со

соединението со

(ii) мешање на двофазната смеса за да се
добие соединението со формула (XIV);

2-пиразинкарбоксилна

(iii)одвојување на слоевите на солвентот; и

киселина во присуство на TBTU и терцијален
амин
кај
дихлорометанот;

(iv) екстрахирање на соединението со
формула (XIV), или анхидрид на борна

(ii) вршење замена на солвент за да се
замени дихлорометанот со етил ацетат; и

киселина

(iii) вршење водено миење на растворот на
етил
ацетат;
и

има уште 7 патентни барања.

(51) A 01N 43/40, 43/42, 43/50, 43/56, A 01P

(54) ТРИКОМПОНЕНТНИ ХЕРБИЦИДНИ

13/00
(11) 5113

(13) Т1

СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
АМИНОПИРАЛИД И ИМАЗАМОКС

(21) 2014/133

(22) 03/04/2014
(45) 31/08/2015

од

тоа,во

органски

солвент.

(57) 1 Трикомпонентни хербицидни состави
кои
што
содржат:

(30) 08158502 18/06/2008 EP
(96) 16/06/2009 EP09765826.4
(97) 19/03/2014 EP2296466
(73) BASF SE
67056 Ludwigshafen, DE

a) хербицид A кој што е 4-амино-3,6дихлоропиридин-2-карбоксилна киселина и 2-

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

никотинска
и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

б) најмалку еден хербицид Б кој што е

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) " GRIVEAU, Yannick; BREMER, Hagen

метазахлор или квинмерак.
има уште 10 патентни барања.

[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилкиселина;

and PFENNING, Matthias

156 | С т р а н а
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(51) C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P
31/10, C 07D 401/12, 407/12, 409/12, 413/12,
417/12
(11) 5178

(13) Т1

(21) 2014/134

(22) 04/04/2014
(45) 31/08/2015

ил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-((5-метилпиразин-2ил)метил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(1-метил-1Н-имидазол2-ил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-((4-фенилтиазол-2-

(30) 20090180895 29/12/2009 EP
(96) 28/12/2010 EP10798129.2

ил)метил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(пиридин-4-

(97) 19/03/2014 EP2519504
(73) Polichem SA
50, Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU

илметил)квинолин-7-карбоксамид;

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(4-

(72) GAGLIARDI, Stefania; DEL SORDO,
Simone; MAILLAND, Frederico and LEGORA,

(диметиламино)бензил)квинолин-7карбоксамид;

Michaela
(54) НОВИ СЕКУНДАРНИ ДЕРИВАТИ НА 8ХИДРОКСИКВИНОЛИН-7-КАРБОКСАМИД

бромобензил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(бензо[д]тиазол-2-

(57) 1 Соединение избрано од групата која
се
состои
од:

илметил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(4-

8-хидрокси-Н-(1,1-

8-хидрокси-Н-(2,3дихидробензо[б][1,4]диоксин-6-ил)квинолин-

8-хидрокси-Н-(4-

морфолинобензил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-((4-метилтиазол-2-

диоксидотетрахидротиен-3-ил)квинолин-7-

ил)метил)квинолин-7-карбоксамид;

карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(тетрахидро-2Н-пиран-

8-хидрокси-Н-(пиридин-2илметил)квинолин-7-карбоксамид;

4-ил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(4-

8-хидрокси-Н-(4-(1Н-1,2,4-тиазол-1ил)фенил)квинолин-7-карбоксамид;

морфолинофенил)квинолин-7-карбоксамид;
8-хидрокси-Н-(тиазол-2-ил)квинолин-

8-хидрокси-Н-((5метилизоксазол-3ил)метил)квинолин-7-карбоксамид.

7-карбоксамид;

има уште 1 патентни барања.

8-хидрокси-Н-(изоксазол-3-

Патенти
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(51) A 01K 97/02
(13) Т1
(22) 04/04/2014

(11) 5179
(21) 2014/135

(45) 31/08/2015
(30) 20080001984 04/02/2008 GB and
20080023551 24/12/2008 GB
(96) 04/02/2009 EP09707835.6
(97) 02/04/2014 EP2244564
(73) SPOMB Limited
192 Bexley Lane, Sidcup Kent DA14 4 JH, GB
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) HOUGHTON, Bryan Gary
(54) ДРЖАЧ ЗА МАМЕЦ
(57)

1

Уредот

за употреба од страна на

рибар за исфрлање на мамец содржи
контејнер (10, 11, 40, 41, 100, 101, 300, 301)
во кој се поставува мамецот и има опашка и
глава со лак и додаток за прицврстување на
садот за конецот назначен со тоа што садот
се состои од две блиски и слични половини
меѓусебно поврзани со кука (12, 42, 104, 304)
на едниот крај од садот и има уред
(16,17,21,109) кој му овозможува на садот да
се отвори и да го ослободи мамецот при
допир
со
водата.
има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395, A 61P 21/04, 35/00, 37/00, C 07K 16/28, 16/46, C 12N 15/13, 15/85, 5/10
(11) 5180
(21) 2014/136

(13) Т1
(22) 04/04/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20050702499P 25/07/2005 US and 20060800595P 16/05/2006 US
(96) 25/07/2006 EP06788565.7
(97) 12/02/2014 EP1912675
(73) Emergent Product Development Seattle, LLC
2401 Fourth Avenue, Suite 1050 Seattle, Washington 98121, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) SIMON, Sandy, Alexander; BRADY, William; LEDBETTER, Jeffrey, A.; GROSMAIRE, Laura,
Sue; HAYDEN-LEDBETTER, Martha, Susan and THOMPSON, Peter, Armstrong
(54) РЕДУКЦИЈА НА В-КЛЕТКИТЕ СО СПЕЦИФИЧНИ-CD37 И СПЕЦИФИЧНИ-CD20
ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ
(57) 1 Хуманизираниот специфичен-CD37 врзувачки протеин за употреба при третман на
канцерогените В-клетки или автоимуните болести, каде хуманизираниот специфичен-CD37
врзувачки

протеин

опфаќа:

а) регии со човечки лесни низи, лесната низа CDR1 содржи аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO:61, лесна низа CDR2 која содржи аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO: 64, лесна низа CDR3 која содржи аминокиселинска
секвенца
од
SEQ
ID
NO:66;
и
б) регии со човечки тешки низи, тешката низа CDR1 содржи аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO:63, тешката низа CDR2 која содржи аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO: 65, тешката низа CDR3 која содржи аминокиселинска
секвенца
од
SEQ
ID
NO:67
или
68
Патенти
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назначен со тоа што хуманизираниот специфичен-CD37 врзувачки протеин се употребува во
комбинација
има

со

CD20-специфичен

врзувачки

протеин.

уште 18 патентни барања.

(51) C 07D 209/20, A 61K 31/40, A 61P 35/00
(11) 5070
(21) 2014/138

(13) Т1
(22) 04/04/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20050656201P 25/02/2005 US;
20050668344P 05/04/2005 US;
160 | С т р а н а

20050692111P 20/06/2005 US;
20050706649P 09/08/2005 US and
20050729853P 25/10/2005 US
(96) 27/02/2006 EP06736390.3
(97) 15/01/2014 EP1851200
(73) Tetralogic Pharmaceuticals Corporation
Патенти
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343 Phoenixville Pike Malvern, PA 19355, US

опционално, R5a и R5b се поврзани преку

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

алкилен, алкенилен, алкинилен од 2 до 12

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CONDON, Stephen, M.; LAPORTE,

јаглеродни
атоми или опционално
супституиран алкилен, алкенилен, алкинилен

Matthew, G.; DENG, Yijun and RIPPIN, Susan,
R.
(54) ДИМЕРНИ IAP ИНХИБИТОРИ

мост од 2 до 12 јаглеродни атоми кадешто
еден или повеќе јаглеродни атоми може да

(57) 1

Соединение со следната формула:

бидат заменети со N, O, или S;
R12a, R12b, R13a, R13b, R14a, и R14b се
независно H, Cl, Br, F, алкил, циклоалкил,

кадешто R7a и R7b се независно H, алкил,

хидрокси,
цијано

циклоалкил или халоалкил; или R8a и R7a
формира прстен како азиридин или азетидин

R3a и R3b се независно H, халоген, алкил,
арил,
арилалкил,
амино,
ариламино,

прстен и/или R8b и R7b формира прстен како
азиридин
или
азетидин
прстен;

арилалкиламино,
арилокси,

R8a и R8b се независно H, хидроксил, алкил,

диалкиламино,

арил,
арилалкил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
хетероарил
или

амидино, кадешто алкил означува разгранет
или неразгранет, заситена или незаситена

хетероарилалкил кадешто секој алкил, арил,
арилалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил,

група, како што е алкенил или алкинил,
којшто имаат до 12 јаглеродни атоми освен

хетероарил
опционално

ако
е
кадешто

хидроксил,

и
хетероарилалкил
е
супституиран
со
халоген,
меркапто,

карбоксил,

алкил,

секундарни

алкокси,
или

амино, алкиламино,
CO2H;
и

хидрокси,
алкилокси,
арилалкилхидрокси,

амидо,

сулфонамидо

или

поинаку
специфицирано,
амино
означува
примарни,
и

терциерни

амини,

алкокси, амино, и нитро; или R8a и R7
формира прстен како што е азиридин или

кадешто
алкенил
вклучува
разгранет
јаглеводород, цикличен јаглеводород или

азетидин прстен и/или R8b и R7b формира
прстен какошто е азиридин или азетидин

неразгранет јаглеводороден радикал од 2 до
30 јаглеродни атоми коишто содржат барем

прстен;
R5a и

една јаглеродна - јаглеродна двојна врска и
кадешто алкинил се однесува на права или

R5b

се

независно

циклоалкил,

H,

алкил,

циклоалкилалкил,

разгранета

јаглеводородна

низа

со

хетероциклоалкил,
арил,
арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил;
секој

јаглеводороден радикал којшто има од 2 до
12 јаглеродни атоми и барем една тројна

опционално-супституиран
со
хидроксил,
меркапто, халоген, амино, карбоксил, алкил,

врска.
има уште 22 патентни барања.

халоалкил,

Патенти

алкокси,

или

алкилтио;

или
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(51) C 07K 16/28, C 12N 15/13

RICHARDS, John O.; ZHUKOVSKY, Eugene
(13) Т1
(22) 07/04/2014

(11) 5208
(21) 2014/139

(45) 31/08/2015
(30) 822362P 14/08/2006 US

Alexander; KARKI, Sher Bahadur and PONG
Erik WeiKing
(54) ОПТИМИЗИРАНИ АНТИТЕЛА
НАСОЧЕНИ КОН CD19

(96) 14/08/2007 EP07840953.9
(97) 08/01/2014 EP2059536
(73) Xencor, Inc.

(57) 1 Антитело што врзува CD19 содржи:
тежок ланец CDR1, тежок ланец CDR2, и

111 W. Lemon Avenue, Monrovia, California
91016, US

и
лесен ланец CDR1, лесен ланец CDR2, и

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

лесен ланец CDR3 опишан во СЕК ИД БР:
58,
назначено
со
тоа,

тежок ланец CDR3 опишан во СЕК ИД БР: 40;

(72) BERNETT, Matthew J.; CHU, Seung Yup;
DESJARLAIS, John R.; LAZAR, Gregory Alan;
што

нумерирањето

е

според

Кабат.

има уште 11 патентни барања.
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(51) B 01D 53/94, B 01J 29/76, C 01B 39/46
(11) 5071
(21) 2014/140

(72) LI, Hong-xin; CORMIER, William, E. and

(13) Т1
(22) 08/04/2014

MODEN, Bjorn
(54) ЗЕОЛИТ БЕТА КОЈ ШТО СОДРЖИ

(45) 31/08/2015

МЕТАЛ ЗА РЕДУКЦИЈА НА NOX
1

Безоргански, зеолит Бета кој што

(30) 347210 21/05/2010 US

(57)

(96) 18/05/2011 EP11721964.2
(97) 16/04/2014 EP2571604
(73) PQ Corporation

содржи метал со моларен сооднос на силика
со алумина (SAR) во опсег од 5 до 20, каде

P.O. Box 840 Valley Forge, PA 19482-0840,
US

во количество од најмалку 1.0% тежински,
каде што најмалку 60% од железото е

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

присутно како изолиран катјон на местото на
измена.

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

има уште 13 патентни барања.

Патенти

што наведениот метал претставува железо
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(51) E 04B 1/76, E 04F 21/08
(13) Т1
(22) 08/04/2014

подигнување на множество на потпорни
елементи (2) за да се формира работна

(45) 31/08/2015
(30) 20090006278 09/04/2009 GB

рамка којашто содржи најмалку две
спротивни зидни структури (36, 38), кровна

(96) 07/04/2010 EP10718250.3
(97) 12/02/2014 EP2417308
(73) The Beattie Passive Build System Ltd

структура (50) и подна структура (10), секоја
спомената структура содржи множество на

Bryons Green Big Back Lane Chedgrave,
Norfolk NR14 6BH, GB

елемент (2) вклучува најмалку две греди (4) и
множество на потпори (6) коишто ги

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

одржуваат гредите во паралелна поставка,
секој од споменатите потпорни елементи (2)

(72) BEATTIE, Ronald, Peter
(54) ЗГРАДА И ПОСТАПКА ЗА ИЗГРАДБА

се поставени во споменатата работна рамка
за да се добие внатрешна и надворешна

НА ЗГРАДА

греда;

(57) 1 Постапка за изградба на зграда
којашто содржи множество на зидови (36,

поставување на внатрешен обложен слој (57)
и надворешен обложен слој (58) кон

38), покрив (50) и под (10), споменатата
постапка
вклучува:

споменатата работна рамка, формирајќи
притоа затворен празен простор (40) помеѓу

(11) 5072
(21) 2014/141

164 | С т р а н а

потпорни елементи (2), и секој потпорен
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внатрешни

и

надворешни

(50) и спротивните зидни структури (36, 38), и

слоеви,

и

инјектирање на изолацискиот материјал во

обезбедување на материјал за изолација во
споменатиот празен простор (40) за да се

споменатиот празен простор (40) за да се
формира
излоран
слој
(86)
помеѓу

формира изолациски слој (86) помеѓу
внатрешните и надворешните слоеви:

внатрешните и надворешните слоеви кои
суштински се издолжуваат континуирано низ

се карактеризира со подигнување на
потпорните
елементи
(2)
такашто

подната структура (10), покривната структура
(50) и спротивните зидни структури (36, 38).

обложни

затворениот

празен

простор

(40)

се

издолжува суштински континуирано низ
подната структура (10), кровната структура

Патенти

има уште 13 патентни барања.

165 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) B 01D 35/147, 35/153

Heinrich-Hertz-Strasse 4 65232 Taunusstein,

(11) 5209

(13) Т1

DE

(21) 2014/142

(22) 08/04/2014

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(45) 31/08/2015
(30) 20081002727 27/06/2008 DE
(96) 26/06/2009 EP09769357.6

(72) FREYSTEDT, Bernd and Namur, Marc
(54) АПАРАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ВОДА,

(97) 05/03/2014 EP2310106
(73) Brita GmbH

ОСОБЕНО ФИЛТЕР АПАРАТИ И КЕРТРИЏИ

(51) C 12Q 1/68, G 01N 33/574

(54) K-RAS МУТАЦИИ И ТЕРАПИЈА СО

(57)

(13) Т1
(22) 10/04/2014

ANTI-EGFR АНТИТЕЛА

(45) 31/08/2015
(30) 906943 13/03/2007 US

пациент кој што боледува од колоректален
канцер ќе биде без реакција на третман со

(96) 11/03/2008 EP08742061.8

панитумумаб, која што вклучува одредување

(97) 22/01/2014 EP2121989
(73) Amgen Inc.

на присуство или отсуство на K-ras мутација
во тумор кај наведениот пациент, каде што K-

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
CA 91320-1799, US

ras мутацијата е избрана од G12S, G12V,
G12D, G12A, G12C, и G13D; и каде што ако

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

K-ras мутацијата е присутна, се предвидува
дека пациентот ќе биде без реакција на

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

третман

1000, Скопје
(72) FREEMAN, Daniel; JUAN, Todd and

има уште 5 патентни барања.

(11) 5074
(21) 2014/143

(57)

1

Постапка за предвидување дали

со

панитумумаб.

RADINSKY, Robert
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(51) C 07D 403/06
(11) 5114

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2014/144

(22) 10/04/2014

(72) FLECK, Thomas, J.; PRESCOTT,
Stephen, P.; MALONEY, Mark, T. and

(45) 31/08/2015
(30) 20010312353P 15/08/2001 US
(96) 13/08/2002 EP02759342.5

HAWLEY, Michael
(54) КРИСТАЛИ КОИШТО ВКЛУЧУВААТ

(97) 26/02/2014 EP1419151
(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC

СОЛ НА МАЛЕИНСКА КИСЕЛИНА НА N-[2(ДИЕТИЛАМИНО)ЕТИЛ]-5-[(5-ФЛУОРО-1,2-

7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, US

ДИХИДРО-2-ОКСО-3Н-ИНДОЛ-3-ИЛИДЕН)
МЕТИЛ]-2,4-ДИМЕТИЛ-1Н-ПИРОЛ-3-

Патенти
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КАРБОКСАМИД, ПОСТАПКИ ЗА НЕГОВО

кадешто

ПОДГОТВУВАЊЕ И НЕГОВИ СОСТАВИ

највисоки точки на дифракција на 13.2 и 24.2

(57) 1 Кристал којшто ја содржи солта на Lмалеинска
киселина
од
N-[2-

степени два-тета во модел на прашкаста
дифракција
со
X-зраци.

(диетиламино)етил]
-5-[(5-флуоро-1,2дихидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-

има

кристалот

уште

10

има

карактеристични

патентни

барања.

2,4-диметил-1H-пирол-3-карбоксамид,

(51) C 07H 7/04, A 61K 31/70
(11) 5075
(13) Т1

(72) NOMURA, Sumihiro and KAWANISHI, Eiji
(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА 1-(β-D-

(21) 2014/145

ГЛУКОПИРАНОЗИЛ)-4-МЕТИЛ-3-[5-(4-

(22) 10/04/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20060327019 04/12/2006 JP and

ФЛУОРОФЕНИЛ)-2ТИЕНИЛМЕТИЛ]БЕНЗЕН ХЕМИХИДРАТ

20060868426P 04/12/2006 US
(96) 03/12/2007 EP07850306.7

(57)
1
Кристална форма на 1-(в-Dглукопиранозил)-4-метил-3-[5-(4-

(97) 12/02/2014 EP2102224
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

флуорофенил)-2-тиенилметил]бензен
хемихидрат, којaшто го има супстанцијално

2-6-18, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi Osaka

истиот модел на прашкаста дифркација со X-

541-8505, JP

зраци

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

прикажано

на

Сл.

1.

има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28,

(73) AbbVie Inc., and AbbVie Deutschland

C 12N 15/13, G 01N 33/53, 33/577
(11) 5076
(13) Т1

GmbH & Co KG
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL

(21) 2014/146

60064,, US and Max-Planck-Ring 2a 65205

(22) 10/04/2014

(45) 31/08/2015
(30) 20050740866P 30/11/2005 US and

Wiesbaden, DE

20060778950P 03/03/2006 US
(96) 30/11/2006 EP06838873.5

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LABKOVSKY, Boris; BARGHORN, Stefan;

(97) 15/01/2014 EP1976877

HILLEN, Heinz; EBERT, Ulrich; KELLER,
Patrick and STRIEBINGER, Andreas R.

Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

169 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ

SEQ

АМИЛОИДЕН БЕТА ПРОТЕИН И НИВНИ

споменатата варијабилна лесна низа се SEQ

УПОТРЕБИ

ID

NO:7

и

трите

CDR-ови

на

Моноклонално антитело коeшто

ID NO: 8, SEQ ID NO: 9 и SEQ ID NO:10,
кадешто антителото се врзува со поголема

содржи варијабилна тешка и лесна низа,
кадешто:

специфичност за амилоиден бета протеински
глобуломер отколку за амилоиден бета

трите CDR-ови на споменатата варијабилна
тешка низа се SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6 и

протеински
има
уште

(51) A 61K 47/10, 31/519, 47/14, 9/00
(11) 5077
(13) Т1

54, rue La Boétie 75008 Paris, FR

(21) 2014/147

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) BURNOUF, Jean-Pierre and BENARD,

(57)

1

(22) 10/04/2014
(45) 31/08/2015

(30) 0903742 30/07/2009 FR
(96) 29/07/2010 EP10762950
(97) 22/01/2014 EP2459221
(73) SANOFI
170 | С т р а н а

15

патентни

мономер.
барања.

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

Tsiala
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА
(57)

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) C 07D 215/22, A 61K 31/47, 31/4709,
31/517, A 61P 35/00
(11) 5210
(21) 2014/149

(13) Т1
(22) 11/04/2014

George; Leahy, James William; Mac, Morrison
B.; Mann, Larry W.; Nuss, John M.; Parks,
Jason Jevious; Wang, Yong and Xu, Wei
(54) c-МЕТ МОДУЛАТОРИ И МЕТОДИ ЗА

(45) 31/08/2015
(30) 506181P 26/09/2003 US; 535377P

УПОТРЕБА

09/01/2004 US and 577384 04/06/2004 US

претставено

(96) 24/09/2004 EP11179942.5
(97) 19/03/2014 EP2392565
(73) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue, South San
Francisco, California 94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(57) 1 Соединение назначено со тоа, што е
со

следнава

структура:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
за употреба во третманот на болест или
пореметување што е одбрано од мултипла
миелом, глиобластом, и лимфом.
има уште 7 патентни барања.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Bannen, Lynne Canne; Chan, Diva SzeMing; Forsyth, Timothy Patrick; Khoury, Richard

(51) C 07K 16/28
(11) 5078

(13) Т1

(54) ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ВРЗУВАЊЕТО НА ЕНДОСИАЛИН ЗА

(21) 2014/150

(22) 11/04/2014

ЛИГАНДИ

(45) 31/08/2015
(30) 20070910362P 05/04/2007 US and

(57)
1
Антитело или негов антигенврзувачки фрагмент којшто специфично се

20070980026P 15/10/2007 US
(96) 04/04/2008 EP08733125.2

врзува за ендосиалин и којшто ја инхибира
интеракцијата
на
ендосиалин
којашто

(97) 05/03/2014 EP2137217
(73) Morphotek, Inc.

изразувена на површината на клетка со
колаген или фибронектин, за употреба во

210 Welsh Pool Road Exton, PA 19341, US

инхибирањето на неоваскуларизација или

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

ангиогенеза во неоплазми кај
има
уште
9
патентни

субјект.
барања

(72) ZHOU, Yuhong; TOMKOWICZ, Brian E.;
GRASSO, Luigi; SASS, Philip M. and
NICOLAIDES, Nicholas C.
.

Патенти

171 | С т р а н а
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(51) A 01N 25/04, 47/44, A 01P 3/00

(73) Agriphar S.A.

(11) 5211

(13) Т1

Rue de Renory 26/1 4102 Ougrée, BE

(21) 2014/151

(22) 14/04/2014

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(45) 31/08/2015
(30) WO2011EP64397 22/08/2011 EP
(96) 22/08/2012 EP12181421.4

(72) Pirotte, Alan

(97) 19/03/2014 EP2561753
172 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(54) КОНЦЕНТРАТ НА ВОДЕНА

дикарбоксилната киселина или минералнa

СУСПЕНЗИЈА КОЈ ОПФАЌА СОЛ НА

киселинa,

ДОДЕЦИЛГВАНДИН СО КИСЕЛИНА

b ) 0 до
замрзнување,

(57)

1

Композиција на концентрат на

10%

соединенија

против

суспензијата која обфаќа, изразено по маса
во однос на вкупната маса на композицијата:

c) 1 до 10% агенси за влажнење и/или
d)дисперзирачки
агенс,

a) 40 до 80% честички на додецилгванидин
или соли на додецилгванидин со киселина со

e)
f

структура

),

назначена со тоа, што средниот e дијаметар

во која X представува кисел остаток на

на честичките (d50 ) најмалку 7 мm, а
помалку
од
20
мm.

монокарбосилната

има уште 13 патентни барања.

(

1

киселина,

0

до
)

5% агенси против
вода
како

пенење,
остаток,

(57) 1 Уред за вбризгување којшто содржи:

(51) A 61M 5/32, 5/20
(13) Т1
(22) 15/04/2014

куќиште адаптирано за прием на шприц (4)
којшто има млазница за празнење, куќиштето

(45) 31/08/2015
(30) 20020029404 17/12/2002 GB and

вклучува средство (40) за преднапрегање на
шприцот (4) од издолжена позиција во

20030025596 03/11/2003 GB

којашто

(96) 17/12/2003 EP03789544
(97) 19/02/2014 EP1585568
(73) Cilag GmbH International
Landis + Gyr-Strasse 1 6300 Zug, CH

издолжува од куќиштето до вовлечена
позиција во коешто млазницата за празнење

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

или повеќе компоненти на шприцот (4) една
или повеќе сили коишто го поместуваат

(72) Harrison, Nigel David; Brady, Matthew

шприцот (4) од својата вовлечена позиција

James; Berman, Gregory; Johnston, David
Maxwell and Habeshaw, Rosemary Louise
(54) УРЕД ЗА ВБРИЗГУВАЊЕ

кон негова издолжена позиција и ја празнат
содржината во шприцот (4) низ неговата

(11) 5079
(21) 2014/152

Патенти

млазницата

за

празнење

се

е содржана во внатрешноста на куќиштето:
придвижувач (30) за применување кон една

млазница за празнење, придвижувачот (30)
содржи средства за поттикнување на

173 | С т р а н а
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движење (30) на шприцот преку приклучок

својата

(32, 34) којшто е држен над од страната на

механизмот за ослободување е адаптиран да

уредот за поттикнување на движење (30) и
наизменично носен над од страната на една

го одложи ослободувањето на шприцот по
активирањето
на
механизмот
за

или повеќе компоненти на шприцот (4),
притоа применувајќи ја споменатата една

ослободување за да овозможи континуирана
примена
на
сили за
празнење
во

или повеќе сили за поместување и празнење;
и

суштинската магнитуда веднаш по таквоото
активирање, за да се изврши празнење на

механизам

се

било која количина од шприцот (4) која е

активира кога една или повеќе компоненти на
шприцот (4) се поместени до една или повеќе

останата пред шприцот (4) да биде
ослободен се карактеризира со тоашто

номинално ослободени позиции, адаптирани
да го ослободат шприцот (4) од дејството на

уредот за поттикнување на движење (30)
содржи
еластичен
член.

придвижувачот (30), по што средството за
поместување (40) го враќа шприцот (4) во

има уште 20 патентни барања.

за
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ослободување,

којшто

вовлечена

позиција;

Патенти
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(51) A 61K 31/197, 31/4164, 31/4178, 45/06, A

11 Rue des Peupliers 92130 Issy les

61P 25/02

Moulineaux, FR

(11) 5212
(21) 2014/153

(13) Т1
(22) 15/04/2014

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(45) 31/08/2015
(30) 20080305280 18/06/2008 EP

(72) CHUMAKOV, Ilya; COHEN, Daniel;
NABIROCHKIN, Serguei; GUERASSIMENKO,

(96) 17/06/2009 EP09765871.0
(97) 26/02/2014 EP2307000
(73) Pharnext

Oxana and CHOLET, Nathalie
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ПИЛОКАРПИН И

Патенти

МЕТИМАЗОЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА CHARCOT175 | С т р а н а
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31 Август 2015

MARIETOOTH ЗАБОЛУВАЊЕ И СРОДНИ

тироидниот хормон одбран од групата која се

ПОРЕМЕТУВАЊА

состои

(57) 1 Состав кој содржи мускарински
рецепторен агонист одбран од групата која

пропилтиоурацил и амиодарон , или негова
сол , и фармацевтски прифатлив носач или

се состои од пилокарпин, цевимелин ,
карбакол , метахолин , и бетанекол , или

средство
за
врзување
има уште 13 патентни барања.

од

метимазол

,

карбимазол

,

.

негова сол и инхибитор на синтеза на

176 | С т р а н а
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) A 61B 17/34, A 61F 9/007
(11) 5080

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2014/154

(22) 16/04/2014

(72) LOPEZ, Jose; PATNALA, Anil and
MARTIN, Michael
(54) ОФТАЛМОЛОШКА ТРОАКАР КАНИЛА
СО ВЕНТИЛ

(45) 31/08/2015
(30) 289449P 23/12/2009 US
(96) 22/11/2010 EP10784396.3
(97) 19/03/2014 EP2515774
(73) Alcon Research, Ltd.,

(57)

6201 South Freeway, Mail Code TB4-8 Fort
Worth, TX 76134,, US

(51) C 07D 417/04, A 61K 31/427, A 61P 3/10,

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

C 07D 417/14
(11) 5181

shi, Osaka 541-0045, JP
(13) Т1

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2014/155

(22) 16/04/2014

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(45) 31/08/2015
(30) 2008102691 10/04/2008 JP
(96) 09/04/2009 EP09730930.6
(97) 10/04/2008 EP2276760
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited

(72) YASUMA, Tsuneo; and TAKAKURA,
Nobuyuki
(54) СПОЕНИ ПРСТЕНЕСТИ
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
(57)

(51) C 07D 213/70, A 61K 31/44, 31/444,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

31/4965, A 61P 19/06, 9/00, 9/12, C 07D
239/38, 241/18, 401/04, 403/04, 405/04, 417/04

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) OUK, Samedy; GUNIC, Esmir and

(11) 5213
(21) 2014/156

(13) Т1
(22) 17/04/2014

VERNIER, Jean-Michel
(54) ТИОАЦЕТАТ СОЕДИНЕНИЈА,

(45) 31/08/2015

СОСТАВИ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА
1

Соединение

со

формулата:

(30) 355491P 16/06/2010 US
(96) 15/06/2011 EP11796396.7

(57)

(97) 12/02/2014 EP2585437
(73) Ardea Biosciences, Inc.

или негова фармацевтски прифатлива сол
или
солват

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121,
US

има уште 14 патентни барања.

(51) B 60P 3/40, F 03D 1/00

(30) 20101003694 07/04/2010 DE and

(11) 5081
(21) 2014/157

Патенти

(13) Т1
(22) 17/04/2014

20101042783 21/10/2010 DE
(96) 05/04/2011 EP11712550.0

(45) 31/08/2015

(97) 02/04/2014 EP2555947
(73) Wobben Properties GmbH
177 | С т р а н а
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Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

ротирачка единица за дислокација (630)

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

којашто е прицврстена со нејзиниот (а) прв

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RESSEL, Dirk; JANKE, Mirko and

завршеток кон приемната рамка (620) и
којашто на својот втор завршеток има

LÜLKER, Frank
(54) ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ НА

адаптер за лопатка (650) за прием на
роторската лопатка или сегмент од кула,

РОТОРСКИ ЛОПАТКИ И/ИЛИ СЕГМЕНТИ
НА КУЛА ЗА ВЕТЕРНИЦИ И ТРАНСПОРТНА

кадешто
основна

РАМКА ЗА ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ

се карактеризира со тоашто ротирачката

(57) 1 Транспортно возило за транспорт на
роторски лопатки за ветерници и/или

едеиница за дислокација (630) има најмалку
едно прво ротирачко вградување (634) со

сегменти
на
кула,
содржи:
структура за подршка на транспортот (600),

прва
ротирачка
рамнина,
кадешто е обезбеден втор агол помеѓу

кадешто структурата за подршка на
транспортот (600) има основна рамка (610),

главната рамнина и првата ротирачка
рамнина од првото ротирачко вградување

приемна рамка (620) фиксно поврзана со

(634),

основната рамка (610)

има уште 5 патентни барања.

178 | С т р а н а

на прв агол, и

кој

основната

е

рамка

различен

од

(610)

90є

опфаќа
рамнина,

±

10є.

Патенти
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(51) A 61K 31/40, A 61P 19/00, 25/00, 3/00,

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

35/00

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

(11) 5115
(21) 2014/158

(13) Т1
(22) 17/04/2014

(72) WANG, Longgui; LIU, Xiao, Mei; Mo, Lian;
MENCHER, Simon, K. and MCCARRON,

(45) 31/08/2015

James, P., Jr.
(54) МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ НА

(30) 754547 12/01/2004 US
(96) 06/01/2005 EP05704992.6
(97) 12/03/2013 EP1706112
(73) Natrogen Therapeutics International,

ИНФЛАМАТОРНИ БОЛЕСТИ
(57)

Inc.
213 Vosburgh, NYMC Valhalla, NY10595, US

(51) C 07D 207/46, 213/71, 401/12
(11) 5082
(13) Т1

назначена со тоа, што R е праволиниска или
разгранета
(C1-C6)алкилна,
арилна,

(21) 2014/159

(22) 22/04/2014

хетероарилна,

(45) 31/08/2015

хетероциклоалкилна
праволиниска
или

(30) 0807090 17/12/2008 FR

циклоалкилна

или

група,
а
Alk
е
разгранета
(C1-

(96) 15/12/2009 EP09802171.0
(97) 22/01/2014 EP2379501
(73) SANOFI
54, rue La Boétie 75008, FR

C6)алкиленска
група,
при што наведената метода опфаќа реакција

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

и

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) BIGOT, Antony
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
АКТИВИРАНИ ЕСТРИ

растворувач во кој се исталожува наведената
дициклохексиламинска
сол
на
N-

(57) 1 Постапка за добивање на активиран
естер
со
формулата
(I):

при што наведениот растворувач е кетон.
има уште 9 патентни барања.

(51) C 07D 417/14, A 61K 31/4709, A 61P
31/12

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

(11) 5083
(21) 2014/160

на

дициклохексиламинска
дисуксинимидил

карбонат

сол

P1:

(DSC)

хидроксисуксинимид

во

P2:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(13) Т1
(22) 22/04/2014

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RESSEL, Dirk; BUSACCA, Carl Alan;

(45) 31/08/2015

JAEGER, Burkhard and VARSOLONA, Richard

(30) 20080097291P 16/09/2008 US and
20090150826P 09/03/2009 US

J.
(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА ДЕРИВАТИ

(96) 14/09/2009 EP09792493.0
(97) 16/04/2014 EP2331538
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH

НА 2-ТИАЗОЛИЛ-4-КИНОЛИНИЛ-ОКСИ,
ПОТЕНТЕН HCV ИНХИБИТОР

Патенти
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(57) 1 Натриумова сол од соединението од
следнава

формула

(51) A 61K 9/127, 31/381, 31/405, 31/415,
31/55, 31/56, A 61P 11/02, 11/06, 29/00
(11) 5118
(21) 2014/162

има

уште

10

патентни

барања.

(1):

стероид
одбран
од
алклометазон,
беклометазон,
будезонид,
циклезонид,

(13) Т1
(22) 24/04/2014

клобетазол,
клобетазон,
дефлазакорт,
дексаметазон,
дифлукортолон
валерат,

(45) 31/08/2015

флуоцинонид, флуокортолон, флупредниден,

(30) 688698P 09/06/2005 US and 696777P
07/07/2005 US

флурометолон,
хидрокортизон,

(96) 08/06/2006 EP06744143.6
(97) 19/02/2014 EP1888033
(73) Meda AB
Pipers Väg 2A Box 906, 170 09 Solna, SE

римексолон, триамцинолон и фармацевтски
прифатлива сол на било кое од овие

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

под

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PERESWETOFF-MORATH, Lena and

цетиризин,
назначен
со
концентрацијата на активна

CARLSSON, Andres
(54) МЕТОДА И СОСТАВ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

водениот носач е супстанцијално слична, без
разлика дали е лоцирана внатре или надвор

ИНФЛАМАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА
Хомоген фармацевтски состав за

од липозомалните структури и варира за +20% кога се споредува со концентрации

употреба во третманот на инфламаторно

внатре и надвор од липозомалните структури

заболување што содржи антиинфламаторна
и/или антихистаминска активна состојка

на собна
притисок.

одбрана од групата што содржи азеластин
или негова фармацевтски-прифатлива сол,

има уште 30 патентни барања.

(57)

1
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флутиказон, халцинонид,
мометазон, преднизолон,

соединенија во фармацевтски-прифатлив
воден носач, и поларен липиден липозом,
услов активната состојка да не

температура

и

е

тоа,
што
состојка во

атмосферски
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тоа што таа вклучува, така што тие можат да

(51) C 03B 33/027, 33/10
(11) 5084

(13) Т1

се лизгаат на паралелен начин со средства

(21) 2014/163

(22) 24/04/2014

за лизгање по мост (11) кој носи глава за
сечење
(12),

(45) 31/08/2015
(30) PD20090315 28/10/2009 IT
(96) 27/10/2010 EP10770838.0

носач (13) за носење на главата за
сечење (12) со моторизациони средства (14)

(97) 19/02/2014 EP2493822
(73) NEWTECH-ENGINEERING S.R.L.

за транслаторно движење по наведениот
мост
(11),

Via Domenico Morosini 3 36016 Thiene (VI),

-

IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

што е нормално споен, со помош на средства
за реверзибилно зацврстување (16), за

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

наведениот носач (13) за носење на главата
за време на работа на наведената глава за

1000, Скопје
(72) Sgarabottolo, Silvano
(54) НАПРАВА ЗА МЕНУВАЊЕ НА АЛАТКИ

сечење (12) и кој што може да биде
раздвоен, за операции за промена на

ЗА ГЛАВА ЗА СЕЧЕЊЕ ОД МАШИНА ЗА
СЕЧЕЊЕ НА РАМНИ ПЛОЧИ ОД СТАКЛО

движењето на наведениот носач (13) во
однос на наведениот лизгач (15), кој што е

(57) 1 Направа за менување на алатки (10)
за глава за сечење од машина за сечење на

статичен, за да се избере алатка која што ќе
биде
користена.

рамни плочи од стакло, карактеристична во

има уште 7 патентни барања.

Патенти

лизгач (15) за носење на алатка, кој

алатката, на начин кој што го овозможува
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) C 12Q 1/68
(11) 5182

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2014/164

(22) 24/04/2014

(72) ROSES, Allen D.
(54) ПОСТАПКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА

(45) 31/08/2015
(30) 186673 12/06/2009 US; 224647
10/07/2009 US and 88203 12/08/2008 US

ФАКТОРИТЕ НА РИЗИК НА
АЛЦХАЈМЕРОВАТА БОЛЕСТ

(96) 11/08/2009 EP09807152.5
(97) 23/04/2014 EP2324126
(73) Zinfandel Pharmaceuticals, Inc.

(57)

One Science Drive Durham, NC 27708, US

(51) A 61K 36/185, 36/53, 36/736, 36/889,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

47/06, 47/44, 9/00, A 61P 17/00, 17/02, 17/06,
17/08, 17/12
(11) 5085

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Nahavandi, Ali
(54) СОЕДИНЕНИЕ ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА

(21) 2014/165

(22) 24/04/2014

КОЖА И УПОТРЕБА НА ИСТОТО

(45) 31/08/2015

(57) 1 Соединение за нанесување на кожа

(96) 30/09/2011 EP11007992.8
(97) 29/01/2014 EP2574343
(73) Alnapharm GmbH & Co.KG
Poppenbütteler Bogen 68 22399 Hamburg,

коешто содржи дерматолошки прифатлив
носач и кокосово масло и масло од лешник

DE

има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/499, A 61P
35/00, 43/00

(54) ДЕРИВАТ НА ИМИДАЗОТИАЗОЛ СО
СТРУКТУРА НА ПРОЛИН ПРСТЕН

(11) 5117
(21) 2014/166

(13) Т1
(22) 24/04/2014

и/или масло од авелана и масло од лута
коприва.

(57) 1 Соединение претставено со општа
формула
(1)
или
сол
од
тоа:

(45) 31/08/2015
(30) 2009007536 16/01/2009 JP
(96) 15/01/2010 EP10731281.1

при

(97) 02/04/2014 EP2380892
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

20
25

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(74) Друштво за застапување од областа на

30
35

индустриската сопственост ЖИВКО

40

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Ar1 претставува фенил група која
може да има еден или повеќе супституенти

(72) UOTO Kouichi; SUGIMOTO Yuuichi;
NAITO Hiroyuki; MIYAZAKI Masaki; YOSHIDA

селектирани од халогенски атом, цијано
група,
и
C1-C6
алкил
група;

Keisuke and AONUMA Masashi

Ar2 претставува фенил група која може да
има
еден
или
повеќе
супституенти
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селектирани од халогенски атом, C1-C6

водороден атом, или R2 и R3 можат заедно

алкил група, и цијано група, или пиридил

да формираат оксо група, или R2 и R3

група која може да има еден или повеќе
супституенти селектирани од халогенски

заедно со јаглеродните атоми за кои што се
R2 и R3 посебно врзани можат да формираат

атом, a C1-C6 алкил група, и цијано група;
R1 претставува C1-C6 алкил група која може

3- до 5 член заситен јагленоводороден
прстен во спиро или кондензирана форма;

да има еден или повеќе супституенти
селектирани од халогенски атом, хидрокси

R4 претставува C1-C6 алкил група која може
да има еден или повеќе супституенти

група, C1-C6 алкокси група, карбамоил група,

селектирани од халогенски атом, хидрокси

амино група, C1-C6 алканоил група, и цијано
група, C1-C6 алканоил група која може да

група, C1-C6 алкокси група, карбамоил група,
амино група, C1-C6 алканоил група, и цијано

има
еден
или
повеќе
супституенти
селектирани од халогенски атом, хидрокси

група;
R5 претставува C1-C6 алкил група која може

група, C1-C6 алкокси група, карбамоил група,
амино група, и цијано група, водороден атом,

да има еден или повеќе супституенти
селектирани од халогенски атом, хидрокси

или

група;

група, C1-C6 алкокси група, карбамоил група,

R2 и R3 секој независно претставуваат C1C6 алкил група која може да има еден или

хидрокси

амино група, C1-C6 алканоил група, и цијано
група;

повеќе
супституенти
селектирани
од
халогенски атом, хидрокси група, C1-C6

R6
R7

алкокси група, карбамоил група, амино група,
C1-C6 алканоил група, и цијано група, или

има уште 17 патентни барања.

(51) B 01J 20/10, 20/12, 20/18, 20/28, 20/32, C

(54) МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА АГЕНС

09K 3/32
(11) 5214

ЗА ВРЗУВАЊЕ МАСЛО
(13) Т1

(57)

(21) 2014/167

(22) 24/04/2014

врзување масло со користење на високо
порозен природен силикатен материјал и

(45) 31/08/2015

претставува
водороден
атом;
и
претставува
халогенски
атом.

1

Метод за подготовка на агенс за

(30) 4242008 17/03/2008 AT

органски

(96) 09/03/2009 EP09721751.7
(97) 12/02/2014 EP2254964
(73) Commerzialbank Mattersburg im
Burgenland Aktiengesellschaft

карактеристичен
по
тоа
што
високо
порозниот природен силикатен материјал со

Judengasse 11, 7210 Mattersburg, AT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

материјал и мешавината е калцинирана на
температура помеѓу 520 и 550 степени

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Целзиусови

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

гранулат со спектар на гилемина од 4 до
0.125
мм.

(72) PHILIPP, Franz, Josef

има

Патенти

остаточен

материјал,

иницијална големина на гранулатот помеѓу 4
и 10 мм е помешан со органски остаточен

уште

и

потоа

6

е

раздробена

патентни

во

барања.
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(51) C 07D 515/22, A 61K 31/50, A 61P 35/00

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(11) 5116

(13) Т1

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(21) 2014/168

(22) 25/04/2014

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Martinez, Valentin; Manzanares, Ignacio;

(45) 31/08/2015
(30) 0202544 04/02/2002 GB
(96) 04/02/2003 EP10181699.9

Cuevas, Carmen; Munt, Simon; Menchaca,
Roberto; Rodriguez, Alberto; Rodriguez,

(97) 09/04/2014 EP2305689
(73) Pharma Mar S.A.U.

Natividad and Gallego, Pilar
(54) СИНТЕЗА НА ЕСТЕИНАСЦИДИНИ КОИ

28770 Colmenar Viejo Madrid, ES

ПРИРОДНО НАСТАНУВААТ И СРОДНИ
СОЕДИНЕНИЈА
(57)

(51) C 07D 249/04, A 61K 31/4192, A 61P
3/06, C 07D 413/12

(a) -C1-6 алкил, -OCH3, -C1-6 халоалкил, OC1-6 халоалкил, -C3-6 циклоалкил, -OC3-6

(11) 5086

(13) Т1

циклоалкил

(21) 2014/169

(22) 25/04/2014

(b) фенил опционално супституиран со еден,
две или три групи супституиран со една, две

(45) 31/08/2015

или

халоген;

(30) 20080846247 07/11/2008 EP
(96) 07/11/2008 EP11168642.4

или три групи независно избрани од: халоген;

(97) 26/02/2014 EP2368887
(73) GlaxoSmithKline LLC

R2
R3

претставува

-C1-6
алкил;
претставува:

Corporation Service Company, 2711
Centreville Road, Suite 400 Wilmington,
Delaware 19808, US

C6-10 арил опционално супституиран
со една, две или три групи независно

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

избрани

(72) Bouillot, Anne, Marie, Jeanne; Laroze,
Alain and Trottet, Lionel
(54) 1,2,3-ТРИАЗОЛ ДЕРИВАТИ ЗА

(a) -C1-6 алкил, -C1-6 алкенил, -C1-6 алкокси,
-O(CH2)mR4,
-(CH2)mOC(=O)R4,
-

УПОТРЕБА КАКО СТЕАРОЛ-СОА
ДЕСАТУРАЗНИ ИНХИБИТОРИ

алкилOH, -C(=O)NHR6, -(CH2)pNHC(=O)R7, O(CH2)qNR8R9,
OC1-6
алкил
OH,

(57)

1

Соединение со формула (I):

кадешто:

(CH2)nCO2R5,

-

(CH2)nOC(=O)R5,

(b)

претставува:

-C0-6

-C1-6 халоалкил, -OC1-6 халоалкил, -C3-6
циклоалкил, -OC3-6 циклоалкил или халоген;

X претставува -CONH-, -NHCO- или -CH2NH-;
R1

од:

оксазол;
R4

претставува

-C6-10

arил;

R5 претставува -H или -C1-6 алкил;
R6 претставува -H или -C1-3 алкил или -C1-3

- C6-10 арил опционално супституиран со
еден, два или три групи независно избрани

алкил
R7 претставува

OH
-H или

-C1-3

;
алкил;

од:

R8
R9

-H
-H

или
или

-C1-3
-C1-3

алкил;
алкил;
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претставува

1-3;

n

претставува

0-3;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

p
q

претставува
0-3;
претставува

и
1-3;

има уште 22 патентни барања.

(51) C 01B 37/00, B 01D 53/94, B 01J 29/072,
35/04, 37/02, 37/03, 37/30, C 01B 39/06

што содржи најмалку еден извор за X2O3 и
најмалку еден извор за YO2, најмалку еден

(11) 5119

(13) Т1

агенс за насочување на структурата погоден

(21) 2014/170

(22) 25/04/2014

за подготовката на зеолитски материјал со
CHA рамковна структура, и најмалку еден

(45) 31/08/2015
(30) 08156625 21/05/2008 EP
(96) 19/05/2009 EP09749814.1

извор на Cu, при што споменатиот воден
раствор не содржи извор на фосфор и има

(97) 16/04/2014 EP2297036
(73) BASF SE

содржина на алкален метал од 1000 ppm или
помалку;

67056 Ludwigshafen, DE

(ii)

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

водениот раствор согласно (i) која не содржи
извор на фосфор, давајќи суспензија која што

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

го содржи бакарот кој што содржи зеолитски
материјал со CHA рамковна структура;

(72) TRUKHAN, Natalia; BULL, Ivor, and
MÜLLER, Ulrich
(54) ПРОЦЕС ЗА ДИРЕКТНА СИНТЕЗА НА

при

CU КОЈ ШТО СОДРЖИ ЗЕОЛИТИ СО CHA
СТРУКТУРА

адамантилтриметиламониум хидроксид и
бензилтриметиламониум
хидроксид
или

(57) 1 Процесот за подготовка на бакар кој
што содржи зеолитски материјал со CHA

мешавина од 1-адамантилтриметиламониум
хидроксид и тетраметиламониум хидроксид

рамковна структура и состав кој што има
моларен
сооднос

или
мешавина
адамантилтриметиламониум

хидротермална

што

агенсот

структурата

е

кристализација

за

насочување

мешавина

од

на

на
1-

од
1хидроксид и

бензилтриметиламониум

хидроксид

X2O3

итетраметиламониум хидроксид, при што
моларниот
сооднос
на
1-

при што X е тривалентен елемент, Y е
четиривалентен елемент, и при што n е

адамантилтриметиламониум хидроксид и
бензилтриметиламониум хидроксид или и

најмалку 10, пожелно најмалку 15, при што
процесот
опфаќа

тетраметиламониум хидроксид или и збирот
на бензилтриметиламониум хидроксид и

50

тетраметиламониум хидроксид е во распон

55

од
има

(n

YO2)

:

(i) подготовка на воден раствор кој

Патенти

1
:
уште

5
8

до
1
патентни

:
1.
барања.
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(51) C 07D 403/04, A 61K 31/4196, A 61P

(57)

1

Соединение со формулата (I):

19/00, 35/00, C 07D 401/14, 403/14, 405/14,
417/04, 417/14, 451/04, 471/04, 471/18, 487/04,
487/10, 491/04, 491/14, 491/20, 495/04, 519/00

назначено
со
тоа,
што:
R1, R4 и R5 се секое независно одбрани од

(13) Т1
(22) 28/04/2014

групата составена од водород, алкил, арил,
аралкил, -C(O)R8, -C(O)N(R6)R7, и -

(45) 31/08/2015
(30) 882850P 29/12/2006 US; 895400P

C(=NR6)N(R6)R7;
R2 и R3 се секое независно полицикличен

16/03/2007 US and 970931P 07/09/2007 US

хетероарил што содржи повеќе од 14 атоми

(96) 29/12/2007 EP07870107.5
(97) 29/01/2014 EP2078010
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.
1180 Veterans Boulevard, South San

во прстенот евентуално супституирани од
еден или повеќе супституенти одбрани од

Francisco, CA 94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

супституиран
циклоалкил,
евентуално
супституиран циклоалкилалкил, евентуално

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

супституиран арил, евентуално супституиран

(72) SINGH, Rajinder; HOLLAND, Sacha;
GOFF, Dane; ZHANG, Jing; YU, Jiaxin;

аралкил,
хетероарил,

HECKRODT, Thilo; DING, Pingyu and LITVAK,
Joane
(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОАРИЛ
СУПСТИТУИРАНИ ТРИАЗОЛИ КОРИСНИ

хетероциклил, -R9-OR8, -R9-O-R10-OR8, -R9O-R10-O-R10-OR8, -R9-O-R10-CN, -R9-O-

КАКО AXL ИНХИБИТОРИ

-R9-O-R10-N(R6)R7,

(11) 5215
(21) 2014/171

групата составена од оксо, тиоксо, циано,
нитро, хало, халоалкил, алкил, евентуално

евентуално
евентуално

R10-C(O)OR8, -R9-O-R10-C(O)N(R6)R7, -R9O-R10-S(O)pR8 (каде што p е 0, 1 или 2),
C(NR11)N(R11)H,
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супституиран
супституиран

-R9-O-R10-R9-OC(O)-R8,

-R9-
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-R9-

R13-S(O)tOR12 (каде што t е 1 или 2), -R13-

-R9-

S(O)pR12 (каде што p е 0, 1 или 2), и -R13-

N(R6)C(O)R8, -R9-N(R6)S(O)tR8 (каде што t е
1 или 2), -R9-S(O)tOR8 (каде што t е 1 или 2),

S(O)tN(R12)2 (каде што t е 1 или 2);
или R3 е полицикличен хетероарил што

-R9-S(O)pR8 (каде што p е 0, 1 или 2), и -R9S(O)tN(R6)R7 (каде што t е 1 или 2);

содржи повеќе од 14 атоми во прстенот како
што е опишано горе, и R2 е одбрано од

или R2 е полицикличен хетероарил што
содржи повеќе од 14 атоми во прстенот како

групата составена од арил и хетероарил,
каде што арилот и хетероарилот се секое

што е опишано горе и R3 е одбрано од

независно

групата составена од арил и хетероарил,
каде што арилот и хетероарилот се секое

еден или повеќе супституенти одбрани од
групата составена од алкил, алкенил,

независно евентуално супституирани од
еден или повеќе супституенти одбрани од

алкинил, хало, халоалкил, халоалкенил,
халоалкинил, оксо, тиоксо, циано, нитро,

групата составена од алкил, алкенил,
алкинил, хало, халоалкил, халоалкенил,

евентуално супституиран арил, евентуално
супституиран
аралкил,
евентуално

халоалкинил, оксо, тиоксо, циано, нитро,

супституиран

аралкенил,

евентуално

евентуално супституиран арил, евентуално
супституиран
аралкил,
евентуално

супституиран
супституиран

аралкинил,
циклоалкил,

евентуално
евентуално

супституиран
супституиран

супституиран циклоалкилалкил, евентуално
супституиран
циклоалкилалкенил,

N(R6)R7,

-R9-C(O)R8,

C(O)N(R6)R7,

-R9-C(O)OR8,

-R9-N(R6)C(O)OR8,

аралкенил,
аралкинил,

евентуално
евентуално

евентуално

супституиран
циклоалкил,
евентуално
супституиран циклоалкилалкил, евентуално

евентуално
циклоалкилалкинил,

супституиран

циклоалкилалкенил,

супституиран

супституиран
евентуално

супституиран
евентуално

евентуално
циклоалкилалкинил,
супституиран
супституиран

хетероциклил,
евентуално
хетероциклилалкил,

евентуално
хетероциклилалкенил,
супституиран

супституиран
евентуално
хетероциклилалкинил,

супституирани

од

супституиран
евентуално

хетероциклил,

евентуално

хетероциклилалкил,
супституиран

хетероциклилалкенил,
евентуално
супституиран
хетероциклилалкинил,
евентуално
супституиран
хетероарил,
евентуално супституиран хетероарилалкил,
евентуално

супституиран

евентуално
супституиран
хетероарил,
евентуално супституиран хетероарилалкил,

хетероарилалкенил,
евентуално
супституиран
хетероарилалкинил,
-R13-

евентуално
хетероарилалкенил,

OR12,
N(R12)2,

супституиран
евентуално

-R13-OC(O)-R12, -R13-O-R14-R13-N(R12)-R14-N(R12)2, -R13-

супституиран
хетероарилалкинил,
-R13OR12, -R13-OC(O)-R12, -R13-O-R14-N(R12)2,

N(R12)-R14-N(R12)2, -R13-N(R12)2, -R13C(O)R12, -R13-C(O)OR12, -R13-C(O)N(R12)2,

-R13-N(R12)-R14-N(R12)2,

-R13-C(O)N(R12)-R14-N(R12)R13,

-R13-N(R12)-R14-

-R13-

N(R12)2, -R13-N(R12)2, -R13-C(O)R12, -R13C(O)OR12,
-R13-C(O)N(R12)2,
-R13-

C(O)N(R12)-R14-OR12,
-R13N(R12)C(O)OR12, -R13-N(R12)C(O)R12, -R13-

C(O)N(R12)-R14-N(R12)R13,
C(O)N(R12)-R14-OR12,

-R13-R13-

N(R12)S(O)tR12 (каде што t е 1 или 2), -R13S(O)tOR12 (каде што t е 1 или 2), -R13-

N(R12)C(O)OR12,
-R13-N(R12)C(O)R12,
-R13-N(R12)S(O)tR12 (каде што t е 1 или 2), -

S(O)pR12 (каде што p е 0, 1 или 2), и -R13S(O)tN(R12)2 (каде што t е 1 или 2);
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секое R6 и R7 е независно одбрано од

хетероциклилалкил,

групата

супституиран

составена

од

водород,

алкил,

евентуално
хетероциклилалкенил,

алкенил, алкинил, халоалкил, халоалкенил,
халоалкинил, хидроксиалкил, евентуално

евентуално
хетероциклилалкинил,

супституиран
евентуално

супституиран арил, евентуално супституиран
аралкил,
евентуално
супституиран

супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран хетероарилалкил, евентуално

аралкенил,
аралкинил,

евентуално
евентуално

супституиран
супституиран

супституиран
евентуално

циклоалкил,

евентуално

супституиран

хетероарилалкинил;

хетероарилалкенил,
и
супституиран

циклоалкилалкил, евентуално супституиран
циклоалкилалкенил,
евентуално

секое R9 е независно одбрано од групата
составена од директна врска, евентуално

супституиран
циклоалкилалкинил,
евентуално
супституиран
хетероциклил,

супституиран праволиниски или разгранет
алкилен ланец, евентуално супституиран

евентуално
хетероциклилалкил,

супституиран
евентуално

праволиниски
ланец
и

или разгранет алкенилен
евентуално
супституиран

хетероциклилалкенил,

праволиниски

или

супституиран
евентуално
хетероциклилалкинил,

разгранет

алкинилен

супституиран
евентуално

ланец;
секое R10 е независно одбрано од групата

супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран хетероарилалкил, евентуално

составена од евентуално супституиран
праволиниски или разгранет алкилен ланец,

супституиран
евентуално

евентуално супституиран праволиниски или
разгранет алкенилен ланец и евентуално

хетероарилалкенил,
супституиран

хетероарилалкинил, -R10-OR8,

-

супституиран праволиниски или разгранет

R10-CN, -R10-NO2, -R10-N(R8)2, -R10C(O)OR8 и -R10-C(O)N(R8)2, или некое R6 и

алкинилен
ланец;
секое R11 е независно одбрано од групата

R7, заедно со заедничкиот азот на кој тие
обете се прикачени, формираат евентуално

составена од водород, алкил, циано, нитро и
-OR8;

супституиран N-хетероарил или евентуално
супституиран
N-хетероциклил;

секое R12 е независно одбрано од групата
составена од водород, алкил, халоалкил,

секое R8 е независно одбрано од групата

евентуално

составена
алкинил,

евентуално супституиран циклоалкилалкил,
евентуално супституиран арил, евентуално

од

водород,
халоалкил,

алкил, алкенил,
халоалкенил,

супституиран

халоалкинил, евентуално супституиран арил,
евентуално
супституиран
аралкил,

супституиран
супституиран

евентуално
евентуално

супституиран
супституиран

аралкенил,
аралкинил,

супституиран
хетероциклилалкил,
евентуално супституиран хетероарил и

евентуално

супституиран

циклоалкил,

евентуално супституиран хетероарилалкил,

евентуално супституиран циклоалкилалкил,
евентуално
супституиран

или две R12'и, заедно со заедничкиот азот на
кој тие обете се прикачени, формираат

циклоалкилалкенил,
супституиран

евентуално супституиран N-хетероциклил
или евентуално супституиран N-хетероарил;

евентуално
евентуално

евентуално
циклоалкилалкинил,

супституиран
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хетероциклил,
супституиран

аралкил,
хетероциклил,

циклоалкил,

евентуално
евентуално

секое R13 е независно одбрано од групата
составена од директна врска, евентуално
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супституиран праволиниски или разгранет

праволиниски или разгранет алкилен ланец и

алкилен ланец и евентуално супституиран

евентуално супституиран праволиниски или

праволиниски
ланец;

алкенилен
и

разгранет
алкенилен
ланец;
како изолиран стереоизомер или негова

секое R14 е независно одбрано од групата
составена од евентуално супституиран

мешавина или како таутомер или негова
мешавина,
или
негова
фармацевтски

или

разгранет

прифатлива
има уште 36 патентни барања.

сол

или

N-оксид.

(51) C 07D 239/36, A 61K 31/513, 31/5377, A

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

61P 35/00, C 07D 239/47, 403/06, 403/10,
403/12, 409/12, 413/06, 413/12

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) THOMPSON, Fabienne; SCHIO, Laurent;

(11) 5087
(21) 2014/172

(13) Т1
(22) 28/04/2014
(45) 31/08/2015

CARRY, Jean-Christophe; HALLEY, Frank;
CERTAL, Victor and KARLSSON, Karl Andreas
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА (6-ОКСО-1,6-

(30) 0903239 02/07/2009 FR; 0957070
09/10/2009 FR and 241100P 10/09/2009 US

ДИХИДРО-ПИРИМИДИН-2-ИЛ)-АМИД,
ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА

(96) 01/07/2010 EP10742014.3
(97) 12/03/2014 EP2448927
(73) SANOFI
54, rue La Boétie 75008 Paris, FR

ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА „АКТ„

(51) G 10L 19/008, 19/02

(57)

ФОСФОРИЛАЦИЈА
(57)

1

Метода за декодирање рамка од

(13) Т1
(22) 30/04/2014

кодиран дигитален аудио сигнал, назначена
со
тоа,
што:

(45) 31/08/2015
(30) 267422P 07/12/2009 US

рамката содржи рамка од мета податоци, прв
аудио блок и еден или повеќе следни аудио

(96) 28/10/2010 EP10776017.5

блокови;

(97) 19/03/2014 EP2510515
(73) Dolby Laboratories Licensing

секој од првиот и следните аудио блокови
содржи блок со мета податоци и кодирани

Corporation
100 Potrero Avenue, San Francisco, CA

аудио податоци за два или повеќе аудио
канали,
каде
што:

94103-4813, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кодираните аудио податоци содржат скала
фактори и скалирани вредности што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

претставуваат

(72) RAMAMOORTHY, Kamalanathan
(54) ДЕКОДИРАЊЕ ПОВЕЌЕКАНАЛНИ

двата или повеќето аудио канали, секоја
скалирана
вредност
е
поврзана
со

АУДИО КОДИРАНИ БИТСТРИМОВИ
КОРИСТЕЈЌИ ПРИЛАГОДЛИВА ХИБРИДНА

соодветниот
од
скала
факторите;
и
блокот со мета податоци содржи контролни

ТРАНСФОРМАЦИЈА

информации што опишуваат кодирачки
алатки што се користат од шифрирачката

(11) 5183
(21) 2014/173

Патенти

и

спектрална

содржина

од

189 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

постапка што ги произведе кодираните аудио

хибридна трансформација за соодветниот

податоци, кодирачките алатки вклучуваат

канал:

процесирање со
трансформација

хибридна
опфаќа:

(a) доколку соодветниот аудио блок е првиот
аудио
блок
во
рамката:

нанесување анализаторска филтер банка
имплементирана
преку
примарна

(i) добивање на сите коефициенти на
хибридна трансформација на соодветниот

трансформација
аудио канали

канал за рамката од кодираните аудио
податоци во првиот аудио блок, и

прилагодлива
што

на
за

двата или повеќето
да се генерираат

коефициенти на примарна трансформација,

(ii)

и
нанесување секундарна трансформација на

трансформација на коефициентите на
хибридната трансформација за да се добијат

коефициентите
на
примарната
трансформација за барем некои од двата или

коефициенти на
трансформација,

повеќето аудио канали за да се генерираат
коефициенти на хибридна трансформација;

(б) добивање коефициенти на примарна
трансформација од коефициентите на

и

каде

што

спротивна

спротивна

секундарна

секундарна
и

опфаќа:

спротивната секундарна трансформација за

(A) примање на рамката од кодираниот
дигитален
аудио
сигнал;
и

соодветниот канал во соодветниот аудио
блок;

(B) проверка на кодираниот дигитален аудио
сигнал од рамката во едно поминување за да

(3) доколку постапката на кодирање користи
процесирање со прилагодлива хибридна

се декодираат кодираните аудио податоци за
секој аудио блок во ред по блок, каде што

трансформација за соодветниот канал,
добивање
коефициенти
на
примарна

декодирањето на секој соодветен аудио блок

трансформација за соодветниот канал преку

опфаќа:
(1) одредување за секој соодветен канал од

декодирање на кодираните податоци во
соодветниот
аудио
блок;
и

двата или повеќето канали дали постапката
за кодирање користела процесирање со

(Ц)
нанесување
спротивна
примарна
трансформација на коефициентите на

прилагодлива хибридна трансформација за
кодирање на било кој од кодираните аудио

примарната трансформација за да се
генерира излезен сигнал што го претставува

податоци;

соодветниот канал во соодветниот аудио

(2) доколку постапката за кодирање
користела процесирање со прилагодлива

блок.
има уште 5 патентни барања.

190 | С т р а н а

методата

нанесување

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) B 31F 1/07, 1/12, 1/16, 1/18, D 21F 1/00,

абсорбирачката крпа (10) е значајна по:

11/14, 2/00, 3/00, D 21H 27/02
(13) Т1
(22) 30/04/2014

(i)
Шупливи засводени области (12)
збогатени со влакна кои излегуваат од

(45) 31/08/2015
(30) 20090206146P 28/01/2009 US and

горната страна на крпата (10), спомнатите
засводени шупливи области (12) имаат

20100694650 27/01/2010 US
(96) 28/01/2010 EP10701997.8

странични ѕидови (34) и тежина на локалната
основата барем 5% поголема отколку

(97) 02/04/2014 EP2391504
(73) Georgia-Pacific Consumer Products LP
133 Peachtree Street, N.E. Atlanta, GA 30303,

средната тежина на основата на крпата (10);

US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

засводените области (12), поврзувачките
области (18) имаат тежина на локалната

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SUPER, Guy H.; RUTHVEN, Paul J.;

основа која е помала од тежината на
локалната основа од засводените области

MCCULLOUGH, Stephen J.; SZE, Daniel H.;

(12);

WENDT, Greg A. and MILLER, Joseph H.
(54) КРЕП-ТРАКИ, АПСОРБИРАЧКА КРПА

(iii)
Области
консолидирани

СО ПРОМЕНЛИВА ТЕЖИНА НА
ЛОКАЛНАТА ОСНОВА ПОДГОТВЕНА СО

преминуваат од поврзувачките области (18)
во страничните ѕидови (34) од засводените

ПЕРФОРИРАНА ПОЛИМЕРНА ТРАКА

области
има уште 9 патентни барања.

(11) 5216
(21) 2014/174

(57) 1 Апсорбирачка крпа (10) од целулозни
влакна

со

Патенти

горна

и

долна

(ii)
Поврзувачки
области
(18)
кои
формираат мрежа што взаемно ги поврзува

и
на
премин
(38)
фиброзни области

со
кои

(12).

страна,
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секој незадолжително заменет со најмногу до

(51) A 01N 43/90
(11) 5120
(21) 2014/175

(13) Т1
(22) 30/04/2014

3 супституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

(45) 31/08/2015

цијано, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C1C4
алкокси
и
C1-C4
халоалкокси;

(30) 231483P 05/08/2009 US
(96) 03/08/2010 EP10739459.5
(97) 16/04/2014 EP2461685
(73) E.I. du Pont de Nemours and Company

и
5

Wilmington, DE 19898, US
(74) Друштво за застапување од областа на

10

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

15
на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HOLYOKE JR, Caleb, William; ZHANG,

групата која што се состои од абамектин,
ацетамиприд,
Амитраз,
авермектин,

Wenming and TONG, My-Hanh, Thi
(54) СМЕСИ НА МЕЗОЈОНСКИ
ПЕСТИЦИДИ

азадирахтин,

(57) 1 Состав кој што содржи (најмалку едно
соединение селектирано од соединенија со

цијантранилипрол,
цифлутрин,
бетацифлутрин, цихалотнин, гама-цихалотрин,

Формула

нив,

ламбда-цихалотрин, циперметрин, алфациперметрин, зета-циперметрин, циромазин,

што

делтаметфин,

диелдрин,

динотефуран,

50

диофенолан,
есфенвалерат,

емамектин,
етипрол,

ендосулфан,
фенотиокарб,

55
R1 е фенил незадолжително заменет
со најмногу до 5 супституенти независно

феноксикарб,
флоникамид,

фенвалерат,
фипронил,
флубендиамид,

селектирани од
R3, или пиридинил
незадолжително заменет со најмногу до 4

флуфеноксурон,
хексафлумурон,
хидраметилнон, имидаклоприд, индоксакарб,

супституенти независно селектирани од R3;

луфенурон,

R2 е C1-C4 халоалкил; или тиазолил,
пиридинил
или
пиримидинил,
секој

метопрен,
нитиазин,

незадолжително заменет со најмногу до 2
супституенти независно селектирани од

пиметрозин,
пиридалил,

групата која што се состои од халоген и C1C4
алкил;

спинеторам,
спиносад,
спиродиклофен,
спиромесифен, спиротетрамат, тебуфенозид,

секој R3 е независно халоген, цијано, C1-C4

тиаклоприд,

алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, C1C4
халоалкокси,

тиосултап-натриум,
тралометрин,
триазамат,

C(R4)=NOR4
секој R4 е

Bacillus thuringiensis делта-ендотоксини, сите
видови на Bacillus thuringiensis и сите видови

1,

N-оксиди,

и

соли

при

или
независно C1-C4

бенсултап,

бифентрин,

бупрофезин, картап, хлорантранилипрол,
хлорфенапир, хлорпирифоз, клотианидин,

од

Q;
алкил;

Z
е
CH=CH
или
S;
и
секој Q е независно фенил или пиридинил,
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(б) најмалку еден агенс за контрола
безрбетни штетници селектиран од

на

метафлумизон,

метомил,

метоксифенозид, нитенпирам,
новалурон, оксамил, фосмет,

Nucleo

пиретрин,
пирипроксифен,

пиридабен,
рианодин,

тиаметоксам,

тиодикарб,
толфенпирад,
трифлумурон,

polyhydrosis

вируси;

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

20

31 Август 2015

под услов ако (a) кога R1 е незаменет

или 3-(трифлуорометокси)фенил и R2 е 6-

фенил и R2 е CF3, тогаш Z е S; (б) кога R1 е

хлоро-3-пиридинил,

тогаш

Z

е

CH=CH.

2-флуорофенил и R2 е 2-хлоро-5-тиазолил,
тогаш Z е S; и (ц) кога R1 е 2-флуорофенил

има уште 13 патентни барања.

(51) A 23L 2/02, 2/46, 2/56
(11) 5121

(13) Т1

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(21) 2014/176

(22) 30/04/2014

(72) Callewaert Danilo; Festjens Greet and

(45) 31/08/2015
(30) 11195982.1 29/12/2011 EP

Neirynck Nico
(54) ПИЈАЛОЦИ ОД БАДЕМ И ПОСТАПКИ

(96) 29/12/2011 EP11195982.1
(97) 29/12/2011 EP246317
(73) Alpro Comm VA
Vlamingstraat 28 8560 Wevelgem, Belgium,

ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО
(57)

BE

(51) A 47G 7/07, 7/06, B 65D 85/50
(11) 5184
(13) Т1

посадениот производ, како на пример
цвеќиња, можат да бидат поставени на начин

(21) 2014/177

да имаат пристап до количеството вода, како
и уредите (5-7) за задржување на стеблата

(22) 02/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20051028692 04/04/2005 NL

(10), уредот за задржување има усни (5)

(96) 04/04/2006 EP06716705.6
(97) 26/02/2014 EP1868470
(73) Pagter & Partners International B.V.
Industrieterrein Borchwerf, Vaartveld 14 4704

ориентирани кон средината на отворот (4)
каде усните (5) се поставени така да можат

SE Roosendaal, NL
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

задржување на стебленцата притиснати
надолу во правец на основата (1) при

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

поставувањето и се сместени во или околу

(72) DE PAGTER, Janus, Adriaan, Willem;
NIEKOLAAS, Simon, Eduard and BRUIJNS,

отворот за вметнување (4), водената
бариера има прстен (3) кој го допира работ

Jeroen, Johan
(54) САД ЗА РАСТЕНИЈА КОЈ МОЖЕ ДА

на периферниот ѕид (2) понастрана од
основата (1) и е ориентирана кон

БИДЕ НАПОЛНЕТ СО ВОДА
(57) 1 Садот во кој може да биде сместено

внатрешноста и ракавецот (8) со капак кој се
спојува со внатрешниот раб на прстенот (3),

определено количество на вода, се состои од

ориентиран е кон основата (1), делумно го

основа (1), периферен ѕид (2) кој е исправен
во однос на основата, капак (3) со отвор за

препокрива периферниот ѕид (2) и е
поставен на определено растојаниое од

вметнување (4) и поставен на периферниот
ѕид (2), водена бариера (8) во периферниот

основата (1), назначен со тоа што ракавецот
е поставен во близина на усните.

ѕид (2) која се се издолжува кон основата, во
отворот (4) стеблото или стеблата (10) од

има

Патенти

да се отворат или завртат, уредот за
задржување
(5-7)
е
дизајниран
за

уште

16

патентни

барања.
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(51) C 07C 217/80
(11) 5185
(21) 2014/178

(57)
(13) Т1
(22) 02/05/2014

1 Процес за производство на 2-[(3,5-

дифлуоро-3'-метокси-1,1'-бифенил-4ил)амино]никотинска киселина, кој се состои

(45) 31/08/2015
(30) 20090382212 16/10/2009 EP

од

(96) 14/10/2010 EP10765586.2
(97) 12/03/2014 EP2488497
(73) Almirall S.A.

а) обезбедување на 3,5-дифлуоро-3'метоксибифенил-4-амин,

Ronda del General Mitre, 151 08022
Barcelona, ES

аминиум
солта
на
3,5-дифлуоро-3'метоксибифенил-4-аминот,
и

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

в) понатамошна реакција на аминиум
солта
на
3,5-дифлуоро-3'-

(72) BOIX BERNARDINI, Maria, Carmen
(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 2-

метоксибифенил-4-амин добиен во
чекор б) за да се добие 2-[(3,5-дифлуоро-

[(3,5-ДИФЛУОРО-3'-МЕТОКСИ-1,1'-

чекорите

б)

подготовка

и

на:

изолирање

3'-метокси-1,1'-бифенил-4-

БИФЕНИЛ-4-ИЛ)АМИНО]НИКОТИНСКА
КИСЕЛИНА

ил)амино]никотинска
има уште 14 патентни барања.

(51) C 12N 15/866, 15/867, 7/02
(11) 5088
(13) Т1

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

(21) 2014/179

(22) 02/05/2014

(72) BOVOLENTA, Chiara; STORNAIUOLO,

(45) 31/08/2015
(30) 20100175088 02/09/2010 EP

Anna; RIZZARDI, Paolo and MAVILIO, Fulvio
(54) СТАБИЛНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА

(96) 01/09/2011 EP11752530.3
(97) 12/02/2014 EP2480678
(73) Molmed SpA
Via Olgettina 58 20132 Milan, IT

ЛЕНТИВИРУСНИ ВЕКТОРИ
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на

киселина.

(57) 1 Постапка за да се добие стабилнa
лентивирусна клеточна линија за пакување
којашто
содржи:

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

i. подготвување на хибриден вектор (A)

плазмид B и последователно инфицирање на

којшто содржи бакуловируснa основа којшто

клетки

содржи касета за интеграција прилепена
странично (фланкирана) со ААV ITR којaшто

iv. култивирање на клетките во присуството
на
антибиотик
за
селекција

вклучува
првата

кадешто
кодира

v. добивање на клетки коишто стабилно
изразуваат gag, pol и rev протеини

лентивирусни gag и pol гени a втората
лентивирусен rev и антибиотски селективен

vi. интегрирање на env гени во клетките со
употреба
на
експресионен
вектор

маркер

и

vii. култивирање на клетките за да се добие

ii. подготвување на изразен плазмид (B)
којшто содржи AAV rep Отворена Рамка за

клеточна линија којашто стабилно изразува
gag,
pol
rev
и
env
протеини.

Читање
под
контрола
на
промотер
iii. пренесување на клетки со изразувачки

има уште 29 патентни барања.

две изразени касети,
изразувачка
касета

Патенти

со

хибриден

вектор

A
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(51) C 07D 257/02, A 61K 49/10

a) гадолиниумовиот комплекс на 10-(2,3-

(13) Т1
(22) 05/05/2014

дихидрокси-1-(хидроксиметил)пропил)1,4,7,10-тетраазациклодекан-1,4,7-триоцетна

(45) 31/08/2015
(30) 102009053171 04/11/2009 DE

киселина (Гадобутрол) е де-комплексиран со
де-комплексирачки агенс, каде што де-

(96) 02/11/2010 EP10774202.5
(97) 12/02/2014 EP2496562
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

комплексирачкиот агенс e извор на оксалатен
јон или извор на фосфатен јон и pH пред

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

повисок
од
2
б) кондензираната сол на гадолиниум е

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PLATZEK, Johannes and TRENTMANN,

отстранета,
ц) слободниот лиганд во растворот што

Wilhelm
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

резултира од чекор б) e врзан за киселинска
јонска
смола,

КАЛКОБУТРОЛ

д) наведената смола е елуирана со воден

(57)
1
Постапка за подготвување на
калциумовиот
комплекс
на
10-(2,3-

алкален
раствор,
е) елуатот е третиран со киселинска јонска

дихидрокси-1-(хидроксиметил)пропил)1,4,7,10-тетраазациклодекан-1,4,7-триоцетна

смола,
и
ф) лигандот e комплексиран со Ca2+ јони и

киселина (Калкобутрол), назначена со тоа,
што

кристализиран.
има уште 8 патентни барања.

(11) 5186
(21) 2014/180
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додавање на де-комплексирачкиот агенс e

Патенти
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(51) B 29C 70/52, 53/30, 59/02, E 21D 21/00

импрегнирање

на

наведените

стаклени

(11) 5187

(13) Т1

влакна

(21) 2014/181

(22) 05/05/2014

- ориентирање на наведените стаклени
влакна (5A,5B) според надолжна насока и

(45) 31/08/2015

(5A,5B)

со

полимерна

смола;

(30) PCT/IT2009/000544 03/12/2009 IT
(96) 03/12/2010 EP10813014.7

аранжирање на овие влакна за да се
конфигурира аксијално протегачки профил

(97) 12/02/2014 EP2507042
(73) Elas Geotecnica S.r.l.

(15);
компресирање

Centro Commerciale San Felice Lotto 3/21

стаклени влакна (5B) од наведениот профил

20090 Segrate, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(15)
на
аксијални
интервали
преку
супстанцијално компресион елемент во вид

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BONOMI, Cristiano and FRULLANI,

на навој (8) за да му се придаде избразден
облик, што супстанцијално одговара на

Antonio
(54) МЕТОДА И ПОСТРОЈКА ЗА

избраздениот облик на комплетираниот
профил, на комбинацијата од надворешната

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПРОФИЛ ОД

површина (15B) на наведениот профил (15) и

СТАКЛЕНИ ВЛАКНА ШТО БИ СЕ
КОРИСТЕЛ КАКО ЗАЈАКНУВАЧКИ

компресиониот елемент во вид на навој;
- подложување на наведениот профил (15)

ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА ЅИД ОД
ИСКОПИНА

на постапка на полимеризација, назначена со
тоа, што наведената надворешна површина

(57) 1 Метода за произведување профил
(15) направен од стаклени влакна (5A, 5B)

(15B) на наведениот профил (15) има
синусоиден облик во однос на аксијална

што би се користел за засилување на ѕид од

напречно-пресечна

ископина, наведената метода ги опфаќа
чекорите
на:

има уште 14 патентни барања.

Патенти

на

најоддалечените

рамнина.
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(51) A 61K 9/127
(11) 5122
(21) 2014/182

(72) PETERSEN, Sune Allan; MADSEN,
(13) Т1
(22) 05/05/2014

Mogens Winkel and VIKBJERG, Andres Falk
(54) SPLA2 ЛИПОЗОМИ ПОДЛОЖЛИВИ НА

(45) 31/08/2015
(30) 200901150 23/10/2009 DK

ХИДРОЛИЗА СО ПОДОБРЕНА
СКЛАДИШНА СТАБИЛНОСТ

(96) 25/10/2010 EP10772956.8
(97) 05/03/2014 EP2490671
(73) Bio-Bedst APS

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи

7100 Vejle, DK
(74) Друштво за застапување од областа на

на хидролиза кој што содржи цисплатин е
затворен во капсула во рамките на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

липозомот,
o
надворешен

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

o и внатрешен раствор во рамките на
липозомот,

198 | С т р а н а

o sPLA2 липозом кој што може да се подложи

раствор,

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

o

при

што

концентрација

31 Август 2015

разликата
помеѓу

осмолитската

внатрешниот

и

внатрешната концентрација на осмолитот) е
повеќе

од

200

mM.

надворешниот
раствор
(надворешната
концентрација на осмолитот извадена од

има уште 7 патентни барања.

(51) A 23J 1/00, 3/00
(11) 5188

(13) Т1

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(21) 2014/184

(22) 07/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20090145043 07/12/2009 RU

(72) Ponomarev, Vasily Vasilievich and Bikbov,
Takhir Mukhammedovich
(54) КОНЦЕНТРИРАНИ ПРОТЕИНСКИ

(96) 25/01/2011 EP11720609.4
(97) 12/03/2014 EP2417859
(73) Ponomarev, Vasily Vasilievich and
Bikbov, Takhir Mukhammedovich

ПРОДУКТИ И МЕТОДИ ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

Kaluzhskaya pl. 1-1-33 Moscow 117049, RU

геловите се произведени со гелирање во

and Proezd Karamzina 9-1-185 Moscow
117463, RU

првата фаза од водени
примарните
материјални

(57) 1 Метод за подготовка на продукти со
концентриран протеин назначен со тоа што
суспензии
извори

на
со

концентрација која ја надминува критичната

Патенти
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концентрација на гелирањето, и во втората

водено парна експлозија, замрзнување и

фаза,

се

последователно отстранување на водата од

екстрахираат со растворувачи екстрахирајќи
ја растворената фракција со принос кој бил

микропорозниот сунѓерест гел, адиција на
агенси за ослободување на храна, брзо

целен производ а тоа е гел фракцијата со
тродимензионална мрежа од протеински

ослободување
криотропичен

молекули
каде
пред
екстракцијата
површината на геловите се зголемува со

има уште 2 патентни барања.

(51) A 61P 9/12, A 61K 31/519, 9/10

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

добиените

гелови

(11) 5123
(21) 2014/185

понатаму

(13) Т1
(22) 07/05/2014

на

притисокот

или
ефект.

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(45) 31/08/2015
(30) 85597P 01/08/2008 US and 93772P

(72) MOTHERAM, Rajeshwar; KRISHNA,
Gopal; DING, Min; FLOOD, Keith and

03/09/2008 US

RAMAKRISHNA, Kornepati
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА
КЛЕВИДИПИН И МЕТОДИ ЗА

(96) 29/07/2009 EP09803550.4
(97) 06/03/2014 EP2320740
(73) The Medicines Company and Hospira,
Inc.

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА НИВНИ
КОНЦЕНТРАЦИИ СО НИСКА

Parsippany, NJ 07054, US and Lake Forest,
Illinois 60045, US

НЕЧИСТОТИЈА

(51) C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/5375, C

WARMUS, Joseph, Scott and CHEN, Michael

07D 295/088
(11) 5124

(13) Т1

Huai Gu
(54) ОКСИГЕНИРАНИ ЕСТЕРИ НА 4-ЈОДО

(21) 2014/186

(22) 07/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20000219372P 19/07/2000 US
(96) 12/07/2001 EP01952778.7
(97) 26/03/2014 EP1301472
(73) Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street New York, NY 10017,

(57)

ФЕНИЛАМИНО БЕНЗОХИДРОКСАМИНСКИ
КИСЕЛИНИ
(57)

1

Соединение

со

формула

III

хало;

и

кадешто
R1

е

водород

или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R5
е
флуоро
или
хлоро
или негова фармацевтски прифатлива сол.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 10 патентни барања.

US

(72) BARRETT, Stephen, Douglas; TECLE,
Haile; BIWERSI, Cathlin; KAUFMAN, Michael;

200 | С т р а н а

Патенти
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(51) A 61K 38/00, C 07K 14/59
(11) 5089
(21) 2014/187

(96) 16/04/2009 EP09733497.3
(13) Т1
(22) 07/05/2014

(97) 12/03/2014 EP2268666
(73) Ferring B.V.

(45) 31/08/2015
(30) 20080251528 25/04/2008 EP and

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

20080045424P 16/04/2008 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Патенти

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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(72) COTTINGHAM, Ian; PLAKSIN, Daniel and

сијалилација е б2,6-сиjалилација; кадешто

WHITE, Richard, Boyd
(54) РЕКОМБИНАНТЕН FSH КОЈШТО
ВКЛУЧУВА АЛФА 2,3- И АЛФА 2,6-

рекомбинантниот FSH содржи сијалинска

СИЈАЛИЛАЦИЈА

протеин] на 10 mol/mol до 15 mol/mol.
има уште 6 патентни барања.

(57)

1

Рекомбинантен FSH (rFSH) којшто

киселина [изразена во термини како однос на
моли на сијалинска киселина во моли на

вклучува б2,3- и б2,6-сијалилација кадешто
60% или повеќе од вкупната сијалилација е
б2,3-сиjалилација и од 5 до 40% од вкупната

202 | С т р а н а
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(51) E 06B 3/02, B 32B 17/06, 17/10, E 05B

(57) 1 Панел за противпожарна заштита (1)

17/00, 65/00, 65/10, E 05C 9/18, E 06B 3/663,

составен од барем два стаклени панели (2, 3)

3/70, 5/16
(11) 5217

(13) Т1

распоредени паралелно еден во однос а
друг, внатрешноста (7) на истите, што е

(21) 2014/188

(22) 08/05/2014
(45) 31/08/2015

затворена
со
аранжирано на

запечатување
што
е
сите страни и посебно

(30) 202009011374U 24/08/2009 DE
(96) 11/08/2010 EP10745160.1

осигурано од просторен елемент (4), е
исполнета со специјално средство за

(97) 12/02/2014 EP2470738
(73) PROMAT GmbH
Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE

противпожарна

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

страна се состои барем делумно од цевка (5)
што е вметната помеѓу двата стаклени

(72) WIEDEMANN, Günter
(54) ПАНЕЛ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА

панели (2, 3) и што е дизајнирана како
водилка за активирачка средина што е

ЗАШТИТА И ЦЕЛОСНО-СТАКЛЕНА ВРАТА

сместена во внатрешноста на тубата (5) и

ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ ЦЕЛИ

може да биде аксијално
има уште 11 патентни барања.

(51) C 07K 16/10, A 61K 39/395, A 61P 31/14,

PCT/EP2004/052286 23/09/2004 EP;

C 12N 15/13, 15/63, 5/10
(11) 5189

(13) Т1

PCT/EP2004/052772 03/11/2004 EP;
PCT/EP2005/050310 25/01/2005 EP;

(21) 2014/190

(22) 09/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) PCT/EP2004/050943 27/05/2004 EP;
PCT/EP2004/051661 29/07/2004 EP;
Патенти

заштита

во

назначен
со
запечатувањето на

вид

на

тоа,
барем

гел
што
една

поместена.

PCT/EP2005/050953 03/03/2005 EP and
575023P 27/05/2004 US
(96) 26/05/2005 EP10180398.9
(97) 05/03/2014 EP2314621
203 | С т р а н а
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(73) Crucell Holland B.V.

способни да реагираат со различни, не-

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

конкурирачки епитопи на вирусот на беснило,

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

назначен со тоа, што прв врзувачки молекул
што неутрализира вирус на беснило е

(72) Bakker, Alexander, Berthold, Hendrik;
Marissen, Willem Egbert; Kramer, Robert Arjen

способен да реагира со епитоп што содржи
амино киселини 226-231 од G протеинот од

and De Kruif, Cornelis Adriaan
(54) ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПОСОБНИ

вирус на беснило и втор врзувачки молекул
што неутрализира вирус на беснило е

ДА НЕУТРАЛИЗИРААТ ВИРУС НА

способен да реагира со епитоп сместен во

БЕСНИЛО И НИВНА УПОТРЕБА

антигенско место III што содржи амино
киселини 330-338 од G протеинот од вирус

(57)

1

Фармацевтски состав што содржи

барем
два
врзувачки
молекули што
неутрализираат вирус на беснило што се

на
има

(51) C 07C 49/83, A 61K 31/05, A 61P 25/28,
C 07C 215/50, 235/34, 39/15, 39/17, 43/23,

(97) 19/03/2014 EP2527315
(73) Proteotech Inc.

49/835, C 07D 207/16, 213/30, 213/84, 217/26,
231/06, 263/18, 295/08, 333/16, 471/04, 487/04,

12026, 115th Avenue N.E., Kirkland, WA
98034, US

498/08
(11) 5190

(13) Т1

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

(21) 2014/191

(22) 09/05/2014

(72) Snow Alan, D.; Nguyen, Beth, P.; Castillo,

(45) 31/08/2015
(30) 385144P 31/05/2002 US; 409100P

Gerardo, M.; Sanders, Virginia, J.; Lake,
Thomas, P.; Larsen, Lesley ; Larsen, David S.;

09/09/2002 US; 412272P 20/09/2002 US;
435880P 20/12/2002 US and 463104P

Weavers, Rex T.; Lorimer, Stephen D. and
Coffen, David, L. ( deceased )
(54) СОЕДИНЕНИЈА, СОСТАВИ И МЕТОДИ
ЗА ТРЕТМАНОТ НА АМИЛОИДНИ

14/04/2003 US
(96) 30/05/2003 EP12166370.2
204 | С т р а н а

уште

3

патентни

беснило.
барања.

Патенти
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БОЛЕСТИ И СИНУКЛЕИНОПАТИИ КАКО НА

i)

ПРИМЕР АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ, ТИП 2

врски;

ДИЈАБЕТЕС, И ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ
формулата:

ii)
1 до 3 не-соседни метилен групи се
заменети од NR', O или S, каде што R' е H,

или негова фармацевтски прифатлива сол,

C2-4ацил
или
C1-3
алкил;
и
iii)
2 метилен групи се заменети од

назначено
со
тоа,
што:
R е C6-C10 алкилен група, во која има:

карбонил или хидроксиметилен
има уште 14 патентни барања.

(51) H 01B 7/288

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(57)

1

Соединение

со

евентуално 1 или 2 не-соседни двојни

група.

(13) Т1
(22) 12/05/2014

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) EISPERT, Karl-Heinz and SCHÖNUNG,

(45) 31/08/2015
(30) 20101029233 21/05/2010 DE

Thomas
(54) ПОПОЛНЕТ КАБЕЛ И ПОСТАПКА ЗА

(96) 20/05/2011 EP11722044.2

НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

(97) 02/04/2014 EP2572361
(73) GarnTec GmbH

(57) 1 Пополнет кабел којшто содржи јадро
од (i) хартија и (ii) останати материјали кои се

Staatsstrasse 5 67468 Neidenfels, DE

шират, рамни или кружни материјали за

(11) 5090
(21) 2014/193

Патенти
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пополнување, неисткаени материјали кои се

јадрото, коишто може или не може да содржи

шират, и/или конци кои се шират; опционално

облога, конец кој се шири, коишто е намотан

неисткаени материјали кои се шират како
облога околу јадрото; и, за да се осигура

околу
има

(51) B 27N 3/00
(11) 5126

(13) Т1

(54) УПОТРЕБА НА МЕДИЈАТОРИ ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОЧИ ОД

(21) 2014/194

(22) 12/05/2014

ВЛАКНА

(45) 31/08/2015
(30) 20081038398 19/08/2008 DE
(96) 19/08/2009 EP09744046.5
(97) 26/02/2014 EP2315651
(73) Georg-August-Universität Göttingen
Stiftung Öffentlichen Rechts

уште

9

јадрото.
барања.

патентни

(57) 1 Употреба на материјал, избран од
групата
којашто
содржи

кадешто

Wilhelmsplatz 1 37073 Göttingen, DE

R1 е избран од хидроксил (-OH) и

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

тиол
(-SH);
секој X, независно еден од друг, е избран од

(72) KHARAZIPOUR, Alireza and EURING,
Markus

групата којашто содржи единечна врска, -CR
R"-, -CR' = CR"-, кадешто R' и R", независно
еден

206 | С т р а н а

од

друг,

се

избрани

од

групата
Патенти
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составена

од
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водород,

алкил,

арил,

директно поврзани еден за друг (терминални

циклоалкил,

CH3 групи, како CH2 групи, се разбрани во

како

и

смисла
на
CH2-H),
секој X, независно еден од друг, е избран од

R2 до R6, независно еден од друг, се

групата составена од единечна врска, -CR R"
-,
-CR'=CR"-,

избрани од групата составена од водород,
хидроксил, тиол, халоген, псеудохалоген,

кадешто R' и R", независно еден од друг, се
избрани од групата составена од водород,

формил, карбокси-и/или карбонил деривати

алкил,

алкил, долга-низа на алкил, алкокси, долганиза на алкокси, циклоалкил, халоалкил,

кадешто барем еден остаток R1 до R4 е
избран од групата хидроксил и тиол, и секој

арил,
арилен,
хетероарилен,

халоарил,
хетероарил,
хетероциклоалкилен,

соодветен X претставува единечна врска;
и кадешто барем еден друг остаток R1 до R4

хетероциклоалкил, халохетероарил, алкенил,
халоалкенил, алкинил, халоалкинил, кето,

е избран од групата алкокси, формил,
карбокси- и/или карбонил деривати, кето,

кетоарил,

кетоарил,

халокетоарил,

кетохетероарил,

арил,

циклоалкил,

халокетоарил,

кетохетероарил,

кетоалкил,
халокетоалкил,
кетоалкенил,
халокетоалкенил, фосфоалкил, фосфонати,

кетоалкил,
халокетоалкил,
кетоалкенил,
халокетоалкенил, сулфонил, сулфоалкил,

фосфати,
фосфорил,

сулфоаренил, сулфонати, сулфати, сулфон;

фосфин,
фосфин
оксид,
фосфоарил,
сулфонил,

сулфоалкил,
сулфоаренил,
сулфонати,
сулфати, сулфони, полиетер, силилалкил,

или

силилалкилокси,

соодветни

производството на лигноцелулоза -којашто

остатоци, еден или повеќе не -соседни CH2
групи, независно еден од друг, може да

содржи обликувани членови, особено дрвено
влакно
и

бидат заменети со -O-, -S-, -NH-, -NR°-, SiR°R°°-, -CO-, -COO-, -OCO-, -OCO-O-, -SO2-

/или
составни
материјали,
кадешто
материјалите се употребени заедно со барем

, -S-CO-, -CO-S-, -CY1=CY2 или -CaC-, и
специфично да O и/или S атоми не се

еден
фенол
оксидирачки
има уште 7 патентни барања.

Патенти

кадешто

во

нивни

смеси

како

медијатори

во

ензим.
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нуклеинска

(51) C 12N 15/67, 15/68

киселина

или

секвенца

на

(13) Т1
(22) 13/05/2014

нуклеинска
киселина
за
воведување
секвенца на транскрипциона нуклеинска

(45) 31/08/2015
(30) 102005046490 28/09/2005 DE

киселина,
(ц)
секвенца на нуклеинска киселина која

(96) 28/09/2006 EP10014763.6
(97) 07/05/2014 EP2357230
(73) BioNTech AG

што, кога се транскрибира под контролата на
промоторот (а), шифрира за нуклеотидна

An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

нуклеотиди
во
транскриптот,
и
(д)
секвенца на препознавање за тип IIS

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Sahin, Ugur; Holtkamp, Silke; Kreiter,

рестрикција
на
ендонуклеаза
назначен со тоа, што растојанието помеѓу

Sebastian and Türeci, Özlem
(54) МОДИФИКАЦИЈА НА РНК ШТО

секвенцата на нуклеинска киселина (ц) и
секвенцата на препознавање (д) е одбрано

РЕЗУЛТИРА ВО ПОДОБРЕНА

така што, местото на расцепувањето на

СТАБИЛНОСТ НА ТРАНСКРИПТОТ И
ЕФИКАСНОСТ НА ТРАНСЛАЦИЈАТА

секвенцата на препознавање-врзување за
тип IIS рестрикција на ендонуклеаза е

(57) 1 Mолекул на нуклеинска киселина што
во 5' ' 3' насоката на транскрипција содржи:

лоцирано во рамките на секвенцата на
нуклеинска
киселина
(ц).

(а)
(б)

има уште 9 патентни барања.

(11) 5218
(21) 2014/196

промотор,
секвенца
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секвенца од барем 20 последователни

А

транскрипциона

Патенти
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на секачот (12), држачот (20, 120, 220)

(51) B 23F 21/22, B 23C 5/22
(11) 5191

(13) Т1

вклучува прв крај (22) и втор крај (24),

(21) 2014/197

(22) 14/05/2014

каде што првиот крај (22) на држачот е
приспособен да биде споен за главата на

(45) 31/08/2015
(30) 305467 16/12/2005 US
(96) 11/12/2006 EP06845206.9

држачот (12) и вклучува предна површина
(26),
и

(97) 09/04/2014 EP1984140
(73) Cole Carbide Industries, Inc.

вториот крај (24) од држачот вклучува џеб
(42, 142, 242) дефиниран со задна површина

4930 S. Lapeer Road, Orion Township, MI

(44, 144, 244), каде што задната површина

47359, US

(44, 144, 244) на џебот (42, 142, 242) е
распоредена под остар агол во однос на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) COLE, John M. and KRANKER, Robert, D.
(54) ОПРЕМА ЗА АЛАТ ЗА СЕЧЕЊЕ СО
ЗАМЕНЛИВИ ВМЕТОЦИ ЗА СЕЧЕЊЕ

дефиниран од барем еден член во вид на
усна (46, 246) што обезбедува сила што е

Склоп од алат за сечење (14)

насочена врз вметокот за сечење (18, 118,

приспособен за да се спои со глава на секач
(12) за произведување опрема, склопот од

218) кон задната површина (44, 144, 244) со
што се овозможува да се задржи вметокот за

алатот
вметок

сечење (18, 118, 218) во рамките на џебот
(42, 142, 242) за време на операции за

(57)

1

предната површина (26) на првиот крај (22),
назначен со тоа, што џебот е дополнително

за
сечење
(14)
за сечење (18, 118,

содржи:
218); и

држач (20, 120, 220) приспособен да го спои
вметокот за сечење (18, 118, 218) со главата
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сечење.
има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4709, 38/00, A

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

61P 11/00, 29/00, 3/00, 31/04, 43/00, 9/04, C

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

07D 215/38, 401/04, 409/14, C 07K 5/06
(11) 5091
(13) Т1

(72) WATANABE, Takeshi; TERAUCHI,
Masaru; NAGASAWA, Masaaki; TANAKA,

(21) 2014/198

Kouichirou and WASHIDUKA, Masataka
(54) 3,8-ДИАМИНО ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН

(22) 14/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20080029781 08/02/2008 JP and
20080277044 28/10/2008 JP

ДЕРИВАТ

(96) 06/02/2009 EP09707360.5

дериват којшто е претставен со формула

(97) 30/04/2014 EP2241564
(73) Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.

(1

(57)

1

3,8-диаминотетрахидрокинолин
a):

10-11, Nihonbashi Kobuna-cho Chuo-ku
Tokyo 103-8351, JP
Патенти
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(кадешто X претставува CH2, C=O, CH-OR,
или

групата е опционално супституирана со C1

CH-NRR';

до C6 алкил група, халоген атом, или C1 до

m
е
број
од
1
или
2;
Ar претставува фенил група, нафтил група, 5-

C6 алкокси група); n е број од 0 или 1;
R4 и R5, коишто можaт да бидат идентични

члена
или
6-члена
ароматична
хетероциклична група којашто има еден или

или различни еден од друг, секој претставува
водороден атом или C1 до C6 линеарна,

два
елементи
избрани
од
S, N и O, или кондензирана ароматична

разгранета или циклична алкил група (алкил
група којашто е супституирана со халоген

хетероциклична група формирана помеѓу

атом, хидроксилна група, C1 до C6 алкокси

бензен прстен и 5-член или 6-член
хетероцикличен прстен којшто има еден или

група, фенил група, бензилокси група или
хидроксифенил група) или R4 или R5, и R6

два елементи избрани од S, N, и O (кадешто
фенилот,
нафтил
или
ароматична

или R7 може да биде поврзан за соседниот
азотен атом за да се формира пиролидин

хетероциклични групи може да бидат
супституирани со 1 до 3 халогени атоми C1

прстен
или
пиперидин
прстен
(пиролидинскиот прстен или пиперидинскиот

до C6 алкил група или C1 до C6 алкокси

прстен

група);
R1 и R2, коишто может да бидат идентични

хидроксилна
група);
R6 и R7, коишто можaт да бидат идентични

или различни еден од друг, и секој
престставува водороден атом или метил

или различни еден од друг, секој претставува
водороден атом или C1 до C6 алкил група; и

група;
R3 претставува C1 до C6 алкил група (алкил

R и R', коишто можaт да бидат идентични или
различни еден од друг, секој претставува

групата

супституирана со

водорoден атом или C1 до C6 линеарен,

метилтио или бензилокси група), фенил
група, фенил-C1-4 алкил група, или индолил-

разгранет или циклична алкил група или
негова
сол.

C1-4 алкил група (фенил група или индолил

има уште 13 патентни барања.

(51) A 23F 5/36, 5/46

(54) МЕШАВИНА НА ТУРСКО КАФЕ ВО

CH-SR

опционално е

опционално

е

супституиран

(11) 5092

(13) Т1

ФОРМА НА ИНСТАНТ ПРАШАК ЗА КОЕ

(21) 2014/199

(22) 14/05/2014

НЕМА ПОТРЕБА ОД ВАРЕЊЕ И
ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА ПОДГОТОВКА

(45) 31/08/2015

со

(30) 20100003640 07/05/2010 TR
(96) 06/05/2011 EP11729784.6

(57) 1 Постапка за подготовка на мешавина
на Турско кафе во форма на инстант прашак

(97) 19/03/2014 EP2566342
(73) Shems Gida Sanayi Ve Ticaret Limited

за кое нема
прехрамбениот

Sirketi

карактеризира со тоашто содржи работни

4.Organize Sanayi Bolgesi Nolu Cadde No:8,
Sehitkamil 83412 Gaziantep, TR

чекори

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

или

(72) HARBALIOGLU, Hakki

блендирање на зрната кафе со агенс
за создавање пена веднаш по завршувањето
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потреба
сектор,
на

од
и

варење,
којашто

во
се
:

печење на зрна кафе од тип Арабика
Робуста,

Патенти
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операцијата

на

печење,

околу

5

секунди

во

друг

миксер,

-

одморање на блендираната смеса од

-

10
-

30
минути,
мелење на одморената блендирана

пена, прашкаста арома на кафе и згуснувач,
во
добиената
мешавина,

смеса,
повторно

додавање на агенс за создавање

сомелената

мешање на мешавината во миксер од
околу
10
секунди,
и

мешавина од околу 10 секунди во миксерот
за
мелење,

пакување
на
мешавината.
има уште 12 патентни барања.

-

мелење

на

мешање на сомелената смеса од

(51) A 01N 53/08, 25/02, 25/04
(11) 5219
(13) Т1

емолзионен концентрат на соединение на
пиретриноид , еден или повеќе растворувачи

(21) 2014/200

одбрани од групата биодизели или гликоли,
гликол етер, растително масло или C7 до

(22) 14/05/2014
(45) 31/08/2015

(30) 20080000092 18/02/2008 BE

C20 арометични нафтени растворувачи и

(96) 18/02/2009 EP09713613.9
(97) 02/04/2014 EP2259683
(73) Agriphar
Rue de Renory 26/1 4102 Seraing (Ougrée),

нивни
мешавини
и
најмалку
еден
сурфактант, карактеристичен по тоа, што

BE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

на пиретриноид, при што наведеното
соединение на пиретриноидот е избрано од

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

групата

(72) PIROTTE, Alan
(54) КОНЦЕНТРИРАНА КОМПОЗИЦИЈА НА

циперметрин,
бета-циперметрин,
циперметрин, зета-циперметрин и нивните

ЦИПЕРМЕТРИН

мешавини.
има уште 13 патентни барања.

(57)

1

Течна

инсектицид/пестицид

композиција
во

облик

на

која

ја

сочинуваат

алфа-

на

(51) C 07C 303/02, A 61K 31/095, C 07C
303/22, 303/32, 309/05, 309/14
(11) 5127
(21) 2014/201

спомнатиот емулзионен концентрат содржи
425 g/l до 750 g/l од наведеното соединение

(13) Т1
(22) 16/05/2014

(73) Kiacta Sàrl
1806 St-Legier, CH
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(45) 31/08/2015
(30) 480906P 23/06/2003 US; 482058P

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) KONG, Xianqi; MIGNEAULT, David and

23/06/2003 US; 512047P 17/10/2003 US;

WU, Xinfu
(54) МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА
СОЕДИНЕНИЈА НА 1,3-ПРОПАН

512135P 17/10/2003 US; 871514 18/06/2004
US and 871543 18/06/2004 US
(96) 21/06/2004 EP04744203.3
(97) 14/05/2014 EP1646659

Патенти

ДИСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА
(57)
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(51) C 07D 239/47, A 01N 43/54, 47/36, C 07D

-C(=S)R8;

239/69, 403/12, 409/12
(11) 5093

(13) Т1

-C(=O)OR8;
-C(=S)OR8;

(21) 2014/202

(22) 16/05/2014
(45) 31/08/2015

-S(O)2R8;
-(CHR6)m

N(R9)R10;

(30) 20090232204P 07/08/2009 US
(96) 05/08/2010 EP10807177.0

-C(=O)N(R9)R10;
-C(=S)N(R9)R10;

(97) 07/05/2014 EP2462134
(73) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268-

кадешто
R2

m

или

е

цел

број

1-3;
е:

H;
или
C1-C6 алкил опционално супституиуран со

1054, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOEBEL, Timothy; BRYAN, Kristy;

R4;

LORSBACH, Beth; MARTIN, Timothy; OWEN,

алтернативно R1 и R2 може да бидат земени

W.; POBANZ, Mark; THORNBURGH, Scott;
WEBSTER, Jeffery and YAO, Chenglin
(54) N1-СУЛФОНИЛ-5ФЛУОРОПИРИМИДИНОН ДЕРИВАТИ

заедно за да формираат =CR11N(R12)R13;
R3
е
-S(O)2R14;

I:

халоалкокси,
халоалкилтио,

е:

алкиламино, C2-C6 алкоксикарбонил, C2-C6

H;
C1-C6 алкил опционално супституиран со 1-3

алкилкарбонил, C2-C6 алкиламинокарбонил,
хидроксил
или
C3-C6
триалкилсилил;

R4;
C1-C6 алкенил опционално супституиран со

R5 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил,
C1-C6
алкокси,
C1-C6

1-3
R4;
C3-C6 алкинил опционално супституиран со

халоалкокси,
халоалкилтио,

1-3

R4;

алкиламино, C2-C6 диалкиламино, C2-C6

фенил или бензил кадешто секој од фенилот
или бензилот може да биде опционално

алкоксикарбонил, C1-C6 алкилсулфонил или
C2-C6 алкилкарбонил, нитро, хидроксил, или

супституиран
со
1-3
R5,
или
со 5- или 6-член заситен или незаситен

цијано;
R6 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, фенил

прстенест
прстенест

или бензил кадешто секој од бензилот или
фенилот може опционално да биде

(57)

1

Соединение

кадешто

прстенест

со

Формула

R4 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C4
халоалкил,
C1-C4
алкокси,
C1-C4

R1

систем
систем
систем

или
или

со
со

секој

5-6
6-6

фузиран
фузиран

содржи

1-3

супституиран

C1-C4
алкилтио,
амино,
халотио,

C1-C6
алкилтио,
халотио,
амино,

со

1-3

C1-C4
C1-C3

C1-C6
C1-C6

R5;

хетероатоми кадешто секој прстен може да
биде опционално супституиран со 1-3 R5,

R7 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6
алкинил,
C1-C6
халоалкил,
C1-C6

бифенил
или
супституиран

алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, фенил
или бензил кадешто секој од фенил или

-(CHR6)mOR7;
-C(=O)R8;
214 | С т р а н а

нафтил
со

опционално
1-3
R5;

бензилот може опционално
супституиран
со
1-3
R5,

да биде
или
со
Патенти
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или
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6-член

заситен

прстенест

систем

или

прстенест
прстенест

систем или
ситем

или
со

незаситен

член заситен или незаситен прстен којшто

5-6

фузиран

содржи

1-3

хетероатоми

со 6-6
секој

фузиран
содржи

прстен
може
супституиран

кадешто

секој

да
биде
опционално
со
1-3
R5;

1-3 хетероатоми кадешто секој прстен може
да биде опционално супституиран со 1-3 R5,

R11
е
H
или
C1-C4
алкил;
R12 е H, цијано, хидроксил, C1-C4 алкил, C1-

бифенил
или
супституиран

C6 алкокси, C2-C6, алкилкарбонил, фенил
или бензил кадешто секој од фенилот или

нафтил
со

опционално
1-3
R5;

R8 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6

бензилот

алкинил,
C1-C6
халоалкил,
C1-C6
алкоксиалкил, фенил или бензил кадешто

супституиран
со
1-3
R5;
алтернативно R11 и R12 може да биде земен

секој од фенилот или бензилот може да биде
опционално супституиран со 1-3 R5, или со 5-

заедно за да формира 5- или 6-член заситен
или незаситен прстен којшто содржи 1-3

или 6-член заситен или незаситен прстенест
систем или со 5-6 фузиран прстенест систем

хетероатоми кадешто секој прстен може да
биде опционално супституиран со 1-3 R5;

или 6-6 фузиран прстнест систем којшто

R13 е H, C1-C4 алкил, C1-C6 алкокси, C2-C6,

содржи
прстен

алкилкарбонил, фенил или бензил кадешто
секој од фенил или бензилот може да биде

1-3 хетероатоми кадешто
може
опционално
да

секој
биде

може

да

биде

опционално

супституиран со 1-3 R5, бифенил или нафтил
опционално супституиран со 1-3 R5;

опционално
опционално

R9 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1C6 алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил,

алтернативно R12 и R13 може да биде земен
заедно за да формира 5- или 6-член заситен

фенил или бензил кадешто секој од фенилот

или незаситен прстен којшто содржи 1-3

или бензилот може да биде опционално
супституиран
со

хетероатоми кадешто секој прстен може да
биде опционално супституиран со 1-3 R5; and

1-3 R5, или со 5- или 6-член заситен или
незаситен
прстенест
систем
или
со

R14 e C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, амино,
C1-C6 алкиламино, C2-C6 диалкиламино,

5-6 фузиран прстенест систем или со 6-6
фузиран прстенест систем секој содржи 1-3

фенил или бензил кадешто секој од фенилот
или бензилот може да биде опционално

хетероатоми кадешто секој прстен може да

супституиран

биде опционално супституиран со 1-3 R5,
бифенил
или
нафтил
опционално

(трифлуорометил)пиридин-2-илокси)-3метилфенил,
4-(3-хлоро-5-

супституиран
со
1-3
R5;
R10 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-

(трифлуорометил)пиридин-2-илокси)-2метилфенил, или 5- или 6-член заситен или

C6 алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, или
бензил, кадешто бензилот може да бидат

незаситен прстен којшто содржи 1-3
хетероатоми кадешто секој прстен може да

опционално

биде опционално супституиран со 1-3 R5.

супституиран

со

1-3

R5;

алтернативно R9 и R10 може да бидат
земени заедно за да се формира 5- или 6-

Патенти

или бензил може
супституиран со

со

1-

3

R5,

да биде
1-3 R5;

4-(3-хлоро-5-

има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 9/16, 31/165, 31/19, 31/485, 47/02,

како што се дикалциум фосфати, трикалциум

9/20, 9/48

фосфати и калциум карбонати, сахароза,

(11) 5128
(21) 2014/204

(13) Т1
(22) 19/05/2014

деривати
на
целулоџа,
посебно
микрокристална целулоза, етилцелулоза и

(45) 31/08/2015

хидроксипропилметилцелулоза,
скроб
и
мешавини од тоа, при што споменатата

(30) 0955642 12/08/2009 FR
(96) 11/08/2010 EP10761043.8
(97) 26/02/2014 EP2464342
(73) Debregeas Et Associes Pharma

лушпа која што содржи активна состојка е од
супстанца која што е поинаква од онаа на

75008 Paris, FR
(74) Друштво за застапување од областа на

што активната состојка претставува помеѓу
0.5% и 60% по тежина врз основа на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вкупната тежина на споменатата гранула,
при што лушпата понатаму ги содржи

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SUPLIE, Pascal and LEBON, Christophe
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ

следните

ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ
(57) 1 Гранула која што има структура од

15
- еден или повеќе агенси за боење
кои што се растворливи во водени или

типот јадро-лушпа, при што споменатото
јадро е селектирано од нерастворливи

алкохолни
- еден или

поддржувачи, и посебно, селектирано од
групата која што се состои од полиоли, гуми,

- еден или повеќе соединенија кои што
испуштаат
гас,

деривати на силициум-диоксид, деривати на

- и еден или повеќе агенси за горчливост.

калциум или калај, минерални соединенија

има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 213/64, A 61K 31/495, 31/496, A

Mitsuhiro; ASHIDA, Shinji and YAMAZAKI,

61P 1/00, 1/04, 1/10, 1/14, C 07D 213/84,
241/04, 263/22, 295/12, 295/135, 401/12

Mami
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА ДЕРИВАТ НА

споменатото јадро и го опколува јадрото, при

соединенија:

повеќе

метални

солвенти,
пигменти,

(11) 5129

(13) Т1

ЦИКЛОХЕКСАН

(21) 2014/205

(22) 19/05/2014

(57) 1 Соединение претставено со следната
општа формула (I) или фармаколошки

(45) 31/08/2015
(30) 2010215403 27/09/2010 JP
(96) 26/09/2011 EP11828999.0

прифатлива

(97) 14/05/2014 EP2623492
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

25

Tokyo 103-8426, JP

30

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

група (фенилен групата може да биде
незадолжително заменета со 1 до 3 групи

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

селектирани од C1-C3 алкил група, C1-C3
алкокси група, и халоген атом); B

(72) TODA, Narihiro; TAKANO, Rieko; SHIDA,
Takeshi; KATAGIRI, Takahiro; IWAMOTO,

претставува 4- до 10 члена хетероциклична
група која што содржи 1 до 4 хетероатоми
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кои што може да бидат исти или различни и

групата

се селектирани од азот, кислород и сулфур

заменета со 1 или 2 групи селектирани од

(хетероцикличната група може да биде
незадолжително заменета со 1 до 5 групи

C1-C6 алкил група, C1-C6 халоалкил група, и
C1-C6
алкокси
C1-C6
алкил
група),

селектирани од заменувачка група б), C6-C10
арил група (арил групата може да биде

карбамидо група незадолжително заменета
со една или три C1-C6 алкил групи, C1-C6

незадолжително заменета со 1 до 5 групи
селектирани од заменувачка група б), или

алифатска ациламино група која што може
да биде незадолжително заменета со C1-C6

циклоалкил

да

биде

незадолжително

(циклоалкил

алкокси група, C1-C6 алифатски ацил C1-C6

групата може незадолжително да биде
заменета со 1 до 5 групи селектирани од

алкиламино група, амидокси група која што
може да биде незадолжително заменета со

заменувачка
група б); R1 претставува
водороден атом или C1-C3 алкил група; R2

една или две C1-C6 алкил групи, C1-C6
алкилсулфонил група, 4- до 10-члена

претставува водороден атом или C1-C3
алкил група; R3 претставува C1-C6 алкил

хетероциклична група која што содржи 1 до 4
хетероатоми кои што може да бидат исти или

група,

различни

C3-C10

C3-C10

група

може

циклоалкил

група,

C1-C3

и

се

селектирана

од

азот,

алкокси C1-C3 алкил група, или C1-C3
хидроксиалкил
група;
R4
претставува

кислород, и сулфур, и 4- до 10-члена
хетероциклична карбонил група која што

водороден атом, C1-C6 алкил група, или
халоген атом; n претставува цел број од 1 до

содржи 1 до 4 хетероатоми кои што може да
бидат исти или различни и се селектирани од

4; X претставува метилен,-O-, -NH-, -N(C1-C3
алкил)-, -C(=O)-, -S-, -S(O)-, -S(O2)- или

азот,
кислород,
и
сулфур},
C3-C10
циклоалкил група (циклоалкил групата може

единечна

да биде незадолжително заменета со 1 до 3

врска;

35

групи селектирани од карбоксил група, C1-C6
алкоксикарбонил група, и 4- до 10-члена

40

хетероциклична група која што содржи 1 до 4
хетероатоми кои што може да бидат исти или
различни и се селектирани од азот,
кислород, и сулфур), C1-C6 халоалкил група

45

(халоалкил

групата

може

да

биде

50

незадолжително заменета со 1 до 3 групи
селектирани од карбоксил група, C1-C6

55

алкоксикарбонил група, и 4- до 10-члена
хетероциклична група која што содржи 1 до 4

5

хетероатоми кои што може да бидат исти или
различни и се селектирани од азот,
заменувачка

група б се состои од

кислород, и сулфур), C1-C6 хидроксиалкил

халоген атом, C1-C6 алкил група { алкил
групата може да биде незадолжително

група (хидроксиалкил групата може да биде
незадолжително заменета со 1 до 3 групи

заменета со 1 до 3 групи селектирани од C1C6 алифатска ацил група, карбоксил група,

селектирани од карбоксил група, C1-C6
алкоксикарбонил група, и 4- до 10-члена

C1-C6
алкоксикарбонил
група,
аминокарбонил
група
(аминокарбонил

хетероциклична група која што содржи 1 до 4
хетероатоми кои што може да бидат исти или

Патенти
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различни

и

се

селектирани

од

азот,

азот, кислород, и сулфур, C1-C6 аминоалкил

кислород, и сулфур), a C1-C6 алкокси C1-C6

група,

алкил група (алкоксиалкил групата може да
биде незадолжително заменета со 1 до 3

халоалкокси група, C1-C6 хидроксиалкокси
група, C6-C10 арилокси група, C1-C6

групи селектирани од хидрокси група, C1-C6
алкокси група, C1-C6 хидроксиалкил група,

алкилтио група, карбоксил група, C1-C6
алкоксикарбонил група, хидрокси група, C1-

аминокарбонил група која што може да биде
незадолжително заменета со C1-C6 алкил,

C6 алифатска ацил група, амино група, C1C6
алкиламино
група,
C3-C10

карбоксил

циклоалкиламино

група,

C1-C6

алкоксикарбонил

C1-C6

алкокси

група,

група,

C1-C6

C1-C6

група, и 4- до 10-члена хетероциклична група
која што содржи 1 до 4 хетероатоми кои што

диалкиламино група, C1-C6 алкоксиамино
група, C1-C6 алифатска ациламино група,

може да бидат исти или различни и се
селектирани од азот, кислород, и сулфур), 4-

цијано
група,
алкилсулфонил

до 10-члена хетероциклична група која што
содржи 1 до 4 хетероатоми кои што може да

диалкиламиносулфонил
арил

бидат исти или различни и се селектирани од

има уште 31 патентни барања.

(51) C 07D 475/06, A 61K 31/519, A 61P
31/12, 35/00, C 07D 475/08, 475/12, 487/04

или
тавтомер;
прифатлива сол

(13) Т1
(22) 19/05/2014

(11) 5130
(21) 2014/206

(45) 31/08/2015

нитро
група,
група,
група,

и

C1-C6
C1-C6
C6-C10
група.

или
фармацевтски
од тоа, при што:

Y-Z е -CR4R5-, -CR4R5-CR4R5-, C(O)CR4R5-,

-CR4R5C(O)-,

-NR8C(O)-,

-

C(O)NR8-, -CR4R5S(O)2-, или -CR5=CR5-;

(30) 121061P 09/12/2008 US; 170404P
17/04/2009 US; 224386P 09/07/2009 US;
227378P 21/07/2009 US and 242635P
15/09/2009 US
(96) 07/12/2009 EP09775438.6
(97) 12/03/2014 EP2364314
(73) Gilead Sciences, Inc.
(74) Друштво за застапување од областа на

5
L1 е -NR8-, -O-, -S-, -N(R8)C(O) -, S(O)2-, -S(O) -, -C(O)N(R8)-, -N(R8)S(O)2-, -

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

S(O)2N(R8)или
ковалентна
врска;
R1 е алкил, заменет алкил, халоалкил,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DESAI, Manoj, C.; HALCOMB, Randall, L.;

алкенил, заменет алкенил, алкинил, заменет
алкинил, хетероалкил, заменет хетероалкил,

HRVATIN, Paul; HUI, Hon Chung; MC

карбоциклил,

FADDEN, Ryan; ROETHLE, Paul, A. and
YANG, Hong
(54) МОДУЛАТОРИ НА РЕЦЕПТОРИ ОД
ТИПОТ TOLL

карбоциклилалкил,
заменет
карбоциклилалкил, хетероциклил, заменет

Foster City, CA 94404, US

(57)

1

Соединение
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Формула

заменет

карбоциклил,

хетероциклил,
хетероциклилалкил
или
заменет хетероциклилалкил, арилалкил,
II:

заменет
заменет

арилалкил,

хетероарилалкил,
хетероарилалкил,
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карбоциклилхетероалкил,

заменет

S(O)2NR9R10,

-N(R9)S(O)2R8,

-

карбоциклилхетероалкил,

N(R9)S(O)2OR10,

-

OS(O)2

NR9R10;

хетероциклилхетероалкил,
заменет
хетероциклилхетероалкил, арилхетероалкил,

n

2,

3,

или

заменет
хетероарилхетероалкил,

25

арилхетероалкил,
или
заменет

хетероарилхетероалкил;

е

0,

1,

4

5;

30
R4 и R5 се секој независно H, алкил,
заменет алкил, халоалкил, хетероалкил,
заменет хетероалкил, карбоциклил, заменет

10
X1 е алкилен, заменет алкилен,
хетероалкилен,
заменет
хетероалкилен,

карбоциклил, карбоциклилалкил, заменет
карбоциклилалкил, хетероциклил, заменет

алкенилен, заменет алкенилен, алкинилен,
заменет алкинилен, карбоциклилен, заменет

хетероциклил, хетероциклилалкил, заменет
хетероциклилалкил, арилалкил, заменет

карбоциклилен, хетероциклилен, заменет
хетероциклилен, -NR8-, -O-, - C(O)-, -S(O)-,

арилалкил,
хетероарилалкил,
заменет
хетероарилалкил, карбоциклилхетероалкил,

или

S(O)2-,
15

D

е

врска;

карбоциклил,

карбоциклил, хетероциклил
хетероциклил
при
што

заменет

или заменет
споменатиот

заменет

карбоциклилхетероалкил,

хетероциклилхетероалкил,
заменет
хетероциклилхетероалкил, арилхетероалкил,
заменет
хетероарилхетероалкил,

арилхетероалкил,
или
заменет

карбоциклил,
заменет
карбоциклил,
хетероциклил или заменет хетероциклил е

хетероарилхетероалкил, цијано, азидо, OR8,
-C(O)H, -C(O)R8, -S(O)R8, -S(O)2R8, -

заменет со еден или два -L2-NR6R7; или

C(O)OR8, или -C(O)NR9R10; или R4 и R6,

D е хетероциклил, заменет хетероциклил,
хетероарил или заменет хетероарил при што

земени заедно со јаглеродор за кој што и
двата се закачени, формираат карбоцикл,

споменатиот
хетероциклил,

заменет
заменет

заменет карбоцикл, хетероцикл или заменети
хетероцикли;
или

хетероарил содржи еден до четири азотни
атоми;

R4 и R5, кога се на истиот јаглероден
атом, земени заедно со јаглеродот за кој што

секој

хетероциклил,
хетероарил или

L2

е

независно

алкилен,

тие се закачени се -C (O)- или -C(NR8)-; или

заменет алкилен, хетероалкилен, заменет
хетероалкилен, или ковалентна врска;
секој R3 е независно халоген, цијано,

два R4 или два R5 на соседни
јаглеродни атоми кога се земени заедно со

азидо, нитро, алкил, заменет алкил,
хидроксил, амино, хетероалкил, заменет

јаглеродите за кои што тие се закачени
формираат 3 до 6 член карбоцикл, заменет

хетероалкил,

карбоцикл,

20

алкокси,

халоалкил,

халоалкокси, -CHO, -C(O)OR8, -S(O)R8, S(O)2R8;
-C(O)NR9R10,
-N(R9)C(O)R8,

хетероцикл;

карбоциклил,
заменет
карбоциклилалкил,

35

карбоциклилалкил,
алкенил, алкинил,
Патенти

карбоциклил,
заменет

алкенил,
заменет
заменет алкинил, -

40

хетероцикл

или

заменет

R6 и R7 се секој независно H, алкил,
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заменет алкил, алкенил, заменет алкенил,

хетероарилалкил, карбоциклилхетероалкил,

алкинил,

заменет

заменет

хетероалкил,
карбоциклил,

алкинил,

заменет
заменет

халоалкил,
хетероалкил,
карбоциклил,

карбоциклилхетероалкил,

хетероциклилхетероалкил,
заменет
хетероциклилхетероалкил, арилхетероалкил,

карбоциклилалкил,заменет
карбоциклилалкил, хетероциклил, заменет

заменет
хетероaryхетероалкил,

хетероциклил, хетероциклилалкил, заменет
хетероциклилалкил, арилалкил, заменет

хетероарилхетероалкил;

арилалкил,

хетероарилалкил,

арилхетероалкил,
или
заменет
и

заменет

хетероарилалкил, карбоциклилхетероалкил,
заменет
карбоциклилхетероалкил,
хетероциклилхетероалкил,
заменет
хетероциклилхетероалкил, арилхетероалкил,

55

заменет
хетероарилхетероалкил,

заменет алкил, алкенил, заменет алкенил,
алкинил, заменет алкинил, халоалкил,

арилхетероалкил,
или
заменет

хетероарилхетероалкил, -C(O)H, -C(O)R8, S(O)R8,
-S(O)2R8,
-C(O)OR8,
C(O)NR9R10,
S(O)2NR9R10;

или

или

R6 и R7, земени заедно со азотот за

R9 и R10 се секој независно H, алкил,

хетероалкил,

заменет

хетероалкил,

карбоциклил,
заменет
карбоциклилалкил,заменет

карбоциклил,

карбоциклилалкил, хетероциклил, заменет
хетероциклил, хетероциклилалкил, заменет

кој што тие двата се закачени, формираат
заменет или незаменет хетероцикл, кој што

хетероциклилалкил, арилалкил,
арилалкил,
хетероарилалкил,

може

повеќе

хетероарилалкил, карбоциклилхетероалкил,

дополнителни хетероатоми селектирани од
N,
O,
P,
или
S;
или

заменет
карбоциклилхетероалкил,
хетероциклилхетероалкил,
заменет

да

содржи

еден

или

заменет
заменет

хетероциклилхетероалкил, арилхетероалкил,
заменет
арилхетероалкил,
45
R7 земен заедно со L2, и N за кој што
тие двата се закачени, формира заменет или

хетероарилхетероалкил,
хетероарилхетероалкил;

или

заменет
или

незаменет 3 до 8 член хетероцикл кој што
може да содржи еден или повеќе
дополнителни хетероатоми селектирани од

R9 и R10, земени заедно со азотот за
кој што тие двата се врзани, формираат

N,

заменет

O,

S,

или

P;

50
R8 е H, алкил, заменет алкил,
халоалкил, алкенил, заменет алкенил,

5

алкинил,

10

заменет

алкинил,

хетероалкил,

или

незаменет

хетероцикл;

при што секој заменет алкил, заменет

заменет хетероалкил, карбоциклил, заменет
карбоциклил, карбоциклилалкил, заменет

алкенил,
заменет
алкинил,
заменет
хетероалкил, заменет карбоциклил, заменет

карбоциклилалкил, хетероциклил, заменет
хетероциклил, хетероциклилалкил, заменет

карбоциклилалкил, заменет хетероциклил,
заменет
хетероциклилалкил,
заменет

хетероциклилалкил, арилалкил,
арилалкил,
хетероарилалкил,

арилалкил,
заменет
хетероарилалкил,
заменет карбоциклилхетероалкил, заменет
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хетероциклилхетероалкил,

заменет

циклични јаглеродни атоми со најмалку едно

арилхетероалкил,

заменет

место на незаситеност и 2 до 20 јаглеродни

хетероарилхетероалкил, заменет алкилен,
заменет хетероалкилен, заменет алкенилен,

атоми,

заменет алкинилен, заменет карбоциклилен,
или заменет хетероциклилен е независно

"алкилен" се однесува на заситен, разгранет
или прав синџир јагленоводородедн радикал

заменет со еден до четири супституенти
селектирани од групата која што се состои од

кој што има два моновалентни радикални
центри добиени со отстранување на два

-халоген, -R, -O-, =O,-OR, -SR, -S-, -NR2, -

водородни атоми од истиот или два различни

N(+)R3, =NR, -C(халоген)3, -CR(халоген)2, CR2(халоген), -CN, -OCN, -SCN, -N=C=O,-

јаглеродни атоми на родител алкен кој што
има
1
до
20
јаглеродни
атоми;

NCS, -NO, -NO2, =N2, -N3, -NRC(=O)R, NRC(=O)OR, -NRC(=O)NRR, -C(=O)NRR, -

"алкенилен"

C(=O)OR, - OC(=O)NRR, -OC (=O)OR, C(=O)R, -S(=O)2OR, -S(=O)2R, -OS(=O)2OR, -

разгранет или прав синџир јагленоводороден
радикал кој што има два моновалентни

S(=O)2NRR,

се

однесува

на

незаситен,

-NRS

радикални центри добиени со отстранување

(=O)2NRR, -NRS(=O)2OR, -OP(=O)(OR)2, P(=O)(OR)2, -P(O)(OR)R, -C(=O)R, -C(=S)R, -

на два водородни атоми од истиот или два
различни јаглеродни атоми на родител алкен

C(=O) OR, -C(=S)OR, -C(=O)SR, -C(=S)SR, C(=O)NRR, -C(=S)NRR, -C(=NR)NRR, и -

кој што има 2 до 20 јаглеродни атоми;
"алкинилен" се однесува на незаситен,

NRC(=NR)NRR; при што секој R е независно
H, алкил, циклоалкил, арил, арилалкил, или

разгранет или прав синџир јагленоводороден
радикал кој што има два моновалентни

хетероциклил;

радикални

-S(=O)R,

-NRS(=O)2R,

центри

добиени

со

што

отстранувањето на два водородни атоми од
истиот или два различни јаглеродни атоми

"алкил" е нормална, секундарна, или
терцијарна алкил група која што има 1 до 20

од родител алкин кој што има 2 до 20
јаглеродни
атоми;

јаглеродни
атоми;
"алкокси" значи група која што има формула -

"аминоалкил" се однесува на алкил радикал
во кој што еден од водородните атоми

O-алкил, во која што алкил групата е онака

врзани за јаглероден атом е заменет со

како
што
е
погоре
опишана;
"халоалкил" е алкил група, како што е погоре

амино
радикал;
"Амидоалкил" се однесува на алкил радикал

опишана, во која еден или повеќе водородни
атоми од алкил групата е заменет со халоген

во кој што еден од водородните атоми врзан
за јаглероден атом е заменет со -NRaCORb

атом;
"алкенил" е јагленоводород кој што содржи

група каде што Ra е водород или алкил и Rb
е алкил, или арил како што е овде опишан;

нормални,

"арил"

при

секундарни,

терцијарни,

или

значи

моновалентни

ароматичен

циклични јаглеродни атоми со најмалку едно
место на незаситеност и 2 до 20 јаглеродни

јагленоводороден
радикал
добиен
со
отстранување на еден водороден атом од

атоми;

единечен јаглероден атом на родител
ароматичен прстенест систем кој што има 6

"алкинил" е јагленоводород кој што содржи
нормални, секундарни, терцијарни или

до

Патенти

20

јаглеродни

атоми;
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"арилалкил" се однесува на алкил радикал во

најмалку

кој што еден од водородните атоми поврзани

селектиран

со јаглероден атом е заменет со арил
радикал, при што алкил половината е 1 до 6

"карбоцикл" или "карбоциклил" се однесува
на заситен или делумно незаситен прстен кој

јаглеродни атоми, а арил половината е 6 до
14
јаглеродни
атоми;

што има 3 до 7 јаглеродни атоми како
моноцикл, 7 до 12 јаглеродни атоми како

"хетероалкил" се однесува на алкил групата
каде што еден или повеќе јаглеродни атоми

бицикл, и најмногу до околу 20 јаглеродни
атоми
како
полицикл;

се заменети со хетероатом, како што е, O, N,

"карбоциклилен" се однесува на карбоциклил

или

S;

или карбоцикл како што се погоре опишани
кој што има два моновалентни радикални

"хетероцикл" или "хетероциклил" вклучуваат
"карбоцикл" како што е овде опишан, при што

центри добиени со отстранувањето на два
водородни
атоми
од
истиот
или

1, 2, 3, или 4 јаглеродни атоми се заменети
со хетероатом селектиран од O, N, P или S

два различни јаглеродни атоми на родител
карбоциклил;

"хетероциклилен"

однесува

хетероатом
од

во

O,

S

прстенот
и

N;

на

"карбоциклилалкил" се однесува на алкил

хетероциклил, како што е овде опишан,
добиен со замена на водороден атом од

радикал во кој што еден од водородните
атоми поврзани со јаглероден атом е

јаглероден атом
хетероциклил, со

или хетероатом од
отворена валенција;

заменет со карбоциклил радикал како што е
погоре
дефиниран;

"хетероарилен" се однесува на ароматичен

"арилхетероалкил"
се
однесува
на
хетероалкил како што е овде дефиниран, во

хетероциклилен;

кој што еден водороден атом, кој што може

"хетероциклилалкил" се однесува на алкил
радикал во кој што еден од водородните

да биде закачен или за јаглероден атом или
зa хетероатом, е заменет со арил група како

атоми поврзан со јаглероден атом е заменет
со хетероциклил радикал при што алкил

што
е
овде
дефинирана;
"хетероарилалкил" се однесува на алкил

делот од хетероциклилалкил групата содржи
1 до 6 јаглеродни атоми, а хетероциклил

група како што е овде дефинирана, во која
што еден водороден атом е заменет со

половината содржи 1 до 14 јаглеродни

хетероарил

атоми;
"Хетероарил" се однесува на моновалентен

дефинирана.
има уште 27 патентни барања.

ароматичен

се

еден

хетероциклил

кој

што

група

како

што

е

овде

има

(51) C 07C 231/02, 233/18, 253/14, 255/37

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

(11) 5192

(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(21) 2014/207

(22) 19/05/2014

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/08/2015
(30) 20070005688 03/08/2007 FR
(96) 01/08/2008 EP08842551.7

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) DUBUFFET, Thierry; LECOUVE, Jean-

(97) 05/03/2014 EP2176214
(73) Les Laboratoires Servier

Pierre and HERMET, Jean-Paul
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(54) НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА (7-

ПРИМЕНА ВО СИНТЕЗАТА НА

МЕТОКСИ-1-НАФТИЛ)АЦЕТОНИТРИЛ И

АГОМЕЛАТИН
(57)

(51) C 07D 413/10, A 61K 31/422, A 61P

(54) ДЕРИВАТИ НА ИЗОКСАЗОЛ И НИВНА

25/00, C 07D 209/46
(11) 5193

(13) Т1

УПОТРЕБА КАКО ПОТЕНЦИАТОРИ НА
МЕТАБОТРОПСКИ ГЛУТАМАТ РЕЦЕПТОР

(21) 2014/208

(22) 20/05/2014

(57)

1

Соединение со формулата II:

(45) 31/08/2015
(30) 59485P 06/06/2008 US

назначено

со

тоа,

што

(96) 08/06/2009 EP09758630.9
(97) 16/04/2014 EP2303872
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE

R1 е одбрано од метил или хлоро;
R2 е трифлуорометил или циклопропил;

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

одбрана од морфолино, пиролидинил или

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) EMPFIELD, James; FOLMER, James;

пиперазинил.
има уште 9 патентни барања.

R3 и R4 во комбинација со азотот на кој тие
се прикачени формираа циклична средина

THRONER, Scott; CACCIOLA, Joseph and
HUNTER, Angela M

ДА СЕ ДОБИЈАТ ПОМАЛ БРОЈ АУДИО

(51) G 10L 19/008, H 04S 3/00
(11) 5194
(21) 2014/209

(13) Т1
(22) 20/05/2014

КАНАЛИ ("DOWNMIXING")
(57) 1 Метода за оперирање аудио декодер

(45) 31/08/2015
(30) 305871P 18/02/2010 US and 359763P

(200) за декодирање аудио податоци што
вклучуваат кодирани блокови од N.n канали

29/06/2010 US
(96) 17/02/2011 EP11154910.1

од аудио податоци за да се формирааат
декодирани аудио податоци што вклучуваат

(97) 09/04/2014 EP2360683
(73) Dolby Laboratories Licensing
Corporation and Dolby International AB

M.m канали од декодирани аудио, Me1, n е

100 Potrero Avenue, San Francisco, CA
94103-4813, US and Apollo Building, 3E

бројот на нискофреквентни ефектни канали
во декодираните аудио податоци, методата

Herikerbergweg 1-13, 1101 CN Amsterdam
Zuidoost, NL

опфаќа:
прифаќање

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

вклучува

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) THESING, Robin; SILVA, James, M. and

шифрирани аудио податоци шифрирани со
метода на шифрирање, методата на

ANDERSEN, Robert, L.
(54) АУДИО ДЕКОДИРАЊЕ КОРИСТЕЈЌИ

шифрирање вклучува трансформирање N.n
канали од дигитални аудио податоци, и

ЕФИКАСНО МЕШАЊЕ АУДИО КАНАЛИ ЗА

формирање и пакување експонентни и
мантиса податоци во фреквенциски домен; и

Патенти

бројот на нискофреквентни ефектни канали
во шифрираните аудио податоци, и m е

на

аудио

блокови

од

податоците
N.n

канали

што
од
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декодирање

на

податоци,

декодирањето

прифатените

аудио
вклучува:

податоците од 'downmixing' за случајот M<N,
назначена

со тоа, што 1downmixing

во

отпакување и декодирање (403) експонентни
и мантиса податоци во фреквенцискиот

временски домен вклучува (1100) тестирање
дали
податоците од 1downmixing се

домен;
одредување

на

променети со текот на времето од претходно
употребени податоци од 1downmixing, и,

трансформација (605) од отпакуваните и
декодираните
експонентни
и
мантиса

доколку се променети, нанесување 2crossfading за да се одредат 2cross-faded

податоци

податоци од 1downmixing и 1downmixing во

коефициенти

во

фреквенциски

домен;

инверзно
трансформирање
(607)
на
податоците во фреквенцискиот домен и

временски
податоците

нанесување дополнително процесирање за
да се одредат тестираните аудио податоци; и

доколку
се
непроменети,
директно
1downmixing во временски домен според

1downmixing во временски домен (613) на
барем некои блокови од одредените

податоците
има
уште

тестирани

аудио

податоци

домен
од

според
2cross-faded
1downmixing,
и

од
13

1downmixing.
патентни
барања.

според

(51) C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04,
3/06, 3/10, C 07C 251/48, 323/22, 323/62,

(73) Genfit
Parc Eurasanté Lille Métropole 885, Avenue

59/68, 59/76, 59/88, 59/90, 69/734, C 07D
335/06

Eugène Avinée, FR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 5220

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2014/210

(22) 20/05/2014

(30) 20060005540 21/06/2006 FR
(96) 21/06/2007 EP07730296.6

(72) CAUMONT-BERTRAND, Karine;
DELHOMEL, Jean-François and HANF, Rémy
(54) СУПСТИТУИРАНИ 1,3ДИФЕНИЛПРОПАН ДЕРИВАТИ,

(97) 16/04/2014 EP2046715

ПРЕПАРАТИ И НИВНА УПОТРЕБА

(45) 31/08/2015
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изведени

од

со

1,3-дифенилпропан,

со

A

(I):

(i) -CR6R7 група, во која R6 претставува
кислороден атом, R7 претставува алкилна

која:
група;

група, хидроксилна група или -OR8 група, R8
претставува алкилна група, субституирана

водород;
група;

или не од арил или циклоалкилна група; или
(ii)
карбонилна
група,

X4 претставува G4-R4 група во која G4

D претставува јаглероден атом поврзан со

претставува
атом
X5
претставува

кислород;
група;

два
атома
на
водород,
R9 претставува водороден атом или не-

R1 претставува не-халогенизирана алкилна
група;

субституиран
алкилен
радикал;
нивните стереоизомери, диастереоизомери,

R3 и R5, идентични или различни,
претставуваат не-субституирана алкилна

енантиомери,
рацемични

група;

изомери,тавтомери, соли, хидрати, солвати,

G1 претставува кислороден или сулфурен
атом;

цврсти
форми
и
нивни
има уште 10 патентни барања.

(57)

Соединeнија,

субституираниот
генерална
во
X1

претставува

X2
X3

формула

R1

или

претставува
атом
претставува

G1-R1
на
R3

на
R5

група;

-COOR9

претставува:

чисти или
микстури,

во

микстура,
геометриски
микстури.

R4 претставува алкилна група субституирана

Патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519

Experimental Station, Route 141 & Henry

(11) 5094

(13) Т1

Clay Road, Building E336 Wilmington, DE

(21) 2014/211

(22) 20/05/2014

19880, US

(45) 31/08/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 20070943705P 13/06/2007 US
(96) 12/06/2008 EP08770794.9
(97) 19/03/2014 EP2173752
(73) Incyte Corporation

226 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LI, Hui-Yin and RODGERS, James, D.
(54) СОЛИ НА ЈАНУС КИНАЗЕН
ИНХИБИТОР (R)-3-(4-(7H-ПИРОЛО(2,3-
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D)ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-

1Hпиразол-1-ил)-3-

3-ЦИКЛОПЕНТИЛПРОПАННИТРИЛ

циклопентилпропаннитрил сол на сулфурна
од:

киселина;
и
(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H
пиразол-

1H-пиразол-1-ил)-3циклопентилпропаннитрил сол на фосфорна

1-ил)-3-циклопентилпропаннитрил сол на
малеинска
киселина;

киселина.
има уште 18 патентни барања.

(57)

1

Сол

избрана

(R)-3-(4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-

(51) A 61K 45/06, 31/40, 9/00, 9/12, 9/72, A
61P 11/00, 11/06
(11) 5195
(21) 2014/212

(13) Т1
(22) 21/05/2014
(45) 31/08/2015

(72) BONELLI, Sauro; USBERTI, Francesca
and ZAMBELLI, Enrico
(54) АЕРОСОЛ ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ХОБИ
(57)

1

Фармацевтски состав што содржи

гликопирониум бромид во доза во опсегот од

(30) 09015980 23/12/2009 EP
(96) 22/12/2010 EP10799029.3

0.5-100 µg по активација растворен во ХФА
гориво и ко-растворувач, назначен со тоа,

(97) 19/03/2014 EP2515854
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

што наведениот состав содржи количина од
1M хлороводородна киселина (HCl) во

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

опсегот
од
0.005-1.0
има уште 13 патентни барања.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

µg/ml.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(51) B 66C 1/08, 1/10, 1/12, F 03D 1/00
(11) 5095
(13) Т1

роторската лопатка на ротор на ветерницата,
чијшто регион е во близина на темелот на

(21) 2014/213

роторската
најмалку една

(22) 21/05/2014
(45) 31/08/2015

трансверзална

лопатка,
потпора,

(30) 20102004093U 23/03/2010 DE

најмалку една прва или втора потпора или

(96) 23/03/2011 EP11710759.9
(97) 07/05/2014 EP2550225
(73) Wobben Properties GmbH
Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

завоен
дел
(300,
400),
и
најмалку една прва или втора зглобна

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

завојни делови (300, 400) кои се издолжуваат
помеѓу првите и вторите зглобни единици

(72) LÜLKER, Frank
(54) ЕДИНИЦА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА
РОТОР КАЈ ТУРБИНА НА ВЕТЕРНИЦА

(200, 210) и трансверзалната потпора (900),

(57) 1 Единица за подигнување на ротор на
ветерници со најмалку една роторска

први и втори завојни делови (510, 520) и
потпора (530), кадешто првите завршетоци

лопатка, содржи најмалку еден прв завој
(100) за врзување околу регион на

на првите и вторите завојни делови (510,
520) се прицврстени на првите и вторите

Патенти

единица
(200,
210),
кадешто првите и вторите потпори или

се
карактеризира
со
тоашто
најмалку еден втор завој (500) коишто има
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зглобни единици (200, 210), кадешто вториот

околу полуоската на роторската лопатка.

завој (500) е адаптиран да биде поставен

има

(51) C 07D 413/12, A 61K 31/506, A 61P

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

27/02, 37/06
(11) 5196

(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Li, Hui; Heckrodt, Thilo; Chen, Yan;

(21) 2014/214

(22) 22/05/2014
(45) 31/08/2015

уште

2

патентни

барања.

McMurtrie, Darren, John ; Taylor, Vanessa;
Singh, Rajinder ; Ding, Pingyu; Thhota,

(30) 147059P 23/01/2009 US and 241630P
11/09/2009 US

Sambaiah and Yen, Rose
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА

(96) 22/01/2010 EP12195147.9

ИНХИБИЦИЈА НА ЈАК ПАТЕКАТА

(97) 19/03/2014 EP2565193
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.

(57) 1 Соединение назначено со тоа, што е
N2-(3,4,5-триметил)фенил-5-метил-N4-(2-

1180 Veterans Boulevard, South San
Francisco, CA 94080, US

оксо-2,3-дихидро-1,3-бензоксазол-5-ил)-2,4пиримидиндиамин, или негова фармацевтски
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прифатлива

сол.

има уште 12 патентни барања.

водород, С1-4 алкил, С2-4 алкенил и

(51) C 07D 209/44, A 61K 31/4035, A 61P

С2-4 алкинил со тоа што С1-4 алкил е
супституиран
со
С1-2
алкокси;

35/00
(11) 5197

(13) Т1

(21) 2014/215

(22) 23/05/2014
(45) 31/08/2015

R1b и R2b се меѓусебно исти или
различни и секој е избран од групата од
водород,

(30) 20080006527 11/04/2008 GB and

C(O)NR4R5,

C(O)R6

и

20080044256 11/04/2008 US
(96) 09/04/2009 EP09731468.6

C(O)OR6 каде R6 e С1-4 алкил, R4 и R5 и
двата се С1-4 алкил, или NR4R5 кој

(97) 21/05/2014 EP2271618
(73) Astex Therapeutics Limited

формира
4
до
хетероцикличен

436 Cambridge Science Park Milton Park
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB

содржи втор хетероатомен прстен избран од
O, N или S
и оксидирани форми на N и S,

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

хетероцикличниот

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) FREDERICKSON, Martyn
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА

супституиран со една или две С1-4
алкил групи и/или една или две оксо групи;

(57)
или

1

Соединение од формулата (1а):

негова

сол,

солват,

N-оксид

или

таутомер;

7
член
сатуриран
прстен кој по потреба

прстен

е

по

потреба

и
R3
е
групата
Д:
назначено со тоа што симболот го означува
местото
на
врзување
изоиндолинскиот прстен;
исклучува

соединението

но

на
го

5-ацетокси-4-

назначено со тоа што R1 е R1а и R2 е

изопропил-2-[5-(4-метил-пиперазин-1илметил)-1,3-дихидро-изоиндол-2-

R2а; или R1 е R1b; каде во секој случај
барем еден R1 или R2 не е водород;

карбонил]-фенил естер на оцетната
киселина.

R1а и R2а се меѓусебно исти или
различни и секој е избран од групата од

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/5025, A 61P

(72) JIANG, Yutong; HAAS, Julia; ANDREWS,

29/00
(11) 5131

(13) Т1

Steven, W. and ZHANG, Gan
(54) СУПСТИТУИРАНИ

(21) 2014/216

(22) 23/05/2014
(45) 31/08/2015

ИМИДАЗО[1,2B]ПИРИДАЗИН
СОЕДИНЕНИЈА КАКО TRK КИНАЗНИ

(30) 20080099030P 22/09/2008 US

ИНХИБИТОРИ

(96) 21/09/2009 EP09792796.6
(97) 05/03/2014 EP2350075
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

(57) 1 Соединение коешто ја има општата
формула
I

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

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

Патенти
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има
R1

е

H

или

(1-6C

1-3

прстени

со

азотни

атоми;

алкил);

хетAr2 е 5-6 член хетероарил прстен којшто

R2
е
NRbRc,
(1-4C)алкил,
(14C)флуороалкил, CF3, (1-4C)хидроксиалкил,

има барем еден азотен прстенест атом и
опционално којшто има втор прстен со

-(1-4C алкил)хетAr1, -(1-4C алкил)NH(1-4C
алкил), хетAr2, хетCyc1, хетCyc2, фенил

хетероатом независно избран од N и S,
кадешто споменатиот хетероарилен прстен е

коjшто е опционално супституиран со
NHSO2(1-4C алкил), или (3-6C)циклофенил

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти независно избрани од (1-4C

коjшто е опционално супституиран со (1-4C

алкил), халоген, -(1-4 C)алкокси, и NH(1-4C

алкил), CN, OH, CF3, CO2(1-4C алкил) или
CO2H;

алкил);
хетCyc1

Rb
e
H
или
(1-6C
алкил);
Rc е H, (1-4C)алкил, (1-4C)хидроксиалкил,

азацикличен
супституиран

хетAr3, или фенил, кадешто споменатиот
фенил е опционално супституиран со еден

супституенти независно избрани од (1-4C
алкил),
CO2H
и
CO2(1-4C
алкил);

или повеќе супституенти независно избрани

хетCyc2

од халоген, CN, CF3 и -O(1-4C алкил),
или NRbRc формира 4 член хетeроцикличен

прстен со супституент избран од (1-4C)алкил;
хетAr3 е 5-6 член хетероарил прстен којшто

прстен којшто има азотен атом во прстенот,
кадешто споменатиот хетероцикличен прстен

има 1-2 прстени со хетероатоми независно
избрани од N и O и опционално

е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избрани од

супституирани
со
еден
или
супституенти независно избрани

халоген, OH, (1-4C алкил), (1-4 C)алкокси, -

4C)алкил;

OC(=O)(1-4C алкил), NH2, -NHC(=O)O(1-4C
алкил), и (1-4C)хидроксиалкил или NRbRc

Y е фенил прстен опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти независно

формира 5-6 член хетероцикличен прстен
којшто има прстен со хетероатом којшто е

избрани од халоген, (1-4C)алкокси, CF3 и
CHF2, или 5-6 член хетероарил прстен

азот и опционално којшто има втор прстен со
хетероатом или група избрана од N, O и SO2,

којшто има прстен со хетероатом избран од
N
и
S;

кадешто

X е нула, -CH2-, -CH2CH2-, -CH2O-или -

хетероцикличниот

прстен

е

е

е

јаглерод-поврзан
со

прстен
еден

пиридинон

4-6

член

опционално
или
повеќе

или

пиридазинон

повеќе
од (1-

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти независно избрани од OH,

CH2NRdRd
е

халоген,
CF3,
(1-4C)алкил,
CO2
(1-4C алкил), CO2H, NH2, NHC(=O)O(1-4C

R3
е
H
или
(1-4C
алкил);
секој R4 е независно избран од халоген, (1-

алкил)
и
оксо,
или NRbRc формира 7-8 член поврзан

4C)алкил, OH, (1-4C)алкокси, NH2, NH(1-4C
алкил)
и

хетероцикличен

CH2OH;

прстен

којшто

има

1-2

прстени со азотни атоми и опционално е
супституиран
со
CO2(1-4C
алкил);

H

или

(1-4C

n е 0, 1, 2, 3, 4,
има уште 22 патентни барања.

;
алкил);

и
5

или

6.

хетAr1 е 5-член хетероарилен прстен којшто
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(51) C 07D 413/14, A 61K 31/42, A 61P 7/00,

полисупституирана од радикал од групата

C 07D 413/12, 417/14

составена

од

халоген;

(13) Т1
(22) 26/05/2014

трифлуорометил;
оксо;
циано;
нитро;
карбамоил; пиридил; (C1-C6)-алканоил; (C1-

(45) 31/08/2015
(30) 19962924 24/12/1999 DE

C4)-хидроксиалкилкарбонил; -COOR27; CONR28R29;
-SO2NR28R29; -

(96) 11/12/2000 EP04027037.3
(97) 12/03/2014 EP1526132
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

OR30; -NR30R31, (C1-C6)-алкил и (C3-C7)циклоалкил,

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

евентуално да е супституиран од радикал од
групата составена од циано; -OR27; -

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Straub, Alexander, Dr.; Lampe, Thomas,

NR28R29 и
C(NR27R28)=NR29,

Dr.; Pohlmann, Jens, Dr.; Perzborn, Elisabeth,
Dr.; Schlemmer, Karl-Heinz, Dr.; Pernerstorfer,

каде
што:
R27, R28 и R29 се идентични или различни и

Joseph, Dr. and Röhrig, Susanne, Dr.
(54) СУПСТИТУИРАНИ ОКСАЗОЛИДИНОН
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

независно едно од друго секое претставува

ФАКТОР ХА ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Соединенија со општата формула (I)

трифлуорометил, фенил или пиридил, и/или
R27 и R28 или R27 и R29 заедно со азотниот

назначени

што:

атом на кој тие се прикачени формираат
заситен или делумно незаситен 5- до 7-член

R1 претставува тиофен (тиенил) што е моно-

хетероцикл што има до три, подобро до два,

или полисупституиран од радикал од групата
составена од халоген; (C1-C8)-алкил и

идентични или различни хетероатоми од
групата составена од N, O и S, и

трифлуорометил,
R2 претставува една

R30 и R31 се идентични или различни и
независно едно од друго секое претставува

(11) 5221
(21) 2014/218

со

тоа,

од

групите

каде што (C1-C6)-алкил од своја страна може

доле:

водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C7)-циклоалкил,
(C1-C4)-алканоил,
карбамоил,

водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C7)-циклоалкил,
(C1-C4)-хидроксиалкил
или
-COR33,

A-,
D-M-A-,
каде
радикалот
радикалот

-

што:

каде

што

"A"
претставува
фенил;
"D" претставува заситен или

R33 претставува (C1-C6)-алкокси, (C1-C4)алкокси-(C1-C4)-алкил,
(C1-C4)-

незаситен,
до 9-член

алкоксикарбонил-(C1-C4)-алкил,
(C1-C4)aminoалкил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, (C1-

хетероцикл што содржи до три хетероатоми
и/или членови на хетеро ланец од групата

C4)-алканоил-(C1-C4)-алкил,
(C3-C7)циклоалкил, (C2-C6)-алкенил, (C1-C8)-алкил,

составена од S, SO, SO2, N, NO (N-оксид) и

што може евентуално да е супституиран од

O;
радикалот "M" претставува -CH2-, -SO2- или

фенил или ацетил, (C6-C14)-арил, (C5-C10)хетероарил,
трифлуорометил,

претставува
каде

врска;
што

тетрахидрофуранил или бутиролактон, R3,
R4, R5, R6, R7 и R8 секое претставува

може
или

водород
и нивни фармацевтски прифатливи соли,

делумно
моно- или

групата
"A"
евентуално
Патенти

бицикличен

4-

ковалентна
дефинирана
да
биде

горе
моно-
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хидрати, хидрати на солите и пролекови.

има

(51) A 61K 38/09, A 61P 35/00, 35/04

(72) PERSSON, Bo-Eric
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА МЕТАСТАТИЧНА
ФАЗА НА РАК НА ПРОСТАТА СО

(11) 5096
(21) 2014/219

(13) Т1
(22) 26/05/2014

уште

13

патентни

барања

(45) 31/08/2015
(30) 20080250703 29/02/2008 EP;

ДЕГАРЕЛИКС

20080027741P 11/02/2008 US and

употреба во лекувaњето на метастатична

20090147956P 28/01/2009 US
(96) 10/02/2009 EP09711390.6

фаза на рак на простата кај субјект којшто
има ниво на основен серум на алкална

(97) 23/04/2014 EP2249859
(73) Ferring B.V.

фосфатаза (S-ALP) од 200 IU/L или повеќе
(пред
третманот).

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

има уште 6 патентни барања.

(57) 1 Состав којшто содржи дегареликс за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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на отворена врата и првата издолжена крајна

(51) E 05F 3/20, 3/10, 3/22
(11) 5222

(13) Т1

положба која одговара на позицијата на

(21) 2014/220

(22) 26/05/2014

затворена
врата;
- Наведениот склоп за кочење (40) го опфаќа

(45) 31/08/2015
(30) 20100175479 06/09/2010 EP
(96) 13/10/2010 EP10187458.4

вториот брегаст елемент (41) кој е во
интеракција со вториот клипен елемент (42)

(97) 16/04/2014 EP2426300
(73) In & Tec S.r.I.

подвижен во внатрешноста на наведеното
кутијастото тело (10) помеѓу втората собрана

Via Scuole 1/G 25128 Brescia, IT

крајна положба која одговара на позицијата

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

на затворена врата и втората издолжена
крајна положба која одговара на позицијата

(72) Bacchetti, Luciano
(54) ШАРКА ЗА ЗАТВОРАЊЕ ВРАТА,

на

ПОЖЕЛНО СТАКЛЕНА ВРАТА
(57) 1 Шарка за затворање врата, пожелно

брегасти елементи (31, 41) се интегрални со
наведената осовинка (20) на таков начин што

стаклена врата, која ја носи статична носечка

да се заедно ротирачки со нејзе во однос на

конструкција, каде вратата може да се
поместува во отворена положба и затворена

споменатото
кутијасто
тело
(10);
каде што наведениот прв клипен

положба, каде шарката за затворање на
вратата
опфаќа:

елемент (32) опфаќа најмалку една прва
потисна глава (33, 33') која е во интеракција

- Кутијасто тело (10) кое може да се
прицврсти за една од статичните носечки

со
најмалку
едно
прво
суштински
контраобликувано седало (34, 34') на

конструкции на шарката и вратата и осовинка

наведениот прв брегаст елемент (31), а

(20) која ја одредува првата надолжна оска
(X), која може да биде прицврстена за

наведениот втор клипен елемент (42) кој
опфаќа најмалку една втора потисна глава

другата статична носечка конструкција (S) и
за вратата, каде што осовинката (20) и

(43) која што е во интеракција со најмалку
едно второ суштински контраобликувано

кутијастото тело (10) наизменично ротационо
се поврзани поради ротирањето околу

седало (44) на наведениот втор брегаст
елемент
(41);

првата

оска

(X)

помеѓу

отворената

и

отворена
врата;
при што двата наведени прв и втор

каде

што

наведениот

затворачки

затворената
положба
на
вратата;
- Затворачкиот склоп (30) за затворање за

склоп (30) го опфаќа првото реакционо
еластично средство (39) кое делува на

автоматско враќање на вратата од отворена
во
затворена
положба;

наведениот прв клипен елемент (32) за
предизвикување на наизменична интеракција

- Склоп за кочење (40) кој делува на
наведениот затворачки склоп (30) за реакција

на најмалку една од споменатите први
потисни глави (33, 33') и наведеното најмалку

на

акција;

едно прво контраобликувано седало (34, 34'),

- Наведениот затворачки склоп (30) кој го
опфаќа првиот брегаст елемент (31) кој е во

при што наведениот склоп за кочење (40)
опфаќа второ наведено реакционо еластично

интеракција со првиот клипен елемент (32)
подвижен во внатрешноста на наведеното

средство (47) кое што делува на наведениот
втор клипен елемент (41) за предизвикување

кутијасто тело (10) помеѓу првата собрана
крајна положба која одговара на позицијата

на наизменична интеракција на најмалку
една втора потисна глава (43) и на најмалку

Патенти

неговата
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едно

наведено

контраобликувано

оска (X), каде што и обете наведени најмалку

(44);

една прва и втора потисна глава (33,33',43)

назначена со тоа , што наведената
осовинка (20) сместена помеѓу наведениот

имаат
плочест
облик
одредувајќи
респективно најмалку една прва и втора

прв и втор клипен елемент (32, 42), и што се
наведените прв и втор клипни елементи

равнина (р', р", р"')кои се суштински управни
на
наведената
прва
оска
(X).

(32,42) лизгачки подвижни долж втората оска
(Y) суштински управни во однос на првата

има уште 12 патентни барања.

седало
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неговата лонгитудинална оска, а уредот за

(51) B 01J 37/02, B 05C 13/02, 3/09
(13) Т1
(22) 28/05/2014

држење (22) е поставен во однос на
лонгитудиналната оска на ротирачкиот диск

(45) 31/08/2015
(30) 08161892 06/08/2008 EP

со
радијална
оддалеченост
од
лонгитудиналната оска (D), и најмалку една

(96) 31/07/2009 EP09781337.
(97) 21/05/2014 EP2321048
(73) BASF SE

позиција за обработка (32) која што е фиксна
во поглед на ротирачкиот диска и е

67056 Ludwigshafen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

радијален правец на оддалеченост која што
ја има во однос на радијалната оддалеченост

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

така што платформата за полнење (20) може
да се постави на позицијата за обработка

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SCHMITZ, Kai and SCHULZ, Andreas
(54) УРЕД ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И МЕТОД

(32) и при што уредот за држење (22) има
активатор кој што има мев (622) кој што има

СО РОТИРАЧКА ТАБЛА ЗА
ИНДЕКСИРАЊЕ ЗА МОНОЛИТНО

внатрешноста на пликот, при што пликот е
флексибилен или еластичен, што се

БАЗИРАНИ АВТОМОБИЛСКИ И ХЕМИСКИ
КАТАЛИЗАТОРИ

карактеризира
со
тоа
што
платформата за полнење има цевка (622б)

(57) 1 Уред за обработка и позиционирање
за обработка на тела за поддршка на

во непропустлива за течност врска со
внатрешноста на мевот (622), при што

катализатор (150), кој што содржи: ротирачка

непропустлива

табла за индексирање (12) која што има
ротирачки диск (10) кој што може да се врти

внатрешноста на мевот е продолжена преку
еден канал (614а) во рамките на еден уред

околу една лонгитудинална оска (D) која што
се движи во правец на оската на ротирачкиот

за вртење (614) на уредот за обработка и
позиционирање, кој што директно се граничи

диск

(10);

со платформата за полнење (20, 620), при
што платформата за полнење (20, 620) има

најмалку една платформа за полнење (20)

вдлабнатина, мевот (622) е поставен долж

која што има уред за држење (22) и е
прилагодена така да може слободно да се

внатрешната
периферија
вдлабнатината,
цевката

држи телото за поддршка на катализаторот
(150) на надворешната површина на телото

платформата за полнење (20, 620) е
конфигурирана како канал, уредот има уред

за поддршка на катализаторот, при што
најмалку една платформа за полнење (20) е

за вртење (614), кој што е уред за вртење
(614) кој што ја врти платформата за

поврзана со ротирачкиот диск (10), при што

полнење (20, 620), при што оската за вртење

платформата за полнење (20) се движи со
ротирачкиот диск (10) кога се одвива

е поставена долж една оска на симетрија на
платформата
за
полнење
(20,
620).

ротација на ротирачкиот диск (10) околу

има уште 15 патентни барања.

(11) 5132
(21) 2014/222

Патенти

оддалечена од лонгитудиналната оска (D) во

форма на континуиран плик со влез до

за

течност

врска

(623)
(622б)

со

од
во
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(51) C 07D 409/12, A 61K 31/397, A 61P
25/00, 25/02, 43/00
(11) 5198
(21) 2014/223

(13) Т1
(22) 29/05/2014

(54) ДЕРИВАТ НА БЕНЗОТИОФЕН ОКСИД
И НЕГОВА СОЛ
(57)
1
Дериват на бензотиофен оксид
претставен со следнава општа формула или

(45) 31/08/2015
(30) 2008139007 28/05/2008 JP

негова

(96) 26/05/2009 EP09754679.0

Формула

(97) 07/05/2014 EP2287160
(73) TOYAMA CHEMICAL Co., Ltd.

каде што R1 и R2 се исти или различни и

2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0023, JP

претставуваат еден или повеќе групи
одбрани од атом на водород, халоген атом,

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

алкил, арил, аралкил, алкокси, арилокси,
алкилтио, арилтио, алкенил, алкенилокси,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

амино,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) NAKAMURA, Tetsuro and KATO, Hiroshi

карбамоил или хетероциклична група која
може да биде супституирана, амино,
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алкилоксикарбонил

група,

може да биде заштитена, нитро група и оксо

карбоксил

аралкилоксикарбонил

група,

група; R3 претставува алкиламино група која
може да биде супституирана, амино или

арилоксикарбонил група, аралкил група,
алкоксиалкил група, аралкилоксиалкил група,

хидроксил група која може да биде
заштитена; и m и n се исти или различни и

арилтио
група,
алкилсулфонил
група,
арилсулфонил група, триметилсилил група,

секој претставува цел број од 1 до 6;
каде
што,

триетилсилил група и трибутилсилил група;
хидроксил заштитни групи се ацил група,

супституент за алкил група, арил група,

алкилоксикарбонил

аралкил група, алкокси група, арилокси
група, алкилтио група, арилтио група,

аралкилоксикарбонил група, хетероциклична
окси карбонилна група, алкил група, алкенил

алкенил група, алкенилокси група, амино
група, алкилсулфонил група, арилсулфонил

група, аралкил група, хетероциклична група
што содржи кислород, што содржат сулфур

група, карбамоил група и хетероциклична
група во R1 и R2 и супституент за

хетероциклична група, алкоксиалкил група,
аралкилоксиалкил група, алкилсулфонил

алкиламино

група, арилсулфонил група, триметилсилил

група во R3 се група одбрана од атом на
халоген, линеарна или разгранета C1-6

група, триетилсилил група и трибутилсилил
група;
и

алкил група, циклоалкил група, арил група,
линеарна или разгранета C1-6 алкокси група,

карбоксил заштитни групи се алкил група,
алкенил група, арил група, аралкил група,

арилокси
арилтио

ацилалкил група, на арилтиоалкил група,
арилсулфонилакил група, атом на кислород

група,

група

C1-6 алкилтио
група,

која

група,
C2-6

алкенил група, C1-6 алкилсулфонил група,

што

арилсулфонил група, алкиламино група,
амино група која може да биде заштитена,

алкилсилилакил група, ацилоксиалкил група,
што содржи азот хетероциклична алкил

хидроксил група која може да биде
заштитена, карбоксилна група која може да

група, циклоалкил група, алкоксиалкил група,
аралкилоксиалкил
група,
алкилтиоалкил

биде
заштитена,
хетероциклична

група, триметилсилил група, триетилсилил
група
и
трибутилсилил
група.

ацил

група
и
група;

заштитни групи за амино се ацил група,

Патенти

содржи

група,

хетероциклична

група,

има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4178, A 61P

опционално

супституиран

со

1

до

2

35/00, C 07D 401/14, 405/14, 407/14, 409/14,
413/14, 417/14

супституенти секој независно одбран од
хлоро, флуоро, метил, етил, дифлуорометил,

(13) Т1
(22) 30/05/2014

трифлуорометил, циклопропил, циано, или
амино;

(45) 31/08/2015
(30) CH15002009 26/06/2009 IN and

(iv) 5- до 6-член хетероарил одбран од
изотиазол-4-ил, тиофен-2-ил, тиофен-3-ил,

DE21812009 21/10/2009 IN

или пиридин-4-ил, каде што наведениот

(96) 24/06/2010 EP10730132.7
(97) 26/03/2014 EP2445903
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

изотиазол-4-ил, наведениот тиофен-2-ил,
наведениот тиофен-3-ил, и наведениот

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

дифлуорометил,
или
метокси;
или
(v) заситен хетероарил одбран од тиено[3,2-

(72) BOCK, Mark G. ; GAUL, Christoph ;

c]пиридин-2-ил,

GUMMADI, Venkateshwar Rao and
SENGUPTA, Saumitra
(54) ДЕРИВАТИ НА 1,3-ДИСУПСТИТУИРАН
ИМИДАЗОЛИДИН-2-ОН КАКО

тиено[3,2-c]пиридин-2-ил,
имидазо[1,2a]пиридин-7-ил, или бензо[b]тиофен-2-ил,

ИНХИБИТОРИ НА CYP 17
(57) 1 Соединение со формулата (Ia) или

супституенти секој независно одбран од
флуоро, хлоро, метил, дифлуорометил,

(Ib)

трифлуорометил, циклопропил, или амино;

(11) 5199
(21) 2014/224

назначено
n
R53

со

е

1,

пиридин-4-ил се опционално супституирани
со флуоро, хлоро, метил, трифлуорометил,

тоа,
2,

што
или

3;
е

тиено[3,2-c]пиридин-3-ил,

каде што наведениот заситен хетероарил е
опционално супституиран со 1 до 2

R54 е (C1-C4)алкил, хало-супституиран (C1C4)алкил,
или
-CH2OH;
p
q

е

0,
е

1,
0,

2,
1

или
или

3;
2;

(i) фенил опционално супституиран со 1 до 2
супституенти секој независно одбран од

R50, R51 и R52 се секое независно H, хало, OH,
-CN,
(C1-C4)алкил,
хало-

флуоро,

супституиран(C1-C4)алкил,

хлоро,

трифлуорометил,
циано;

метил,

метокси,

дифлуорометил,

или

хидрокси-

супституиран (C1-C4)алкил, -(CH2)r-O(C1C4)алкил, -(CH2)r-CH(O(C1-C4)алкил)2, -NH2,

(ii)
бифенил;
(iii) заситен фенил одбран од нафтален-2-ил,

-NH(C1-C4)алкил, -N((C1-C4)алкил)2,
NHC(O)-(C1-C4)алкил,
-C(O)NH2,

хинолин-6-ил, 3,4-дихидро-2-оксо-хинолин-6ил, бензо[b]тиофен-5-ил, бензо[d]изоксазол-

C(O)NH(C1-C4)алкил,
C4)алкил)2,
или

5-ил,

1H-индазол-6-ил,

1H-индазол-5-ил,

r

е

0,

-

-C(O)-N((C1-C(O)-O(C1-C4)алкил;
1

или

2;

бензотиазол-6-ил,
1,2-дихидро-3-оксоиндазол-6-ил, индан-5-ил, 1H-бензотриазол-

под услов да кога R50, R51, и R52 се H и
R53 е фенил, R53 не е несупституиран или

5-ил,
бензофуран-5-ил,
бензо[1,4]диоксин-6-ил,

супституиран
со
халоgen
или
CF3;
или негова фармацевтски прифатлива сол.

2,3-дихидро2,3-дихидро-

бензофуран-5-ил, или бензо[1,3]диоксол-5-ил
каде што наведениот заситен фенил е
238 | С т р а н а

има уште 22 патентни барања.

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(51) A 61P 13/02, 15/00, 21/00, 3/00, 43/00, C
07D 498/04
(11) 5200
(21) 2014/225

(13) Т1
(22) 30/05/2014

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka
shi, Osaka 541-0005, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(45) 31/08/2015
(30) 2009142673 15/06/2009 JP

(72) SASAKI, Shigekazu; KUSUMOTO,
Tomokazu; NOMURA, Izumi and MAEZAKI,

(96) 14/06/2010 EP10727154.6
(97) 14/04/2014 EP2442870
(73) Takeda Pharmaceutical Company

Hironobu
(54) ДЕРИВАТИ НА
ПИРАЗИНООКСАЗЕПИН

Limited

(57)

(51) A 61K 9/20, 31/606, 9/28

карактеризира со тоа што споменатото јадро

(11) 5133

(13) Т1

(21) 2014/226

(22) 30/05/2014
(45) 31/08/2015

содржи:
i) месалазин од 40% до 90% од тежината

(30) 20100382355 27/12/2010 EP
(96) 23/12/2011 EP11805527.6

базирано на вкупната маса од таблетата; и
ii) хидрофилен мaтрикс којшто се состои од

(97) 27/12/2010 EP2621477
(73) Laboratorios Liconsa, S.A.

хидроксипропилметил
целулоза
(HPMS)
којашто има вискозност од помалку од 200

Gran Via Carles III 98, 7è. Edif. Trade 08028

mPa*s

Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хидроксипропиметил
целулоза
(HPMC)
којашто има вискозност поголема од 200

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LOECHES BLAS, David; VARAS

mPa*s во 2% воден раствор во масен однос
помеѓу
10:1
до
1:10,
споменатиот

FERNÁNDEZ-MOLINA, Roberto and
MARTÍNEZ PÉREZ, Mercedes
(54) ОРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА ТАБЛЕТА

хидрофилен матрикс којшто е присутен од
1% се до 20% од тежината базирано на

ЗА КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
МЕСАЛАЗИН И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ

и со тоа што споменатото гастро-резистентно
надворешно
обложување
содржи:

(57) 1 Орална фармацевтска таблета за
контролирано ослободување на месалазин

iii) pH-зависен ослободувачки полимер,
споменатиот надворешен обложувачки слој

или негова фармацeвтски прифатлива сол
како активна состојка со јадро или гастро-

присутен од 5% до 25% базирано на вкупната
маса
од
таблетата.

резистентно надворешно обложување, се

има

Патенти

во

вкупната

уште

2%

маса

20

воден

раствор

од

патентни

и

таблетата;

барања.
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(51) B 01J 23/00, B 01D 53/92, B 01J 23/10,
23/63, 35/10, 37/00, 37/03, 37/10, C 01F 17/00,

(54) СОСТАВ ШТО СОДРЖИ ОКСИДИ НА
ЦИРКОНИУМ, ЦЕРИУМ И БАРЕМ ЕДНА

C 01G 25/00
(11) 5097

(13) Т1

ДРУГА РЕТКА ЗЕМЈА И ШТО ИМА
СПЕЦИФИЧНА ПОРОЗНОСТ, МЕТОДА ЗА

(21) 2014/227

(22) 02/06/2014

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И НЕГОВА

(45) 31/08/2015

УПОТРЕБА ВО КАТАЛИЗА

(30) 1001947 06/05/2010 FR

(57) 1 Состав што содржи циркониум оксид,

(96) 02/05/2011 EP11716577.9
(97) 26/03/2014 EP2566617
(73) Rhodia Operations
40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers,

цериум оксид и итриум оксид или што содржи
циркониум оксид, цериум оксид и барем два

FR

циркониум оксид од барем 20% и на цериум

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

оксид од најмногу 70%, назначен со тоа, што
покажува, после калцинација на температура

(72) IFRAH, Simon and LARCHER, Olivier

од 900°C за 4 часа, две популации од пори
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оксиди на две ретки земји различни од
цериум,
во
тежинска
пропорција
на

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

на кои соодветните дијаметри се центрираат,

вредност

за првата популација, околу вредност помеѓу

има уште 16 патентни барања.

помеѓу

80

nm

и

200

nm.

20 и 40 nm и, за втората популација, околу

(51) B 65G 51/02, 53/02

(57)

1

Преносен систем (1) кој што има

(11) 5134

(13) Т1

најмалку

(21) 2014/228

(22) 02/06/2014

внатрешна
меѓудимензија/дијаметар/дијагонала,

(45) 31/08/2015

една

цевчеста

врска

(2)

со

(30) 200970138 02/10/2009 DK
(96) 30/09/2010 EP10773235.6

најмалку една станица за испорака (3) и
најмалку една станица за прием (4), во кои

(97) 23/04/2014 EP2483186
(73) Blak & Sørensen APS

продолжени ајтеми (9) може да се
пренесуваат со проток на воздух во правецот

7441 Bording, DK

на протокот на воздух во цевчестата врска

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(2) од станицата за испорака (3) до станицата
за прием (4), каде што во станицата за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

испорака (3), преносниот систем (1) има
најмалку една врска за воздух под притисок,

(72) BLAK, Daniel and SØRENSEN, Peter,
Møller
(54) ПНЕВМАТСКИ ТРАНСПОРТЕН

што се карактеризира со тоа што тој има
најмалку еден канал за премостување (11)

СИСТЕМ

(3), така што континуирано може да се
обезбеди проток на воздух во цевчестиот

Патенти

кој што ја премостува станицата за испорака
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

систем (2), преку станицата за испорака (3) и

(11).

преку споменатиот канал за премостување

има уште 9 патентни барања.

(51) B 65B 9/08, 61/06, 9/04

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(11) 5135
(21) 2014/229

(13) Т1
(22) 02/06/2014
(45) 31/08/2015

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PAPE, Henrik
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ПРАВЕЊЕ

(30) 200700109 24/01/2007 DK
(96) 24/01/2008 EP08700899.1

ЗА ОПАКОВКА НАПОЛНЕТА СО МЕДИУМ

(97) 07/05/2014 EP2121447
(73) Schur Technology A/S

наполнета со медиум, која што опаковка се
состои од две продолжени ленти од

8700 Horsens, DK
(74) Друштво за застапување од областа на

пластична фолија поставени една врз друга
и кои што можат да се запечатат со помош

индустриската сопственост ЖИВКО

на

(57)

1

Метод за правење на опаковка

топлина

запечатени

242 | С т р а н а

и
во

кои

што

се

термички

лонгитудинален

и

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

трансверзален правец во однос на лентите

друг, задржувајќи ги лентите од фолија (3)

од фолија за формирање на опаковките, и

помеѓу

при што формираните опаковки се наполнети
со
медиум
и
затворени,
при
што

"
трансверзалното
запечатување се врши

нив,
термичко
преку дел од

поминуваат

ширината на лентите од фолија така што
најмалку една и пожелно две или повеќе

помеѓу
два
валјаци,
"
термичкото запечатување се врши на

непрекинати лонгитудинални области (9),
каде што нема термичко запечатување, се

позиција

валјаците,

појавуваат во лонгитудинален правец на

"
медиумот е наполнет во опаковката
пред таа да биде затворена за да се

лентите
од
фолија
(3),
и
"
опаковката наполнета со медиум (11)

формира опаковката наполнета со медиум,
при
што
споменатиот
метод
се

е последователно одвоена од лентите од
фолија.

карактеризира
со
тоа
што
"
валјаците (6) се притискаат еден со

има уште 9 патентни барања.

"

лентите

Патенти

од

надолу

фолија

низ
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Гласник Бр. 4/2015
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(51) C 07C 227/04, 227/16, 227/18, 229/46

(57)

1

Процес за подготовка на транс 4-

(11) 5136

(13) Т1

амино-циклохексилетил ацетат HCl што се

(21) 2014/230

(22) 02/06/2014

карактеризира

со

тоа

што

(45) 31/08/2015
(30) 0800762 17/12/2008 HU
(96) 17/12/2009 EP09797144.4

a) хидрогенизирање на 4-нитрофенил оцетна
киселина
во
протичен
солвент
на

(97) 02/04/2014 EP2358661
(73) Richter Gedeon Nyrt.

температура помеѓу 40-50°C во присуство на
Pd/C под 0.1-0.6 бари надпритисок, и

1103 Budapest, HU

б) понатамошно хидрогенизирање на 4-

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

аминофенил оцетна киселина добиена in situ
во чекор a) на температура помеѓу 50-60 °C

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

под
1-4
бари
надпритисоци,
потоа
ц) загревање на 4-аминоциклохексил оцетна

(72) CZIBULA, László; JUHÁSZ, Bálint;
MÁTHÉ, Tibor, Bence; HEGEDÜS, László;

киселина добиена во чекор б) да се врати
назад за 1-3 часа во хидрохлорен етанол, и

NAGYNÉ BAGDY, Judit and MÁRKOS, Dénes
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРАНС
4-АМИНО-ЦИКЛОХЕКСИЛ

по желба, по отстранувањето на солвентот

ОЦЕТНОКИСЕЛИНСКИ ЕТИЛ АЦЕТАТ HCI

има уште 4 патентни барања.
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додаден е ацетонитрил на добиениот остаток
и
потоа
издестилиран.

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

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)
8A61P3/10
8A61K38/04
8A61K39/395
8C07D235/06
8A61K47/48
8C07K16/46
8C04B28/34
8C14B3/00
8C12M1/04
8A61P35/00
8C07D277/24
8A61M15/00
8H04M3/22
8B41M5/24
8A61K31/5585
8C07D417/14
8A01N43/40
8A01P13/00
8C07C303/02
8A61K31/165
8C07D295/135
8C07D475/06
8A61K31/50
8A61P25/04
8B65B9/04
8B01J35/04
8C01B37/00
8A61K31/437
8A61K31/42
8A61K31/58
8A61K9/00
8C08G69/10
8A61P25/00
8B01D35/153
Патенти

(51) основен
8C07D495/04
8A61K31/198
8C07K16/24
8C07D235/06
8C12N15/13
8C12N15/13
8C04B22/12
8C14B3/00
8C12M1/107
8C07D417/14
8C07D417/14
8A61M15/00
8H04M3/22
8B41M5/24
8A61K31/557
8C07D241/20
8A01N43/40
8A01N43/40
8C07C303/02
8A61K9/16
8C07D213/64
8C07D475/06
8C07D515/22
8C07D489/12
8B65B9/08
8C01B37/00
8C01B37/00
8A61K31/44
8C07D261/08
8A61K31/57
8A61K31/57
8C07K1/00
8C07D403/12
8B01D35/147

(11)
5031
4975
4987
4988
4995
4995
4993
4998
5002
4978
4978
4990
5073
5106
5107
5111
5113
5113
5127
5128
5129
5130
5116
5034
5135
5119
5119
5035
5137
5168
5168
5169
5207
5209

(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
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8C07D403/14
8C07D417/14
8C07D487/10
8C07D413/14
8A61P15/00
8A61P3/00
8A61P37/06
8A61F2/06
8C07D401/12
8A61P25/24
8C07D417/14
8G01N33/50
8A61K47/18
8C07K14/705
8C07D207/46
8A61P31/12
8A61K47/48
8A61K48/00
8A23F5/46
8A01N43/54
8C07D409/12
8A61K31/519
8B01J35/10
8C01F17/00
8C07D405/12
8C07D487/04
8B42D3/00
8C07C323/22
8A61P11/00
8C07K14/00
8A61K31/495
8A61P35/00
8A61K9/16
8A61K39/275
8A61K31/519
8A61P31/14
8H02K13/00
8A61J1/03
8C07D401/12
8A61P35/00
8C07C39/15
8C07D213/30
8C07D231/06
8A01H5/00
8C12N15/82
8A61K9/00
8C08J9/00
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8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D401/04
8A61P13/02
8A61P13/02
8A61K31/18
8A61F2/06
8C07D401/04
8C07D401/14
8C07D401/14
8G01N33/50
8A61K9/00
8C07K14/705
8C07D207/46
8C07D417/14
8A61K38/50
8A61K38/50
8A23F5/36
8C07D239/47
8C07D239/47
8C07D487/04
8B01J23/00
8B01J23/00
8C07D401/12
8C07D401/12
8B42D3/00
8C07C59/84
8C07D231/18
8C07K16/22
8A01N43/58
8A61K31/765
8A61K9/16
8C07K16/28
8A61K47/34
8C12N15/13
8H02K9/28
8A61J7/00
8C07D215/48
8A61K39/395
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C12N15/82
8C12N15/82
8A61K31/27
8C08J3/22

5215
5215
5215
5199
5200
5200
5203
5204
5047
5057
5057
5064
5065
5066
5082
5083
5008
5008
5092
5093
5093
5094
5097
5097
5009
5009
5011
5220
5155
5159
5160
5161
5162
5164
5165
5174
5175
5176
5178
5180
5190
5190
5190
5173
5173
5029
5012

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8A61P37/08
8C12M1/34
8F03D11/04
8A61P43/00
8B28B21/02
8B28B21/76
8A61P35/00
8C07C409/40
8C03B33/027
8A61K36/53
8A61K47/06
8A61P17/06
8A61P3/06
8C07D239/47
8C07D413/06
8C07K14/59
8C07D215/38
8C07D401/04
8A61K31/427
8A61K47/10
8A47C27/14
8A61K31/407
8G01N33/60
8A61K31/4545
8B65D6/28
8C07D405/12
8A61P25/28
8A61K31/4965
8A61P19/06
8A61P9/00
8B31F1/16
8A61P25/36
8A61K31/7064
8A61K36/71
8C07D495/04
8A61P37/08
8C07D487/04
8E21D11/08
8A01N43/56
8B67D7/42
8A61P1/08
8A61P9/00
8A61K35/00
8A01N43/56
8B41M5/26
8C07D401/04
8C07D407/14
Патенти

8A61K31/731
8C12M1/107
8B64F1/20
8C07D487/04
8B28B1/00
8B28B1/00
8C07D471/04
8A61K8/38
8C03B33/027
8A61K36/185
8A61K36/185
8A61K36/185
8C07D249/04
8C07D239/36
8C07D239/36
8A61K38/00
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K9/107
8A61K9/107
8A47C27/14
8C07D471/20
8A61K51/04
8C07D401/04
8B65D37/00
8C07D205/04
8A61K38/08
8C07D213/70
8C07D213/70
8C07D213/70
8B31F1/07
8A61K47/48
8C07H19/24
8A61K36/71
8C07D495/04
8A61K31/198
8C07D487/04
8E21D11/08
8A01N43/56
8B67D7/42
8C07D417/14
8C07D417/14
8C07D413/04
8C07D231/20
8B41M5/24
8C07D241/20
8C07D241/20

5015
5017
5019
5023
5025
5025
5026
5027
5084
5085
5085
5085
5086
5087
5087
5089
5091
5091
5028
5028
5036
5099
5102
5103
5104
5105
5177
5213
5213
5213
5216
5140
5142
5143
5031
4975
4983
5000
5001
5003
4978
4978
4989
5022
5106
5111
5111

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
T1
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8A01N43/56
8C07D213/36
8C07D295/14
8C07D333/20
8C07D403/06
8A61K31/40
8A61P3/00
8A23L2/46
8B01J37/02
8B05C13/02
8A61K31/095
8A61K31/19
8A61K9/16
8C07D241/04
8C07D263/22
8C07D475/08
8A61K31/381
8B01D53/94
8B01J37/02
8C01B39/06
8A61K31/22
8A61K31/277
8A61K31/453
8A61K31/502
8A61K31/505
8A61K45/06
8A61P29/00
8C07D401/06
8C07K16/28
8A61K31/4709
8A61K31/517
8A01N25/04
8A61K9/70
8A61P35/00
8C07D401/14
8C07D491/14
8C07K16/00
8A61K31/437
8A61P25/02
8A61P43/00
8A61P1/16
8A61P31/04
8A61K31/18
8A61K38/21
8A61P35/00
8A61P9/00
8C07D249/18
248 | С т р а н а

8A01N43/40
8C07D213/36
8C07D213/36
8C07D213/36
8C07D403/06
8A61K31/40
8A61K31/40
8A23L2/02
8B01J37/02
8B01J37/02
8C07C303/02
8A61K9/16
8A61K9/16
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D475/06
8A61K9/127
8C01B37/00
8C01B37/00
8C01B37/00
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K31/44
8C07D401/06
8C07D401/06
8C07K16/28
8C07D215/22
8C07D215/22
8A01N25/04
8A61K9/70
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8A01K67/027
8C07D471/04
8C07D409/12
8C07D409/12
8C07D471/10
8A61K31/47
8A61K31/18
8A61K47/48
8A61K47/48
8C07D401/04
8C07D249/18

5113
5110
5110
5110
5114
5115
5115
5121
5132
5132
5127
5128
5128
5129
5129
5130
5118
5119
5119
5119
5035
5035
5035
5035
5035
5035
5138
5138
5208
5210
5210
5211
5039
5215
5215
5215
5040
5042
5198
5198
5043
5201
5203
5205
5205
5047
5052

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
T1
Патенти
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8G02C7/00
8F16L59/14
8C07D471/04
8A61K31/197
8A61P5/36
8C12N15/00
8C12N15/00
8A61B17/34
8F03D1/00
8C07D401/12
8A61K31/5377
8C07D403/12
8B66C1/10
8B01J37/00
8B01J37/10
8C07C323/62
8C07C59/76
8A61P7/00
8C07D413/12
8C07D413/14
8C07K16/22
8C07K16/46
8C07D209/34
8B65D41/62
8C07K16/10
8C12N15/13
8H02K9/28
8E05F3/22
8A61J7/00
8A61K31/4709
8C12N15/85
8C07C43/23
8C07D333/16
8A61P11/06
8C12N5/16
8A61K31/535
8A61P43/00
8A61K31/731
8F03D11/00
8A61K8/42
8G01N33/577
8A61K47/44
8A61P17/00
8C07D239/36
8C12N7/02
8A61P11/00
8A61K47/44
Патенти

8C07D249/18
8F16L11/22
8C07D401/14
8A61K45/06
8A61K31/57
8C07K14/705
8C07K14/705
8A61B17/34
8B60P3/40
8C07D207/46
8C07D409/12
8C07D239/47
8B66C1/08
8B01J23/00
8B01J23/00
8C07C59/84
8C07C59/84
8C07D413/14
8C07D413/14
8C07D413/14
8C07K16/22
8C07K16/22
8A61K9/16
8B65D41/46
8C12N15/13
8C12N15/13
8H02K9/28
8E05F3/20
8A61J7/00
8C07D215/48
8A61K39/395
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07K16/46
8C07K16/24
8C07D498/14
8A61K31/27
8A61K31/731
8B64F1/20
8A61K8/38
8C07K16/18
8A61K36/185
8A61K36/185
8C07D239/36
8C12N15/866
8C07D401/14
8A61K9/107

5052
5055
5057
5058
5059
5066
5068
5080
5081
5082
5007
5093
5095
5097
5097
5220
5220
5221
5221
5221
5159
5159
5162
5163
5174
5174
5175
5222
5176
5178
5180
5190
5190
5167
5170
5172
5029
5015
5019
5027
5076
5085
5085
5087
5088
5091
5028

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
T1
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8A61K31/522
8A61K31/22
8C07D417/14
8B65D37/00
8A61K9/10
8A61M35/00
8A61K31/496
8C07D413/12
8A61K31/519
8A61K38/08
8A61P9/12
8B31F1/07
8A61K31/05
8A61P17/00
8A61P29/00
8A61P25/18
8A61P37/06
8A61K31/4184
8A61P37/06
8C04B22/12
8A01N25/28
8A01N43/36
8A61P31/12
8A61P19/10
8C07D213/74
8B28B11/08
8A61M5/142
8C12Q1/68
8B01J29/76
8C01B39/46
8E04F21/08
8B42D25/00
8G07C9/00
8A61K31/497
8A61K31/5415
8C07F5/02
8A01N43/42
8C07D241/04
8A23L2/56
8C07C259/10
8C07C309/05
8C07D213/84
8A61K9/20
8A61K9/28
8C07D515/22
8A61K31/415
8A61P11/06
250 | С т р а н а

8C07D473/04
8A61K31/22
8C07D401/04
8B65D37/00
8A61P9/12
8A61M35/00
8C07D205/04
8C07D205/04
8C07D471/04
8A61K38/08
8C07D213/70
8B31F1/07
8A61K36/71
8A61K31/198
8A61K31/198
8C07D487/04
8C07K16/24
8C07D235/06
8C12N15/13
8C04B22/12
8A01N43/56
8A01N43/56
8A61K36/18
8C07D417/14
8C07D417/14
8B28B19/00
8A61M1/00
8C12Q1/68
8B01D53/94
8B01D53/94
8E04B1/76
8B41M5/24
8B41M5/24
8C07D241/20
8C07D241/20
8C07F5/02
8A01N43/40
8C07D213/36
8A23L2/02
8C07C259/10
8C07C303/02
8C07D213/64
8A61K9/20
8A61K9/20
8C07D515/22
8A61K9/127
8A61K9/127

5038
5100
5103
5104
5123
5051
5105
5105
5108
5177
5213
5216
5143
4975
4975
4983
4987
4988
4995
4993
5001
5001
4997
4978
4978
4980
4991
5021
5071
5071
5072
5106
5106
5111
5111
5112
5113
5110
5121
5124
5127
5129
5133
5133
5116
5118
5118

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
T1
Патенти
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31 Август 2015

8A61P29/00
8B65G53/02
8C07C227/18
8C07D239/54
8C07K7/08
8C07D261/08
8C07C231/02
8A61K9/12
8A61K9/72
8A61P11/00
8A61K31/4184
8A61P27/02
8A61K31/565
8A61P35/00
8B01J20/18
8C07D519/00
8A61K31/4178
8A61P35/00
8C07D405/14
8C07D409/14
8C07D417/14
8A61P43/00
8F17C1/16
8A61K31/165
8C07D251/18
8C07D251/52
8B21C37/15
8F16L11/12
8F16L59/153
8F24J2/46
8A61K31/05
8C07D487/04
8A61K31/185
8C07D513/12
8C07K14/705
8A61M5/32
8A61P11/06
8A61P37/08
8A61K38/50
8B01J23/00
8A61P35/00
8C07K16/28
8A61K31/42
8A61K31/415
8C07D231/18
8A61K31/50
8A61P17/00
Патенти

8A61K9/127
8B65G51/02
8C07C227/04
8C07D239/54
8C07K7/08
8C07D261/08
8C07C231/02
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8C07D403/12
8C07D413/12
8A61K9/70
8C07D209/44
8B01J20/10
8C07D403/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D401/04
8A61P13/02
8F17C1/16
8C07C237/24
8C07D401/04
8C07D401/04
8B21C37/08
8F16L11/22
8F16L11/22
8F16L11/22
8A61K31/05
8C07D401/14
8A61K45/06
8C07D513/04
8C07K14/705
8A61M5/32
8C07D409/12
8C07D409/12
8A61K38/50
8B01J23/00
8A61K39/395
8A61K39/395
8C07D413/14
8C07D231/18
8C07D231/18
8A01N43/58
8A61K31/765

5118
5134
5136
5139
5151
5137
5192
5195
5195
5195
5207
5196
5039
5197
5214
5215
5199
5199
5199
5199
5199
5200
5044
5046
5047
5047
5054
5055
5055
5055
5056
5057
5058
5063
5067
5079
5007
5007
5008
5097
5145
5145
5221
5155
5155
5160
5161

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
T1
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8E05F3/10
8C07D409/12
8A61K39/395
8A61P37/00
8C07D417/04
8A47G7/06
8E21D21/00
8A23J1/00
8C12N5/10
8C07C215/50
8C07C49/83
8C07D213/84
8C07K16/46
8C12N15/63
8A61P27/14
8A61K47/02
8A61K31/519
8A61K36/736
8A61K9/00
8C07D403/06
8A61P43/00
8A61P9/04
8A61K9/107
8A61K31/451
8C07K14/785
8A61K31/44
8A61P33/02
8C07D487/20
8C07D401/14
8B65D85/34
8C07D413/10
8A61P29/00
8C07D405/14
8C07D409/14
8C07D417/14
8C07D495/04
8A61F13/62
8E05B65/10
8E06B3/02
8C12Q1/68
8A61K38/05
8A61K38/06
8A61P37/06
8A61K31/765
8A61K31/80
8C07C231/20
8A61P25/28
252 | С т р а н а

8E05F3/20
8C07D215/48
8A61K39/395
8A61K39/395
8C07D417/04
8A47G7/07
8B29C70/52
8A23J1/00
8C07K16/10
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07K16/46
8C07K16/24
8A61K31/731
8A61K9/10
8C07D471/04
8A61K36/185
8A61K36/185
8C07D239/36
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K9/107
8A61K31/451
8C07K14/785
8A61K9/08
8C07D471/20
8C07D471/20
8C07D401/04
8B65D37/00
8C07D413/10
8C07D205/04
8C07D205/04
8C07D205/04
8C07D205/04
8C07D205/04
8A61F13/62
8E06B3/02
8E06B3/02
8C12Q1/68
8A61K31/198
8A61K31/198
8A61K31/198
8A61K31/765
8A61K31/765
8C07C231/20
8C07D487/04

5222
5178
5180
5180
5181
5184
5187
5188
5189
5190
5190
5190
5167
5170
5015
5018
5026
5085
5085
5087
5091
5091
5028
5032
5033
5037
5099
5099
5103
5104
5193
5105
5105
5105
5105
5105
5166
5217
5217
4986
4975
4975
4975
4976
4976
4981
4983

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
T1
Патенти
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8A61P35/00
8C07K16/24
8C12N15/62
8E04C3/08
8A61K31/44
8C12M1/107
8A61K31/427
8C07D211/26
8B65D5/10
8H04M3/42
8C07D409/14
8A61K31/495
8A01N43/90
8A61K31/166
8C07D213/64
8C07D401/12
8C07D471/04
8A61P35/00
8A61P43/00
8B65G51/02
8C07C227/04
8C10L9/00
8A61K31/405
8A61K31/57
8C07K1/14
8C07D403/12
8A61K31/506
8A61K31/47
8A61K31/4035
8B01J20/28
8C07D451/04
8C07D491/20
8C12N15/85
8C07D471/04
8C07D409/12
8C07D401/14
8A61P13/02
8C07D498/04
8A61K31/438
8A61K31/4709
8C07D401/06
8B21C37/08
8C07D401/14
8C07D413/14
8C07D513/04
8A61K31/4184
8A61K9/14
Патенти

8C07D235/06
8C12N15/13
8C12N15/13
8E04C3/08
8A61K31/44
8C12M1/107
8C07D417/14
8C07D417/14
8B65D5/02
8H04M3/22
8C07D241/20
8C07D213/36
8A01N43/90
8C07C259/10
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D471/04
8C07D515/22
8C07D513/04
8B65G51/02
8C07C227/04
8C10L5/00
8A61K31/44
8A61K31/57
8C07K1/00
8C07D403/12
8C07D413/12
8C07D215/22
8C07D209/44
8B01J20/10
8C07D403/04
8C07D403/04
8A01K67/027
8C07D471/04
8C07D409/12
8C07D401/04
8A61P13/02
8A61P13/02
8C07D471/10
8A61K31/47
8A61K31/47
8B21C37/08
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D513/04
8A61K9/48
8A61K9/48

4988
4995
4995
4999
4996
5002
4978
4978
4979
5073
5111
5110
5120
5124
5129
5129
5131
5116
5117
5134
5136
5154
5035
5168
5169
5207
5196
5210
5197
5214
5215
5215
5040
5042
5198
5199
5200
5200
5043
5201
5201
5054
5057
5057
5063
5060
5060

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
T1
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8A61K9/48
8A61K47/26
8A61K9/00
8C07K16/28
8C07K16/28
8A61P35/00
8A61F9/007
8B60P3/40
8F16L23/18
8A61P29/00
8C07D239/47
8B66C1/08
8A61K31/517
8C07D239/94
8C07D403/04
8A61K31/192
8A61P3/06
8C07C59/84
8C07D237/32
8A61K31/765
8A61K47/48
8C08G61/12
8C08G73/06
8A61K31/4704
8C12N5/10
8C07D413/12
8C12N15/13
8C07D417/14
8C12Q1/68
8A61K49/10
8B29C59/02
8B29C70/52
8A61K39/395
8C12N15/13
8C12N15/63
8C07C235/34
8C07C39/17
8C07D207/16
8C07D217/26
8C07D263/18
8C07D295/08
8A61P35/00
8C07D498/14
8A61K47/12
8A61P35/00
8C12N9/10
8A61K31/55
254 | С т р а н а

8A61K9/48
8A61K9/00
8A61K9/00
8C07K14/705
8C07K14/705
8C07D209/20
8A61B17/34
8B60P3/40
8F16L25/02
8C07D409/12
8C07D239/47
8B66C1/08
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07C59/84
8C07C59/84
8C07C59/84
8A01N43/58
8A61K31/765
8A61K31/765
8A61K31/765
8A61K31/765
8A61K9/16
8C12N15/13
8C07D215/48
8A61K39/395
8C07D417/04
8C12Q1/68
8C07D257/02
8B29C70/52
8B29C70/52
8C07K16/10
8C07K16/10
8C07K16/10
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07K16/46
8C07D498/14
8A61K9/00
8A61K9/00
8C12N9/10
8C07D487/04

5060
5065
5065
5066
5067
5070
5080
5081
5006
5007
5093
5095
5009
5009
5009
5220
5220
5220
5160
5161
5161
5161
5161
5162
5174
5178
5180
5181
5182
5186
5187
5187
5189
5189
5189
5190
5190
5190
5190
5190
5190
5167
5172
5013
5013
5014
5023

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8C07D487/04
8B28B1/00
8C07D471/04
8G01N33/53
8A61K9/00
8A61K36/889
8A61P35/00
8C07D403/10
8A61K9/08
8A61K31/225
8C07C403/12
8C07C69/52
8C12N5/073
8C07D401/04
8C07D417/12
8A61P25/00
8C07D205/04
8C07D413/14
8C07K16/18
8C07D241/18
8B31F1/12
8D21F11/14
8D21F3/00
8E06B3/663
8E06B5/16
8C12N15/68
8A61P31/14
8A61K35/02
8A61K36/74
8A61K45/06
8A61K47/00
8A23L1/305
8A61P11/06
8A61P17/06
8A61P19/02
8C07K16/24
8A61K39/395
8C12N1/21
8E04C3/09
8A01N43/10
8A01N43/42
8A01N43/80
8A61K31/4709
8A61P25/00
8C07D417/14
8B32B13/02
8E04C2/04
Патенти

8C07D487/04
8B28B1/00
8C07D471/04
8C07K16/18
8A61K47/10
8A61K36/185
8C07D239/36
8C07D239/36
8A61K9/08
8A61K31/22
8A61K31/22
8A61K31/22
8C12N5/073
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D205/04
8C07D205/04
8C07D205/04
8A61K38/08
8C07D213/70
8B31F1/07
8B31F1/07
8B31F1/07
8E06B3/02
8E06B3/02
8C12N15/67
8C07H19/24
8A61K36/71
8A61K36/71
8A61K36/71
8A61K38/21
8A61K31/198
8A61K31/198
8A61K31/198
8C07K16/24
8C07K16/24
8C12N15/13
8C12N15/13
8E04C3/08
8A01N43/56
8A01N43/56
8A01N43/56
8C07D417/14
8C07D417/14
8C07D417/14
8B28B19/00
8B28B19/00

5023
5025
5026
5076
5077
5085
5087
5087
5037
5100
5100
5100
5101
5103
5103
5105
5105
5105
5177
5213
5216
5216
5216
5217
5217
5218
5142
5143
5143
5143
4974
4975
4975
4975
4987
4987
4995
4995
4999
5001
5001
5001
4978
4978
4978
4980
4980

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
T1
255 | С т р а н а
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8C12N15/11
8C07D231/20
8A61P11/00
8C07D241/20
8C07D403/12
8C07F5/04
8C07D243/08
8C07C303/22
8C07C309/14
8A61P1/00
8A61P1/04
8A61K31/519
8A61K31/499
8A61K31/55
8A61K31/56
8A61P11/02
8B01J37/30
8F01K27/00
8C07D401/14
8A61K31/40
8A61P35/00
8B23F21/22
8C07K14/00
8H04S3/00
8C07D487/04
8A61P37/06
8C07D209/44
8A61P19/00
8C07D403/04
8C07D405/14
8C07D471/18
8C07D491/04
8C07D495/04
8A61K31/397
8A61P21/00
8F17C1/06
8A61K31/47
8C07D215/22
8A61P31/12
8A61K31/53
8A61K31/445
8A61K45/06
8A61K31/519
8A61K39/395
8A61J1/14
8A61K47/10
8A61K31/40
256 | С т р а н а

8C12N15/11
8C07D231/20
8A61K31/557
8C07D241/20
8C07D241/20
8C07F5/02
8C07D213/36
8C07C303/02
8C07C303/02
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D475/06
8C07D513/04
8A61K9/127
8A61K9/127
8A61K9/127
8C01B37/00
8F01K27/00
8C07D401/14
8A61K31/44
8C07D261/08
8B23F21/22
8C07K1/00
8G10L19/008
8C07D403/12
8C07D413/12
8C07D209/44
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D409/12
8A61P13/02
8F17C1/16
8A61K31/47
8A61K31/47
8A61K47/48
8C07D401/04
8A61K45/06
8A61K45/06
8C07D513/04
8A61K39/395
8A61K9/00
8A61K9/00
8C07D209/20

5020
5022
5107
5111
5111
5112
5110
5127
5127
5129
5129
5130
5117
5118
5118
5118
5119
5152
5153
5035
5137
5191
5169
5194
5207
5196
5197
5215
5215
5215
5215
5215
5215
5198
5200
5044
5201
5201
5205
5047
5058
5058
5063
5061
5065
5065
5070

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8C07D413/14
8A61P35/00
8B82Y5/00
8A01N47/36
8C07D239/69
8B66C1/12
8A61P3/10
8C07D417/14
8C07D211/40
8C07D403/14
8A61P25/00
8A61K31/438
8B65D41/46
8C07K16/28
8C07K16/30
8A61K39/205
8C07D215/48
8C07D407/12
8C12N5/10
8G10L19/008
8B65D85/50
8A61K31/05
8C07D487/04
8A61K47/48
8A61K31/27
8A61K38/45
8A61P11/06
8C07K19/00
8A61K47/32
8A61K47/36
8A61K31/135
8A61P29/00
8C07K16/18
8A61P17/02
8A61K31/513
8C07D403/12
8C07D409/12
8H01B7/288
8A61P29/00
8A61K47/12
8C07D498/22
8A61K51/04
8A61P23/00
8B65D6/02
8A01K97/02
8C07D403/12
8C07D471/04
Патенти

8C07D409/12
8A61K38/50
8A61K38/50
8C07D239/47
8C07D239/47
8B66C1/08
8C07C59/84
8C07D413/14
8C07D211/40
8A01N43/58
8A61K31/765
8A61K9/16
8B65D41/46
8C07K16/28
8C07K16/28
8C12N15/13
8C07D215/48
8C07D215/48
8A61K39/395
8G10L19/008
8A47G7/07
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07K16/24
8A61K31/27
8C12N9/10
8A61K31/731
8C07K16/22
8A61K9/10
8A61K9/10
8A61K31/135
8A61K31/135
8C07K16/18
8A61K36/185
8C07D239/36
8C07D239/36
8C07D239/36
8H01B7/288
8C07D401/14
8A61K9/107
8C07D471/20
8A61K51/04
8C07D401/04
8B65D37/00
8A01K97/02
8C07D205/04
8C07D471/04

5007
5008
5008
5093
5093
5095
5220
5221
5156
5160
5161
5162
5163
5164
5164
5174
5178
5178
5180
5183
5184
5190
5190
5170
5029
5014
5015
5016
5018
5018
5024
5024
5076
5085
5087
5087
5087
5090
5091
5028
5099
5102
5103
5104
5179
5105
5108

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
T1
257 | С т р а н а
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8A61K31/197
8C07D213/70
8C07D417/04
8B32B17/10
8E05B65/00
8C12N15/67
8C08G65/08
8A61P31/12
8A61K31/4015
8C07C237/52
8A61K31/454
8A61P19/02
8C14C15/00
8A01P13/00
8A61K31/4535
8A61P33/00
8A61P37/00
8B65D5/02
8B28B19/00
8C07D413/04
8A61M1/00
8C07K14/255
8A61P17/00
8A61P25/00
8A23L2/02
8A61K31/5375
8B05C3/09
8B27N3/00
8A61K47/02
8A61K9/48
8A61P35/00
8C07D475/12
8C07D487/04
8A61K31/606
8A61P35/00
8A61K31/405
8A61K9/127
8C07C227/16
8A61K31/444
8C10L5/00
8A61K31/366
8C07C253/14
8A61K31/40
8A61K45/06
8A61K9/00
8C07K1/00
8G10L19/008
258 | С т р а н а

8A61K31/197
8C07D213/70
8C07D213/70
8E06B3/02
8E06B3/02
8C12N15/67
8A61K47/48
8A61K36/71
8A61K9/22
8C07C231/20
8A61K9/48
8C12N15/13
8C14B3/00
8A01N43/56
8C07D417/14
8C07D417/14
8C07D417/14
8B65D5/02
8B28B19/00
8C07D413/04
8A61M1/00
8C12N15/11
8C07D241/20
8A61K31/40
8A23L2/02
8C07C259/10
8B01J37/02
8B27N3/00
8A61K9/16
8A61K9/16
8C07D475/06
8C07D475/06
8C07D475/06
8A61K9/20
8C07D513/04
8A61K9/127
8A61K9/127
8C07C227/04
8C07D401/14
8C10L5/00
8A61K31/44
8C07C231/02
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8C07K1/00
8G10L19/008

5212
5213
5213
5217
5217
5218
5140
5143
5144
4981
4994
4995
4998
5001
4978
4978
4978
4979
4980
4989
4991
5020
5111
5115
5121
5124
5132
5126
5128
5128
5130
5130
5130
5133
5117
5118
5118
5136
5153
5154
5035
5192
5195
5195
5195
5169
5194

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8B01D35/147
8A01P3/00
8B01J20/12
8C07D401/04
8A61P3/10
8C07D471/10
8C07D409/04
8C07D403/14
8B65D81/24
8C12N15/00
8C07D487/04
8A61K31/416
8C07D409/14
8A23F5/36
8C07D487/04
8A61P35/04
8B01J37/03
8C01G25/00
8C07D401/14
8C07D487/04
8A61P3/04
8C07C59/68
8C07C59/90
8C07C69/734
8C07D335/06
8A47J31/36
8C07D209/42
8A61K9/00
8B65D83/04
8A61P31/10
8C07D417/12
8A61P21/04
8C07K16/28
8C07K16/46
8A61K31/427
8A47G7/07
8C07D471/04
8C07D498/08
8A61K39/395
8C07K16/24
8A61K39/395
8C07K14/54
8C12N15/867
8A61K31/5377
8C07D401/12
8C07D403/12
8C08K5/092
Патенти

8B01D35/147
8A01N25/04
8B01J20/10
8C07D401/04
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D401/04
8C07D401/14
8A61K9/00
8C07K14/705
8C07D487/04
8C07D409/12
8C07D409/12
8A23F5/36
8C07D487/04
8A61K38/09
8B01J23/00
8B01J23/00
8C07D401/12
8C07D487/04
8C07C59/84
8C07C59/84
8C07C59/84
8C07C59/84
8C07C59/84
8A47J31/36
8A61K9/16
8A61K47/34
8A61J7/00
8C07D215/48
8C07D215/48
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8C07D417/04
8A47G7/07
8C07C49/83
8C07C49/83
8C07K16/46
8C07K16/46
8C07K16/24
8C07K16/24
8C07K14/18
8C07D403/12
8C07D403/12
8C07D403/12
8C08J3/22

5209
5211
5214
5199
5043
5043
5047
5057
5065
5067
5069
5007
5007
5092
5094
5096
5097
5097
5009
5010
5220
5220
5220
5220
5220
5157
5162
5165
5176
5178
5178
5180
5180
5180
5181
5184
5190
5190
5167
5167
5170
5170
5171
5030
5030
5030
5012

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
T1
259 | С т р а н а
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8A61K9/00
8A61P13/10
8C07K14/00
8C07K16/22
8A61K31/165
8A61K9/10
8B64F1/20
8B28B11/04
8A61K8/38
8C07K16/28
8A61K36/185
8C07D413/12
8C12N15/866
8C07K5/06
8A61K9/48
8A61K47/10
8A61K47/14
8A61K31/438
8C07D471/20
8A61K9/127
8C12N15/82
8C12N9/24
8C07D409/12
8A61K45/06
8A61P25/02
8A61K31/444
8C07D401/04
8D21H27/02
8E05C9/18
8E06B3/70
8C12Q1/68
8A61K31/33
8A61K38/21
8A61K31/198
8A61P1/00
8A47J47/01
8A61K31/519
8A61P25/00
8A61K31/519
8C07K19/00
8C12N15/70
8A61K31/454
8A61K31/4545
8A61P29/00
8C07D401/14
8A61K9/28
8F04B43/12
260 | С т р а н а

8A61K9/00
8A61K9/00
8C07K16/22
8C07K16/22
8A61K9/10
8A61K9/10
8B64F1/20
8B28B1/00
8A61K8/38
8C07K16/28
8A61K36/185
8C07D249/04
8C12N15/866
8C07D401/14
8A61K9/107
8A61K9/08
8A61K9/08
8C07D471/20
8C07D471/20
8A61K9/127
8C12N15/82
8C12N15/82
8C07D205/04
8A61K31/197
8A61K31/197
8C07D213/70
8C07D213/70
8B31F1/07
8E06B3/02
8E06B3/02
8A61P35/00
8C07D495/04
8A61K38/21
8A61K31/198
8A61K31/198
8A47J47/01
8C07D487/04
8C07D487/04
8C07K16/24
8C12N15/13
8C12N15/13
8C07D401/06
8C07D417/14
8C07D417/14
8C07D401/14
8A61M1/00
8A61M1/00

5013
5013
5016
5016
5018
5018
5019
5025
5027
5078
5085
5086
5088
5091
5028
5037
5037
5099
5099
5122
5053
5053
5105
5212
5212
5213
5213
5216
5217
5217
5141
5031
4974
4975
4975
4982
4983
4983
4987
4995
4995
4992
4978
4978
5004
4991
4991

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8G01N33/542
8G01N33/543
8B01D53/94
8E04B1/76
8C12Q1/68
8A61P35/00
8C07D295/088
8A61K31/485
8A61K31/495
8A61P1/14
8A61P31/12
8A61K31/5025
8A61P29/00
8C07D513/04
8C07D489/12
8B65B61/06
8B65B9/08
8B01J37/03
8A61K31/4439
8A61P11/00
8C07D261/14
8A61K31/4439
8B23C5/22
8C07C233/18
8C07C255/37
8C12N15/13
8C07D413/12
8A61K31/4196
8C07D471/04
8C07D487/04
8C12N5/10
8A61P3/10
8A61K31/131
8A61K31/44
8A61K31/513
8C07D215/36
8C07D401/04
8C07D405/04
8C07D207/04
8C07D401/04
8A61P25/28
8A61K31/506
8A61K31/137
8A61K31/138
8A61K31/195
8A61K31/64
8A61P25/00
Патенти

8G01N33/542
8G01N33/542
8B01D53/94
8E04B1/76
8C12Q1/68
8A61K31/40
8C07C259/10
8A61K9/16
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D475/06
8C07D471/04
8C07D471/04
8C07D513/04
8C07D489/12
8B65B9/08
8B65B9/08
8C01B37/00
8A61K31/44
8A61K31/44
8C07D261/08
8C07D401/06
8B23F21/22
8C07C231/02
8C07C231/02
8C07K16/28
8C07D413/12
8C07D403/04
8C07D403/04
8C07D403/04
8A01K67/027
8C07D471/04
8A61K31/513
8A61K31/513
8A61K31/513
8A61K31/47
8A61K31/47
8A61K31/47
8C07C237/24
8C07D401/04
8A61K31/05
8C07D401/14
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06
8A61K45/06

5109
5109
5071
5072
5074
5115
5124
5128
5129
5129
5130
5131
5131
5117
5034
5135
5135
5119
5035
5035
5137
5138
5191
5192
5192
5208
5196
5215
5215
5215
5040
5042
5045
5045
5045
5201
5201
5201
5046
5047
5056
5057
5058
5058
5058
5058
5058

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
T1
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8C07D519/00
8C07D209/20
8A61M5/20
8C07D213/71
8F16L25/02
8A61P11/08
8C07D409/12
8A61K38/09
8B01D53/92
8B01J23/63
8C07D401/12
8C07D403/12
8C07D409/14
8A61K39/395
8C07C59/88
8B65D85/804
8A61K39/395
8C07K19/00
8C07D403/12
8A61P19/00
8C07D471/10
8G01N33/53
8G10L19/02
8C07C217/80
8B29C53/30
8A23J3/00
8A61P31/14
8A61P25/28
8A61P37/08
8A61P43/00
8A61P31/18
8C07D417/12
8A61K31/4745
8A61P35/00
8C12M1/21
8A61P35/00
8A61K31/415
8A61K45/06
8C07H7/04
8A61K39/395
8A61P25/28
8C12N15/13
8A61K47/14
8C03B33/10
8A61K31/5377
8C07D413/12
8C12N15/867
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8C07D513/04
8C07D209/20
8A61M5/32
8C07D207/46
8F16L25/02
8C07D409/12
8C07D409/12
8A61K38/09
8B01J23/00
8B01J23/00
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K39/395
8C07C59/84
8A47J31/36
8C07K16/22
8C07K16/22
8A01N43/58
8A61K31/765
8A61K9/16
8C12N15/13
8G10L19/008
8C07C217/80
8B29C70/52
8A23J1/00
8C07K16/10
8C07C49/83
8C07K16/46
8C07K16/24
8C07D498/14
8C07D403/12
8A61K9/00
8C07K16/22
8C12M1/107
8C07D487/04
8A61K31/135
8A61K31/135
8C07H7/04
8C07K16/18
8C07K16/18
8C07K16/18
8A61K47/10
8C03B33/027
8C07D239/36
8C07D239/36
8C12N15/866

5063
5070
5079
5082
5006
5007
5007
5096
5097
5097
5009
5009
5009
5145
5220
5157
5159
5159
5160
5161
5162
5174
5183
5185
5187
5188
5189
5190
5167
5170
5172
5030
5013
5016
5017
5023
5024
5024
5075
5076
5076
5076
5077
5084
5087
5087
5088

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
T1
Патенти
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8A61K38/00
8A61P3/00
8A61P31/04
8C07D401/14
8A61K47/14
8C07D473/04
8A61K31/437
8A61P9/12
8A61K31/422
8C07D209/46
8A61P29/00
8A61K31/4164
8A61P27/16
8A61K31/44
8C07D239/38
8C07D403/04
8C07D405/04
8B31F1/18
8D21F1/00
8A01N25/02
8A01N25/04
8A01N53/08
8C12N15/11
8C12N15/113
8A61K31/353
8A61K36/73
8A61P1/10
8C07C237/06
8C07C237/22
8A61K9/20
8A61K9/48
8C12N15/13
8A61P35/00
8C07D401/06
8A61K36/18
8A61P1/00
8B65D5/42
8B28B23/00
8A61K31/502
8A61P35/00
8A61K31/5377
8A61K39/39
8G01N33/574
8A61K31/557
8A61K31/4965
8A61P35/00
8C07D401/14
Патенти

8A61K38/00
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K9/107
8C07D473/04
8C07D471/20
8A61P9/12
8C07D413/10
8C07D413/10
8C07D471/04
8A61K31/197
8A61K38/08
8C07D213/70
8C07D213/70
8C07D213/70
8C07D213/70
8B31F1/07
8B31F1/07
8A01N53/08
8A01N53/08
8A01N53/08
8A61P35/00
8A61P35/00
8A61K36/71
8A61K36/71
8A61K31/765
8C07C231/20
8C07C231/20
8A61K9/48
8A61K9/48
8C12N15/13
8C07D401/06
8C07D401/06
8A61K36/18
8C07D417/14
8B65D5/02
8B28B19/00
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D413/04
8C12N15/11
8C12Q1/68
8A61K31/557
8C07D241/20
8C07D241/20
8C07D241/20

5089
5091
5091
5091
5028
5038
5099
5123
5193
5193
5108
5212
5177
5213
5213
5213
5213
5216
5216
5219
5219
5219
5141
5141
5143
5143
4976
4981
4981
4994
4994
4995
4992
4992
4997
4978
4979
4980
5004
5004
4989
5020
5074
5107
5111
5111
5111

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
T1
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8A01N43/50
8A61P25/18
8A61P19/00
8C07C303/32
8A61K9/20
8A61K31/496
8A61P1/10
8C07D295/12
8A61K31/485
8C07C229/46
8B01J29/072
8A61K31/343
8A61K31/352
8A61K31/44
8A61P11/06
8A61K31/4353
8A61P35/00
8C07D215/22
8A01N47/44
8B01J20/10
8B01J20/32
8C09K3/32
8C07D417/04
8A01K67/027
8A61P25/00
8C07D407/14
8A61P3/10
8A61K47/48
8C07C237/24
8C07D401/14
8C07D403/12
8B21C37/09
8F16L11/22
8A61P25/00
8A61K31/42
8A61K31/437
8A61K31/57
8A61P15/00
8A61K38/21
8C07K14/705
8C07K16/28
8A61K31/4709
8C07D417/14
8F03D1/00
8A61P35/00
8B01J23/10
8C07D403/14
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8A01N43/40
8C07D213/36
8A61K31/40
8C07C303/02
8A61K9/16
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D213/64
8C07D489/12
8C07C227/04
8C01B37/00
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K31/44
8A61K45/06
8C07D403/12
8C07D215/22
8C07D215/22
8A01N25/04
8B01J20/10
8B01J20/10
8B01J20/10
8C07D403/04
8A01K67/027
8C07D409/12
8C07D401/04
8A61K31/513
8A61K47/48
8C07C237/24
8C07D401/04
8C07D401/04
8B21C37/08
8F16L11/22
8C07D401/14
8A61K45/06
8C07D513/04
8A61K31/57
8A61K31/57
8A61K9/00
8C07K14/705
8C07K14/705
8C07D417/14
8C07D417/14
8B66C1/08
8A61K38/09
8B01J23/00
8C07D401/12

5113
5110
5115
5127
5128
5129
5129
5129
5034
5136
5119
5035
5035
5035
5195
5207
5210
5210
5211
5214
5214
5214
5215
5040
5198
5199
5045
5205
5046
5047
5047
5054
5055
5057
5058
5063
5059
5059
5065
5068
5068
5083
5083
5095
5096
5097
5009

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
T1
Патенти

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

8C07D471/04
8C07D491/10
8A61K31/519
8C07K16/22
8C07C251/48
8C07D207/12
8C07D295/18
8H02G15/18
8A01N43/58
8C07D403/10
8A61K9/20
8A61K47/34
8A61K39/395
8C07K14/145
8E05F3/20
8A61P3/10
8C07D257/02
8C07K16/10
8C07C49/835
8C07K16/24
8C12N15/13
8C07K14/18
8C08J3/22
8A61K39/395
8C12M1/107
8A61K9/14
8A61P27/02
8A61Q19/00
8C07C409/34
8A61K31/70
8A61K31/519
8A61K47/10
8A61P17/08
8A61P17/12
8A61K31/4192
8C07D249/04
8A61K31/4709
8A61K38/00
8C07D409/14
8A61K9/10
8A61K31/424
8A61K31/55
8A61K33/06
8A61K31/519
8A61P25/00
8A61M13/00
8C07D401/14
Патенти

8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D487/04
8A61K39/395
8C07C59/84
8C07D211/40
8C07D211/40
8H02G15/18
8A01N43/58
8A01N43/58
8A61K9/16
8A61K47/34
8C12N15/13
8C12N15/13
8E05F3/20
8C07D417/04
8C07D257/02
8C07K16/10
8C07C49/83
8C07K16/24
8C07K16/24
8C07K14/18
8C08J3/22
8C07K16/22
8C12M1/107
8A61K9/10
8A61K9/10
8A61K8/38
8A61K8/38
8C07H7/04
8A61K47/10
8A61K47/10
8A61K36/185
8A61K36/185
8C07D249/04
8C07D249/04
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K9/08
8C07D471/20
8C07D471/20
8C07D471/20
8A61P9/12
8C07D413/10
8A61M35/00
8C07D205/04

5009
5009
5010
5145
5220
5156
5156
5158
5160
5160
5162
5165
5174
5174
5222
5181
5186
5189
5190
5170
5170
5171
5012
5016
5017
5018
5018
5027
5027
5075
5077
5077
5085
5085
5086
5086
5091
5091
5091
5037
5099
5099
5099
5123
5193
5051
5105

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
T1
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8C07D417/12
8A61K31/4178
8D21F2/00
8B32B17/06
8E05B17/00
8A61K47/48
8A61P35/00
8G01N33/50
8C07H19/24
8A61K9/22

8C07D205/04
8A61K31/197
8B31F1/07
8E06B3/02
8E06B3/02
8A61K47/48
8A61P35/00
8A61P35/00
8C07H19/24
8A61K9/22

5105
5212
5216
5217
5217
5140
5141
5141
5142
5144

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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)
3A Technology & Management Ltd.
AbbVie Biotechnology Ltd
AbbVie Inc.
AbbVie Inc., and AbbVie Deutschland
GmbH & Co KG
Acacia Pharma Limited
Acorda Therapeuticals, Inc.
Affiris AG
Agriphar
Agriphar S.A.
Akinion Pharmaceuticals AB

Alcon Research, Ltd.
Alcon Research, Ltd.
Alcon Research, Ltd.,
ALFA WASSERMANN S.p.A.
Almirall S.A.
Alnapharm GmbH & Co.KG
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(51)
C 08J 3/22, 9/00, C 08K 5/092
C 07K 16/24, A 61K 31/519, 39/395, A
61P 19/02, 37/06
A 01N 43/58, A 61K 31/495, 31/50, C
07D 237/32, 403/10, 403/12, 403/14
C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P
25/28, C 12N 15/13, G 01N 33/53,
33/577
A 61K 31/27, 9/00, A 61P 43/00
A 61K 31/44
A 61K 38/08, A 61P 25/28, 27/16, C 07K
16/18
A 01N 53/08, 25/02, 25/04
A 01N 25/04, 47/44, A 01P 3/00
C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/497,
31/5415, A 61P 17/00, 35/00, C 07D
401/04, 401/14, 403/12, 407/14, 409/14,
417/14
A 61K 9/10, 31/165, 47/02, 47/32, 47/36,
9/14, A 61P 27/02
A 61M 1/00, A 61K 9/28, A 61M 5/142, F
04B 43/12
A 61B 17/34, A 61F 9/007
A 61K 31/765, 31/80, A 61P 1/10
C 07C 217/80
A 61K 36/185, 36/53, 36/736, 36/889,
47/06, 47/44, 9/00, A 61P 17/00, 17/02,
17/06, 17/08, 17/12

(11)
5012

(13)
T1

4987

T1

5160

T1

5076

T1

5029
4996

T1
T1

5177

T1

5219
5211

T1
T1

5111

T1

5018

T1

4991

T1

5080
4976
5185

T1
T1
T1

5085

T1

Патенти
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Alpro Comm VA
ALSTOM Renewable Technologies
Amgen Inc.
AMGEN INC.
AMGEN INC.
Amgen Inc.
AMGEN INC.
Amgen, Inc
Amgen, Inc
Amgen, Inc
Amira Pharmaceuticals, Inc.
Anthrogenesis Corporation
Ardea Biosciences, Inc.
ARES TRADING S.A.
ARES TRADING S.A.
Array Biopharma, Inc.
Array Biopharma, Inc.
ARVEN ILAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş.,
Astellas Deutschland GmbH
Astex Therapeutics Limited
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB and Array Biopharma,
Inc.
Atopix Therapeutics Limited
Barilla G.e R.Fratelli S.p.A.
BASF SE
BASF SE
BASF SE
BASF SE

Патенти

31 Август 2015

A 23L 2/02, 2/46, 2/56
H 02K 9/28, 13/00
C 12Q 1/68
C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P
35/00, C 07K 14/00, 19/00
C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00
C 12Q 1/68, G 01N 33/574
C 07D 213/36, A 61K 31/495, A 61P
25/18, C 07D 241/04, 243/08, 295/14,
333/20
C 12N 9/10, A 61K 38/45
C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00
C 07K 14/705, 16/28, C 12N 15/00
C 07D 261/08, A 61K 31/42, A 61P
35/00, C 07D 261/14
C 12N 5/073
C 07D 213/70, A 61K 31/44, 31/444,
31/4965, A 61P 19/06, 9/00, 9/12, C
07D 239/38, 241/18, 401/04, 403/04,
405/04, 417/04
A 61K 38/21, 47/00
A 61K 9/00, A 61J 1/14, A 61K 38/21,
47/10, 47/18, 47/26, B 65D 81/24
C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P
29/00
C 07D 471/04, A 61K 31/5025, A 61P
29/00
A 61M 15/00
A 61K 9/48, 31/4184, 9/14
C 07D 209/44, A 61K 31/4035, A 61P
35/00
C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P
35/00
C 07D 403/12, A 61K 31/5377, C 07D
401/12, 417/12
C 07D 211/40, 207/12, 295/18
C 07D 413/10, A 61K 31/422, A 61P
25/00, C 07D 209/46
C 07D 235/06, A 61K 31/4184, A 61P
35/00
C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P
29/00
B 65D 5/02, 5/10, 5/42
A 01N 43/56, 25/28, 43/10, 43/36,
43/42, 43/80, A 01P 13/00
A 01N 43/40, 43/42, 43/50, 43/56, A 01P
13/00
C 01B 37/00, B 01D 53/94, B 01J
29/072, 35/04, 37/02, 37/03, 37/30, C
01B 39/06
B 01J 37/02, B 05C 13/02, 3/09

5121
5175
4986

T1
T1
T1

5016

T1

5066
5074

T1
T1

5110

T1

5014
5067
5068

T1
T1
T1

5137

T1

5101

T1

5213

T1

4974

T1

5065

T1

5108

T1

5131

T1

4990
5060

T1
T1

5197

T1

4992

T1

5030

T1

5156

T1

5193

T1

4988

T1

5138

T1

4979

T1

5001

T1

5113

T1

5119

T1

5132

T1
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Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Intellectual Property GmbH
Bayer Intellectual Property GmbH
Bio-Bedst APS
Biogen Idec MA Inc.
Bionsil S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
BioNTech AG
Blak & Sørensen APS
Board of Regents of the University of
Texas System
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Boxmark Leather proizvodnja in
trgovina d.o.o.
BPB Limited
Brita GmbH
Capaldini, Giampaolo
Carr, Roger
CEDC International sp. z.o.o.
CELGENE CORPORATION
Chi, Yu-Fen
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Cilag GmbH International
Clean Coal Technologies, Inc.
Cohen, Yoav
Cole Carbide Industries, Inc.
Commerzialbank Mattersburg im
Burgenland Aktiengesellschaft
Creabilis Therapeutics S.P.A.
Crucell Holland B.V.
Cubist Pharmaceuticals, Inc.
Daiichi Sankyo Company, Limited
Daiichi Sankyo Company, Limited
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A 61K 9/70, 31/565
A 61J 7/00, 1/03, B 65D 83/04
C 07D 257/02, A 61K 49/10
C 07D 413/14, A 61K 31/42, A 61P 7/00,
C 07D 413/12, 417/14
A 61K 9/127
A 61K 47/48, 38/21, A 61P 31/12, 35/00
A 61P 35/00, C 12N 15/113, 15/11, C
12Q 1/68, G 01N 33/50
C 12N 15/67, 15/68
B 65G 51/02, 53/02

5039
5176
5186

T1
T1
T1

5221

T1

5122
5205

T1
T1

5141

T1

5218
5134

T1
T1

G 01N 33/542, 33/543

5109

T1

A 61K 9/08, 31/44, 47/10, 47/14, 9/10

5037

T1

C 07D 487/04, A 61K 31/519

5010

T1

C 07D 473/04, A 61K 31/522

5038

T1

5028

T1

5083

T1

4998

T1

4980

T1

5209
5000
5044
5163
4994
5158
5033

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

5195

T1

5079
5154
5152
5191

T1
T1
T1
T1

5214

T1

5161

T1

5189

T1

5151

T1

5117

T1

5129

T1

A 61K 9/107, 31/427, 47/10, 47/12,
47/14, 47/44, 9/48
C 07D 417/14, A 61K 31/4709, A 61P
31/12
C 14B 3/00, C 14C 15/00
B 28B 19/00, 11/08, 23/00, B 32B 13/02,
E 04C 2/04
B 01D 35/147, 35/153
E 21D 11/08
F 17C 1/16, 1/06
B 65D 41/46, 41/62
A 61K 9/48, 31/454, 9/20
H 02G 15/18
C 07K 14/785
A 61K 45/06, 31/40, 9/00, 9/12, 9/72, A
61P 11/00, 11/06
A 61M 5/32, 5/20
C 10L 5/00, 9/00
F 01K 27/00
B 23F 21/22, B 23C 5/22
B 01J 20/10, 20/12, 20/18, 20/28, 20/32,
C 09K 3/32
A 61K 31/765, 47/48, A 61P 17/00,
19/00, 25/00, 35/00, C 08G 61/12, 73/06
C 07K 16/10, A 61K 39/395, A 61P
31/14, C 12N 15/13, 15/63, 5/10
C 07K 7/08
C 07D 513/04, A 61K 31/499, A 61P
35/00, 43/00
C 07D 213/64, A 61K 31/495, 31/496, A
61P 1/00, 1/04, 1/10, 1/14, C 07D

Патенти

Гласник Бр. 4/2015

Debregeas Et Associes Pharma
Dolby Laboratories Licensing
Corporation
Dolby Laboratories Licensing
Corporation and Dolby International AB
Dompé S.p.A.,
Dow AgroSciences LLC
E.I. du Pont de Nemours and Company
E.I. du Pont de Nemours and Company
E.S. Bio-Tech Limited
El Kettany, Sleimen and El Khatib, Nadia
Elas Geotecnica S.r.l.
Eli Lilly & Company
Eli Lilly and Company
Emergent Product Development Seattle,
LLC
EVERTEC Sp. z o.o.
EVERTEC Sp. z.o.o.
Exelixis, Inc.
F. Hoffmann-La Roche AG
Ferring B.V.
Ferring B.V.
Galderma Research & Development
Garlock Pipeline Technologies, Inc.
GarnTec GmbH
Genfit
Georg-August-Universität Göttingen
Stiftung Öffentlichen Rechts
Georgia-Pacific Consumer Products LP
Gilead Sciences, Inc.
Gilead Sciences, Inc.

Glaxo Group Limited
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213/84, 241/04, 263/22, 295/12,
295/135, 401/12
A 61K 9/16, 31/165, 31/19, 31/485,
47/02, 9/20, 9/48

5128

T1

G 10L 19/008, 19/02

5183

T1

G 10L 19/008, H 04S 3/00

5194

T1

A 61K 31/18, A 61P 37/06
C 07D 239/47, A 01N 43/54, 47/36, C
07D 239/69, 403/12, 409/12
C 07D 239/54
A 01N 43/90
A 61F 2/06
A 61K 36/71, 31/05, 31/353, 35/02,
36/73, 36/74, 45/06, A 61P 31/12
B 29C 70/52, 53/30, 59/02, E 21D 21/00
A 61K 39/395
C 07D 401/14, A 61K 31/502, A 61P
35/00
A 61K 39/395, A 61P 21/04, 35/00,
37/00, C 07K 16/28, 16/46, C 12N
15/13, 15/85, 5/10
F 16L 11/22, 11/12, 59/14, 59/153, F
24J 2/46
B 21C 37/08, 37/09, 37/15
C 07D 215/22, A 61K 31/47, 31/4709,
31/517, A 61P 35/00
C 07K 16/22, A 61K 39/395, C 07K
14/00, 16/46, 19/00
A 61K 38/00, C 07K 14/59
A 61K 38/09, A 61P 35/00, 35/04
A 61K 8/38, 8/42, A 61Q 19/00, C 07C
409/34, 409/40
F 16L 25/02, 23/18
H 01B 7/288
C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04,
3/06, 3/10, C 07C 251/48, 323/22,
323/62, 59/68, 59/76, 59/88, 59/90,
69/734, C 07D 335/06

5203

T1

5093

T1

5139
5120
5204

T1
T1
T1

5143

T1

5187
5061

T1
T1

5004

T1

5180

T1

5055

T1

5054

T1

5210

T1

5159

T1

5089
5096

T1
T1

5027

T1

5006
5090

T1
T1

5220

T1

B 27N 3/00

5126

T1

5216

T1

5142

T1

5130

T1

5007

T1

B 31F 1/07, 1/12, 1/16, 1/18, D 21F
1/00, 11/14, 2/00, 3/00, D 21H 27/02
C 07H 19/24, A 61K 31/7064, A 61P
31/14
C 07D 475/06, A 61K 31/519, A 61P
31/12, 35/00, C 07D 475/08, 475/12,
487/04
C 07D 409/12, A 61K 31/416, 31/5377,
A 61P 11/06, 11/08, 29/00, 37/08, C
07D 409/14, 413/14
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GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
GlaxoSmithKline LLC
H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S
Heiman, Yosef
Helix Biopharma Corp.
Hutchison Medipharma Enterprises
Limited
IMHOLD, naamloze vennootschap
Imi Tami Institute For Research And
Development Ltd.
Immune Design Corp
In & Tec S.r.I.
Incyte Corporation
INSTITUT PASTEUR DE LILLE and
INSERM - Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Janssen Pharmaceutica N.V.

Janssen Pharmaceutica NV
Kiacta Sàrl
KOMPOFERM GmbH
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Korozo Ambalaj Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
Laboratorios del.Dr. Esteve, S.A.
LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI, S.A.
Laboratorios Liconsa, S.A.
Les Laboratoires Servier
Luger,Thomas
Marinomed Biotechnologie GmbH
Meda AB
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C 07D 401/04, A 61K 31/53, A 61P 9/00,
C 07D 251/18, 251/52, 401/12, 401/14,
403/12, 409/04
C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P
35/00, 43/00
C 07D 249/04, A 61K 31/4192, A 61P
3/06, C 07D 413/12
A 61K 31/451
C 07D 403/12, A 61K 31/4184, 31/4353,
A 61P 25/00, C 07D 487/04
B 65D 37/00, 6/28, 6/02, 85/34
A 61K 38/50, 47/48, 48/00, A 61P 35/00,
B 82Y 5/00
C 07D 401/12, A 61K 31/517, C 07D
239/94, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14,
405/12, 409/14, 471/04, 487/04, 491/10
A 47C 27/14

5047

T1

5023

T1

5086

T1

5032

T1

5207

T1

5104

T1

5008

T1

5009

T1

5036

T1

C 04B 22/12, 28/34

4993

T1

C 07K 14/18, C 12N 15/867
E 05F 3/20, 3/10, 3/22
C 07D 487/04, A 61K 31/519

5171
5222
5094

T1
T1
T1

C 12N 15/11, A 61K 39/39, C 07K
14/255

5020

T1

C 07D 231/20, A 01N 43/56
C 07D 205/04, A 61K 31/496, A 61P
25/00, 29/00, C 07D 401/14, 403/12,
405/12, 405/14, 409/12, 409/14, 413/12,
413/14, 417/12, 417/14, 495/04
A 61K 31/47, 31/4709, A 61P 31/04, C
07D 215/22, 215/36, 401/04, 401/06,
405/04
C 07C 303/02, A 61K 31/095, C 07C
303/22, 303/32, 309/05, 309/14
C 12M 1/107, 1/04
A 47J 31/36, B 65D 85/804

5022

T1

5105

T1

5201

T1

5127

T1

5002
5157

T1
T1

A 61F 13/62

5166

T1

A 61K 31/135, 31/415, 45/06, A 61P
29/00

5024

T1

A 61K 47/34, 31/519, 9/00

5165

T1

A 61K 9/20, 31/606, 9/28
C 07C 231/02, 233/18, 253/14, 255/37
A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K
38/04, 38/05, 38/06, A 61P 1/00, 11/06,
17/00, 17/06, 29/00, 37/06, 37/08
A 61K 31/731, A 61P 37/08, 11/06,
27/14
A 61K 9/127, 31/381, 31/405, 31/415,
31/55, 31/56, A 61P 11/02, 11/06, 29/00

5133
5192

T1
T1

4975

T1

5015

T1

5118

T1
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Merus B.V.
Meucci Solutions NV
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
Molmed SpA
Monsanto Technology LLC
Morpho B.V.
Morphotek, Inc.
Natrogen Therapeutics International,
Inc.
Nektar Therapeutics
NEWTECH-ENGINEERING S.R.L.
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Nozzad (UK) Limited
Pagter & Partners International B.V.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Products Inc.
Pharma Mar S.A.U.
Pharmacia & Upjohn Company LLC
Pharnext
Pharnext
Polichem SA
Ponomarev, Vasily Vasilievich and
Bikbov, Takhir Mukhammedovich
Poxel
PQ Corporation
ProFibrix BV
PROMAT GmbH
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A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N
15/85, 5/10
H 04M 3/22, 3/42
C 07F 5/02, 5/04
C 07H 7/04, A 61K 31/70
C 12N 15/866, 15/867, 7/02
C 12N 15/82, A 01H 5/00
B 41M 5/24, 5/26, B 42D 25/00, G 07C
9/00
C 07K 16/28
A 61K 31/40, A 61P 19/00, 25/00, 3/00,
35/00
A 61K 47/48, A 61P 25/36, C 08G 65/08
C 03B 33/027, 33/10
C 07D 471/20, A 61K 31/407, 31/424,
31/437, 31/438, 31/55, 33/06, A 61P
33/02, C 07D 487/20, 498/22
C 07D 249/18, G 02C 7/00
C 07D 413/04, A 61K 31/5377, 35/00
C 07D 401/04, A 61K 31/4178, A 61P
35/00, C 07D 401/14, 405/14, 407/14,
409/14, 413/14, 417/14
B 67D 7/42
A 47G 7/07, 7/06, B 65D 85/50
C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P
25/00, 25/18, 25/28
C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P
1/16, 3/10
C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P
25/00, 25/24, C 07D 403/14, 413/14,
417/14, 471/04, 487/04
C 07C 237/24, A 61K 31/165, C 07D
207/04
C 07D 515/22, A 61K 31/50, A 61P
35/00
C 07D 403/06
A 61K 45/06, 31/137, 31/138, 31/185,
31/195, 31/197, 31/42, 31/445, 31/64, A
61P 25/00
A 61K 31/197, 31/4164, 31/4178, 45/06,
A 61P 25/02
C 07D 215/48, A 61K 31/4709, A 61P
31/10, C 07D 401/12, 407/12, 409/12,
413/12, 417/12

5040

T1

5073
5112
5075
5088
5173

T1
T1
T1
T1
T1

5106

T1

5078

T1

5115

T1

5140
5084

T1
T1

5099

T1

5052
4989

T1
T1

5199

T1

5003
5184

T1
T1

4983

T1

5043

T1

5057

T1

5046

T1

5116

T1

5114

T1

5058

T1

5212

T1

5178

T1

A 23J 1/00, 3/00

5188

T1

C 07D 495/04, A 61K 31/33, A 61P 3/10
B 01D 53/94, B 01J 29/76, C 01B 39/46
A 61M 35/00, 13/00
E 06B 3/02, B 32B 17/06, 17/10, E 05B
17/00, 65/00, 65/10, E 05C 9/18, E 06B
3/663, 3/70, 5/16

5031
5071
5051

T1
T1
T1

5217

T1
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Protalix Ltd.
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &
Co. KG

Proteotech Inc.

Proteotech, Inc.
Pulmagen Therapeutics (Inflammation)
Limited
Purdue Pharma LP
Purdue Pharma LP and Shionogi & Co.,
Ltd.
Ranbaxy Laboratoires Limited;
International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology and
Department of Biotechnology
Rhodia Operations
Richter Gedeon Nyrt.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.
SANOFI
SANOFI

SANOFI

SANOFI
SANOFI
SANOFI
SANOFI
SANOFI and Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives
Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi
Schur Technology A/S
SciPharm SàRL
Shems Gida Sanayi Ve Ticaret Limited
Sirketi
272 | С т р а н а

C 12N 15/82, 9/24

5053

T1

E 04C 3/08, 3/09

4999

T1

5190

T1

5056

T1

5155

T1

5034

T1

5103

T1

4997

T1

5097

T1

5136

T1

5215

T1

5196

T1

5167

T1

5026

T1

4978

T1

5069
5077

T1
T1

5087

T1

5082

T1

A 61K 51/04, G 01N 33/60

5102

T1

A 61K 9/22, 31/4015

5144

T1

B 65B 9/08, 61/06, 9/04
A 61K 31/557, 31/5585, A 61P 11/00

5135
5107

T1
T1

A 23F 5/36, 5/46

5092

T1

C 07C 49/83, A 61K 31/05, A 61P 25/28,
C 07C 215/50, 235/34, 39/15, 39/17,
43/23, 49/835, C 07D 207/16, 213/30,
213/84, 217/26, 231/06, 263/18, 295/08,
333/16, 471/04, 487/04, 498/08
A 61K 31/05, A 61P 25/28
C 07D 231/18, A 61K 31/415, A 61P
11/00
C 07D 489/12, A 61K 31/485, A 61P
25/04
C 07D 401/04, A 61K 31/4545, A 61P
23/00, C 07D 401/14, 417/12, 417/14
A 61K 36/18, A 61P 31/12
B 01J 23/00, B 01D 53/92, B 01J 23/10,
23/63, 35/10, 37/00, 37/03, 37/10, C 01F
17/00, C 01G 25/00
C 07C 227/04, 227/16, 227/18, 229/46
C 07D 403/04, A 61K 31/4196, A 61P
19/00, 35/00, C 07D 401/14, 403/14,
405/14, 417/04, 417/14, 451/04, 471/04,
471/18, 487/04, 487/10, 491/04, 491/14,
491/20, 495/04, 519/00
C 07D 413/12, A 61K 31/506, A 61P
27/02, 37/06
C 07K 16/46, A 61K 39/395, A 61P
11/06, 35/00, 37/08, C 07K 16/24
C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P
35/00
C 07D 417/14, A 61K 31/427, 31/4535,
31/4545, 31/4709, A 61P 1/00, 1/08,
19/10, 25/00, 29/00, 33/00, 35/00,
37/00, 9/00, C 07D 211/26, 213/74,
277/24
C 07D 487/04
A 61K 47/10, 31/519, 47/14, 9/00
C 07D 239/36, A 61K 31/513, 31/5377,
A 61P 35/00, C 07D 239/47, 403/06,
403/10, 403/12, 409/12, 413/06, 413/12
C 07D 207/46, 213/71, 401/12
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Shionogi & Co., Ltd. and VIIV Healthcare
Company
SPOMB Limited
Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Takeda GmbH
Takeda GmbH
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Telormedix SA
Tetralogic Pharmaceuticals Corporation
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,
LTD.
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
The Beattie Passive Build System Ltd
The Medicines Company and Hospira,
Inc.
The U.S.A. as represented by the
Secretary, Department of Health and
Human Services Office of Technology
Transfer, National Institutes of Health
and Laboratoire HRA Pharma
The University of North Carolina at
Chapel Hill; University of Utah Research
Foundation; Washington University and
British Columbia Cancer Agency Branch
TOYAMA CHEMICAL Co., Ltd.
Transgene SA
UCB Pharma GmbH
UCB Pharma S.A.

UCB Pharma S.A.
UCB Pharma, S.A.
Unibind Limited
University of Massachusetts and
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C 07D 498/14, A 61K 31/535, A 61P
31/18
A 01K 97/02
C 07K 16/28, A 61K 39/275, C 07K
16/30
A 61K 31/44, 31/22, 31/277, 31/343,
31/352, 31/366, 31/40, 31/405, 31/437,
31/4439, 31/453, 31/502, 31/505, 45/06,
A 61P 11/00
A 61K 31/57, 31/58, 9/00
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
3/10
A 61K 31/513, 31/131, 31/44, A 61P
3/10

5172

T1

5179

T1

5164

T1

5035

T1

5168

T1

5042

T1

5045

T1

5153

T1

5181

T1

5200

T1

5013

T1

5070

T1

5162

T1

5169
5072

T1
T1

A 61P 9/12, A 61K 31/519, 9/10

5123

T1

A 61K 31/57, A 61P 15/00, 5/36

5059

T1

C 12Q 1/68

5021

T1

5198

T1

5064
4981

T1
T1

4995

T1

5170

T1

5063

T1

5011
5174

T1
T1

C 07D 401/14, A 61K 31/444
C 07D 417/04, A 61K 31/427, A 61P
3/10, C 07D 417/14
A 61P 13/02, 15/00, 21/00, 3/00, 43/00,
C 07D 498/04
A 61K 9/00, 31/4745, 47/12, A 61P
13/10, 35/00
C 07D 209/20, A 61K 31/40, A 61P
35/00
A 61K 9/16, 31/438, 31/4704, 9/20, C
07D 209/34, 209/42, 471/10
C 07K 1/00, 1/14, 14/00, C 08G 69/10
E 04B 1/76, E 04F 21/08

C 07D 409/12, A 61K 31/397, A 61P
25/00, 25/02, 43/00
G 01N 33/50
C 07C 231/20, 237/06, 237/22, 237/52
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
C 07K 16/24, A 61K 39/395, 47/48, A
61P 43/00, C 07K 14/54, C 12N 15/13,
15/63, 5/16
C 07D 513/04, A 61K 31/437, 31/519, C
07D 513/12, 519/00
B 42D 3/00
C 12N 15/13, A 61K 39/205, 39/395, A

273 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

Centers for Disease Control and
Prevention National Ctr. Infectious
Diseases

61P 31/14, C 07K 14/145, 16/10, C 12N
5/10, G 01N 33/53

University of Washington
Veolia Water Solutions and
Technologies Support
Vironova Thionation AB

A 61K 31/22, 31/225, C 07C 403/12,
69/52

5100

T1

C 12M 1/107, 1/21, 1/34

5017

T1

5098

T1

5124

T1

4982
5019
5025
5081
5095
5208

T1
T1
T1
T1
T1
T1

5091

T1

5182

T1

5145

T1

C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/5375,
C 07D 295/088
A 47J 47/01
B 64F 1/20, F 03D 11/00, 11/04
B 28B 1/00, 11/04, 21/02, 21/76
B 60P 3/40, F 03D 1/00
B 66C 1/08, 1/10, 1/12, F 03D 1/00
C 07K 16/28, C 12N 15/13
C 07D 401/14, A 61K 31/4709, 38/00, A
61P 11/00, 29/00, 3/00, 31/04, 43/00,
9/04, C 07D 215/38, 401/04, 409/14, C
07K 5/06
C 12Q 1/68
A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K
16/22, 16/28

Warner-Lambert Company LLC
Wiberg Besitz GmbH
Wobben Properties GmbH
Wobben Properties GmbH
Wobben Properties GmbH
Wobben Properties GmbH
Xencor, Inc.
Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.
Zinfandel Pharmaceuticals, Inc.
ZymoGenetics, Inc.

ПРЕСТАНОК
(11) 485

(73) ПЕТРОВ, Ѓуро and ЈОШЕСКА,

(73) ARACARIA B.V.

Нушка

Spiegelracht 15 NL-1017 JP Amsterdam,
NL

ул.‘Коруска‘ бр.36, 1000 Скопје, MK and
ул.‘М.Митевски‘ бр.8/2/11, 1000 Скопје,
MK

(11) 317
(73) ГЕОРГИЕВСКИ, Тодор
ул.‘Рудо‘ бр.17-а, 1000 Скопје, MK

(11) 322
(73) ПОПОВСКИ, Јоти
ул.‘Невоска‘ бр.4/1/1, 1000 Скопје, MK

(11) 319
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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

Трговски марки
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(210) TM 2013/426

31 Август 2015

(220) 14/05/2013

(510, 511)

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија
и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ

кл. 36 издавање и управување со сопствен

Скопје
ул.34 бр. 13, Илинден , MK

(210) TM 2013/796

недвижен имот
(220) 16/08/2013

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис

ДООЕЛ

Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, темно сина, зелена, темно
зелена, бела, црвена, црна, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи (јогурт)
(210) TM 2013/480

(220) 23/05/2013

(442) 31/08/2015
(731) Подрушница СТАР ЕКСКЛУЗИВ ЕЛИТ ШОПИНГ ЦЕНТАР Скопје
ГТЦ локал 4 Д.Е бр.310 влез 0001 кат 002,
MK
(740) Друштво за трговија, производство,
услуги и угостителство СТАР ЕКСКЛУЗИВ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Ѓурчин Кокале бр. 35, Ѓорче Петров,
Скопје
(540)

(591) портокалова, црвена, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2013/797

(220) 16/08/2013

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
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опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад
(210) TM 2014/44

(220) 23/01/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за консултантски услуги и

(591) жолта, црвена, зелена, бела
(551) индивидуална

инженеринг АКОТА ИНГ дооел Скопје

(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други

Франклин Рузвелт 39 кат 1 Скопје, MK
(540)

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2014/42

(220) 21/01/2014

(551) индивидуална

(442) 31/08/2015
(731) ИЗВОР Вадин ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

ул. 1638 бр. 11, Скопје - Гази Баба, MK

управување
работи:

(540)

со

работата,

кснцелариски

-групирање во корист на други, на различни
производи (со исклучок на транспортот),
овозможување потрошувачите соодветно да
ги гледаат и купуваатовие стоки; ваквите
услуги може да ги обезбедат продавниците
на мало, големопродажните продавници,
преку каталози за нарачка по пошта или
(591) зелена, бела, сина
(551) индивидуална

преку електронските медиуми, на пример,

(510, 511)

преку веб-страниците или програмите за
телевизиско
купување,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

-услуги
на
регистрација,
препис,
составување, собирање или систематизација

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;

на пишани комуникации и регистрации, како и
собирање математички или статистички

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

податоци,

-услуги

на

агенциите

за

саго, замена за кафе; брашно и производи од

рекламирање и услуги како што се:
дистрибуција на проспекти, директно преку

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

пошта или дистрибуција на примероци. Оваа
класа може да се однесува на рекламирање

печење; сол,
мирудии);

поврзано со другите услуги, како што се
банкарски заеми или рекламирање на радио

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
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кл. 38

телекомуникации, пренесување на

пораки од едно лице на друго и орална или
Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

визуелна комуникација на едно лице со

(591) црна, сина, жолта, црвена, бела,

друго: -пренесување пораки од едно лице на

портокалова, зелена

друго
кл. 42

(551) индивидуална
(510, 511)

изработка и развој на комјутерски

хардвер
и
софтвер:
-научни и технолошки услуги и истражување

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање

и планирањето поврзано со нив, индустриски
анализи и истражувачки услуги, изработка и

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

развој на комјутерски хардвер и софтвер

лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) TM 2014/602

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

(220) 29/05/2014

(442) 31/08/2015
(731) ДПТУ ЛИОН КОМПАНИ ДЕЛУКС увоз-

вентилација,
санитарни

снабдување

со

вода
и
намени

извоз ДООЕЛ Прилеп
ул.Ладо Лапецот 19, Прилеп, MK

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се

(540)

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа, торби и куфери;
чадори, сонцебрани и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурови или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
(210) TM 2014/860

(220) 08/08/2014

(442) 31/08/2015
(731) ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје
ул.Рилски Конгрес бр.21, Скопје, MK
(540)

градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се
кл.
кл.

вклучени
во
25
облека,
28

игри

и

другите
обувки
и

играчки;

класи
капи

предмети

за

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите класи; украси за елка
(210) TM 2014/878

(220) 18/08/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за графички услуги ЧАБЕЈ
ГРАФИКА ДООЕЛ Тетово
ул.Љубо Божиновски бр.14, 1200 Тетово,
MK
(540)
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(442) 31/08/2015
(731) Градинар увоз-извоз АД Свети
Николе
Овчеполски пат бб. 2220 Свети Николе,
MK
(540)

(591) црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги преку интернет со аукциска
продажба
на
производи
огласување,
водење
на
управување
кл.
кл. 42

со

на
мало,
работење,

канцелариски

работи

38
телекомуникации
научни и технолошки услиги и

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражување; проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2014/893

развој

на

(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за земјоделието,

градинарството
и
кл. 5
фармацевтски
препарати;
штетници,

(220) 22/08/2014

(442) 31/08/2015
(731) Владимир Ѓорчески
Пандил Шишков бр.1/1-3, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и

шумарството
ветеринарни

препарати
за
фунгициди,

уништување
хербициди

кл.
8
рачни
алати
и
направи
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки

и

природно

цвеќе

кл. 44 услуги од областа на земјоделството
(210) TM 2014/970

(220) 16/09/2014

(442) 31/08/2015
(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)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

економски

анализи;

проценки,

консалтинг;
кл.
36

бизнис

анализирање

анализирање);
проценки)
(210) TM 2014/919
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(591) портокалова, бела, светло и темно

(591) циклама, бела

сина, зелена

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

кл. 32 сирупи за производство на пијалаци
од портокал; овошни сирупи од портокал

(210) TM 2014/1087

(210) TM 2014/971

(442) 31/08/2015
(731) Македонски Телеком АД-Скопје

(220) 16/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Скопје

(220) 09/10/2014

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK
(540)

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2014/1089
(591) бела, портокалова, светло и темно
сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 сирупи за производство на пијалаци
од портокал; овошни сирупи од портокал
(210) TM 2014/1086

(220) 09/10/2014

(442) 31/08/2015
(731) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK

(220) 14/10/2014

(442) 31/08/2015
(300) 2.159.171 29/04/1998 ES
(731) HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.
Ctra. Nacional 334, Km.136 E-29520 FUENTE
DE PIEDRA, MALAGA, ES
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, жолта, црна и црвена
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 29 конзервирани маслинки и маслинови
масла
(210) TM 2014/1148

(220) 29/10/2014

(442) 31/08/2015
(731) Дирекција за заштита на лични
податоци
бул.Гоце Делчев бр.18, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5
производи за освежување воздух
кл. 9
батерии, полначи на батерии и
додатоци за мобилни телефони, особено
футроли,

маски,

ремени

кл. 34 алтернативни производи за пушачи
кои се состојат од електронски пури и цигари,
менливи кертриџи, атомизери, картомизери и
течности за електронски пури и цигари, ама
(591) жолта, портокалова, кафена, сина, бела
и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
советувања
кл.

41

организирање

конференции,
работилници

конгреси,

(210) TM 2014/1233

и

водење

на

семинари

и

не за медицинска употреба
(210) TM 2014/1234

(220) 17/11/2014

(442) 31/08/2015
(300) 2014/1354 12/09/2014 RS
(731) Umbrella Corporation LTD doo
Heroja Milana Tepica br.3, 11000 , Beograd,
RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(220) 17/11/2014

(540)

(442) 31/08/2015
(300) 2014/1267 26/08/2014 RS
(731) Umbrella Corporation LTD doo
Heroja Milana Tepica br.3, 11000 , Beograd,
RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
производи за освежување воздух
кл. 9
батерии, полначи на батерии и
додатоци за мобилни телефони, особено
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маски,

ремени

алтернативни производи за пушачи

(510, 511)
кл.

39

транспортни

услуги

кои се состојат од електронски пури и цигари,
менливи кертриџи, атомизери, картомизери и

кл. 41 обука на возачи и управители на
транспортни компании

течности за електронски пури и цигари, ама
не за медицинска употреба

(210) TM 2014/1358

(220) 16/12/2014
(442) 31/08/2015

(210) TM 2014/1324

(220) 05/12/2014

(731) Атанас Влахо

(442) 31/08/2015
(731) Трговец поединец за угостителски
услуги СИТИ ГРИЛ ОКИ 2014 ТП Орхан

ул. Диме Аницин бр. 13-6, 1000 Скопје, MK

Феим Тахири Скопје
ул. Цветан Димов 137, Скопје, MK

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

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

(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

VLAHO HOTEL
(551) индивидуална

(591) црна, бела, кафеава, жолта, црвена,
зелена

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,

(551) индивидуална
(510, 511)

online
кл. 43

кл. 35

пијалоци; привремено сместување

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и

booking
услуги за подготвување храна и

(210) TM 2014/1359

(220) 16/12/2014
(442) 31/08/2015

пијалаци; служење храна и пијалаци; снек
(snack) барови, кафе барови, ресторани,

(731) Атанас Влахо

ресторани за брза храна

ул. Диме Аницин бр. 13-6, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2014/1331

(220) 10/12/2014

(442) 31/08/2015
(731) Стопанска интересна заедница за
патен транспорт "Македонија сообраќај"
АМЕРИТ - Скопје

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

бул. Партизански одреди бр. 17-4, Скопје Центар, Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива и темно сина

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална
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(510, 511)

кл.

кл. 35

препарати; диететски супстанции што се

огласување, водење на работење,

5

фармацевтски

и

ветеринарни

управување со работи, канцелариски работи,
хотели (бизнис менаџмент на хотели)

користат во медицината, храна за бебиња

рекламирање
online
booking
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(210) TM 2014/1388

пијалоци;
сместување

привремено
(изнајмување

сместување,
за
времено

(220) 19/12/2014

(442) 31/08/2015
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS

сместување), хотели

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(210) TM 2014/1386

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

(220) 19/12/2014

(442) 31/08/2015
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

JECODERM - JEKODERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
препарати за кожна употреба; материјали за

(540)

завои
(210) TM 2014/1389
(591) бела, црвена, жолта, зелена, сина и
кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(220) 19/12/2014

(442) 31/08/2015
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати; диететски супстанции што се

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

користат во медицината, храна за бебиња
(210) TM 2014/1387

(220) 19/12/2014

(442) 31/08/2015
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(591) бела, црвена, жолта, зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
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(210) TM 2015/3

(220) 05/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
брашно и производи направени од жито; леб,
производи од тесто и слатки, сладолед за

(540)

јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок
за печење; сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; гума за џвакање, гума за џвакање од
која се прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони,
бонбони
кои
содржат
ароматизирана
лижење

течност

(210) TM 2015/8

и

таблетки

за

(220) 08/01/2015

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(442) 31/08/2015
(731) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a
corporation organized and existing under the

брашно и производи направени од жито; леб,
производи од тесто и слатки, сладолед за

laws of the State of Delaware
245 N. Beverly Drive, Beverly Hills, California

јадење; шеќер; мед; меласа; квасец, прашок

90210, US

(551) индивидуална

за печење; сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; гума за џвакање, гума за џвакање од

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

која се прават балончиња, слатки, пеперминт
бонбони,
бонбони
кои
содржат

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

ароматизирана
лижење

(540)

(210) TM 2015/4

течност

и

таблетки

за

(220) 05/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)
Трговски марки
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кл. 9

апарати и инструменти: научни,

поморски,

геодетски,

фотографски,

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот,
апарати

за

снимање,

пренос

или

репродукција на звук и слика; магнетни
носачи на податоци, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД и други дигитални
носачи на податоци; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат
со монети или жетони; регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка
на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво
(210) TM 2015/17

(220) 09/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Polichem S.A. Registered Office
50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

другите клас; кожа од животни, крзно; куфери
и патни торби; чадори за дожд и за сонце;

(540)

стапови

за

одење;

камшици

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сарачки

производи
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 28
игри и играчки; производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со

ELASTOLABO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за

другите
класи;
украси
за
елка
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

настава;

есенцијални масли, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

забава;

спортски

и

културни

активности

кл.
(210) TM 2015/11

(220) 08/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

5

фармацевтски

ветеринарни

прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; диететски додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање
заби,

забарски

смоли;

дезинфекциони

средства;
препарати
за
унштување
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2015/18
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(442) 31/08/2015
(731) Polichem S.A. Registered Office

компјутерски

софтвер

апликациски

програмски

50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, LU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

компјутерски софтвер во вид на апликациски
програмски интерфејс (API) за компјутерски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

софтвер кој ги олеснува онлајн услугите за
социјално
вмрежување,
градење
на

MACMIROR COMPLEX
(551) индивидуална
(510, 511)

за

употреба
интерфејс

како
(API);

апликации за социјално вмрежување и за
дозволување
на
податочно
наоѓање,
префрлување на податоци од локален драјв
на сервер (upload), преземање/симнување на
податоци од сервер на локален драјв

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; диететски додатоци во исхраната

(download),
компјутерски

пристап
софтвер

и
кој

управување;
овозможува

префрлување на податоци од локален драјв
на сервер (uploading), преземање/симнување
на податоци од сервер на локален драјв

за луѓе и животни; фластери, материјали за
преврзување; материјали за пломбирање

(downloading),
прикажување,

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
унштување

стриминг (постојан и стабилен тек на
податоци преку интернет), поврзување,

штетници; фунгициди, хербициди

споделување
или
на
друг
начин
обезбедување на електронските медиуми

(210) TM 2015/20

или

(220) 09/01/2015

пристапување,
означување

информации

преку

објавување,
(тагирање),

компјутерски

и

(442) 31/08/2015
(731) Snapchat, Inc., a Delaware corporation

комуникациски мрежи; компјутерски софтвер
за стриминг (постојан и стабилен тек преку

63 Market Street, Venice, California 90291,
US

интернет)
на аудио-визуелни медиумски
содржини преку глобалната компјутерска

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

мрежа и на мобилни и дигитални
електронски уреди; компјутерски апликациски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

SNAPCHAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, со можност за
преземање (симнување) за модифицирање
на изгледот и овозможување на пренос на
фотографии; компјутерски софтвер за
собирање,

уредување,

организирање,

модифицирање, пренесување, складирање и
споделување на податоци и информации;
Трговски марки

софтвер

за

обработка

на

електронски

плаќања кон и од другите кој може да се
преземе (симне) од глобална компјутерска
мрежа
кл. 42 обезбедување на веб-сајт кој им дава
на
корисниците
можност
да
испраќаат/префрлаат (upload) фотографии
од локален драјв на сервер; компјутерски
услуги,
имено,
интерактивен
веб

обезбедување
на
сајт
што
содржи

технологија
која
им
овозможува
на
корисниците да управуваат со своите онлајн
фотографии
и
сметки
на
социјално
вмрежување; обезбедување на употреба на
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

онлајн софтвер кој привремено не може да

информации

се симне/преземе за модифицирање на

обезбедување на информации на теми од

изгледот и овозможување на пренос на
фотографии; услуги на споделување на

општ интерес од пребарувачки индекси
(алфабетски регистар) и бази на податоци на

датотеки, имено, обезбедување на веб сајт
што содржи технологија која им овозможува

информации, вклучувајќи текст, електронски
документи, бази на податоци, графика и

на корисниците да испраќаат / префрлаат и
преземат/симнуваат електронски датотеки;

аудио
визуелни
информации,
на
компјутерски или комуникациски мрежи,

хостинг на on-line веб простор за други за

имено,

управување и споделување на on-line
содржина; обезбедување на информации од

машини за
привремена

пребарувачки индекси (алфабетски регистар)
и бази на податоци на информации;

апликации кои не може да се симнат /
преземат (non-downloadable) за социјално

обезбедување на машини за пребарување за
добивање на податоци преку комуникациски

вмрежување,
заедници и

создавање
пренос на

мрежи;

фотографски

слики,

компјутерски

услуги,

имено,

за

социјално

обезбедување

вмрежување;

на

пребарувачки

интернет; обезбедување на
употреба
на
софтверски

на виртуелни
аудио, видео,

текст,

графика

и

создавање на виртуелни заедници за
регистрираните корисници да учествуваат во

податоци; компјутерски услуги во вид на
прилагодени (за корисникот) веб страници

дискусиите и да се вклучат во општественото
вмрежување, деловното вмрежување и

кои
содржат
дефинирани и

вмрежувањето на заедницата; компјутерски
услуги, имено, хостирање на онлајн веб

лични профили, аудио, видео, фотографски
слики, текст, графика и податоци; хостирање

простор

на дигиталната содржина на интернет

за

други

за

организирање

и

информации
наведени од

што
се
корисникот,

одржување на состаноци, настани и
интерактивни дискусии преку комуникациски

(210) TM 2015/21

мрежи; услуги на апликациски сервер
провајдер (ASP / снабдувач на услуги за

(442) 31/08/2015
(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО

апликации),
имено,
хостирање
на
компјутерски софтверски апликации на други;

СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,

апликациски сервер провајдер (ASP) што

MK

содржи софтвер кој го овозможува и
олеснува
праќањето
/
префрлањето

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(uploading), преземањето / симнувањето
(downloading),
стримингот
(постојан
и

(540)

(220) 12/01/2015

стабилен тек на податоци преку интернет),
објавувањето,
прикажувањето,
поврзувањето, споделувањето или на друг
начин обезбедувањето на електронски
медиуми
или
информации
преку

(591) виолетова, жолта, црвена, бела,

комуникациски мрежи; обезбедување на веб
сајт што содржи технологија која им

(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за пари, коцкарски

овозможува на онлајн корисниците да
создаваат лични профили што содржат

/игри/,
(услуги
на
коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалоци
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(210) TM 2015/22

(220) 12/01/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) магента и бела
(551) индивидуална

(591) светла и темна зелена, црна

(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
медицински

и

ветернинарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња; диететски
суплементи

за

луѓето

и

животните;

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби, забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди

поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција),спасување и настава; апарати и
инстрименти

за

спроведување,

вклучување,трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот;
апарати
за
снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук,
слика или податоци; магнетни носачи на
податоци; машини за сметање, опрема за
обработка на податоци, компјутери; компакт

(220) 09/01/2015

дискови, ДВД и други дигитални носачи на
податоци;
компјутерски
софтвер;

(442) 31/08/2015
(731) Deutsche Telekom AG

електронско чување на податоци (со можност
за преземање); електронски изданија (со

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

можност
за
преземање)
кл. 16 печатени материјали; фотографии;

(210) TM 2015/24

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

канцалариски

прибор

материјали
апарати)

обука

за

(освен
и

мебел);

настава

(освен

(540)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување
со
работи;
собирање,
систематизација, составување и економски
анализи на податоци и информации во
компјутерски
малопродажни

бази
услуги

на
(исто

податоци;
така преку

интернет и комуникациски мрежи), во врска
Трговски марки
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со

апарати

научни,

техички консултации; компјутерски услуги во

фотографски,

врска со електронско чување на податоци;

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

изнајмување на опрема за обработка на
податоци; дизајнирање на вебстрани за

(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,

други
кл. 45

трансформирање, акумулирање, регулирање
или
контролирање на електрицитетот,

индустриска сопственост

апарати за снимање, пренос, обработка и

(210) TM 2015/26

репродукција на звук, слики или податоци;
малопродажни услуги (исто така преку

(442) 31/08/2015
(731) Colgate-Palmolive Company, a

интернет и комуникациски мрежи), во врска
со магнетни носачи на податоци, машини за

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

сметање, опрема за обработка на податоци,
компјутери, компакт дискови, ДВД и други

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

дигитални носачи на податоци, компјутерски

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

софтвер, електронско чување на податоци
(со можност за преземање), електронски

(540)

поморски,

изданија
печатени

и

инструменти

геодетски,

(со

можност за
материјали,

за

преземање),
фотографии,

канцалариски
прибор
(освен
мебел),
материјали за обука и настава (освен

лиценцирање

на

права

од

(220) 12/01/2015

COLGATE GUM HEALTH
(551) индивидуална

апарати)

(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

уста
кл. 21 четкица за заби

недвижен
имот
кл. 37 градежни конструкции; инсталациски

(210) TM 2015/27

(220) 13/01/2015

услуги;
поправка
и
одржување
на
компјутери и телекомуникациски хардвер

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

кл. 38 телекомуникации; услуги од новинска
агенција; изнајмување на телекомуникациска

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,

опрема;
обезбедување
на
телекомуникациски
информации

, 1000, Скопје, Скопје, MK

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајнерски услуги кои се
однесуваат на истите; услуги на индустриски
анализи и истражувања; дизајнирање и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
бази на податоци; одржување на софтвер;
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картотеки), изложби (организирање изложби)

сериски врски кои ствараат главен премин во

во

рамките

комерцијални

или

рекламни

цели,

на

мрежата;

видео

и

аудио

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

огласување

линија;

/рекламирање/,

организирање

обезбедување

услуги

на

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

преписи
на
/продажба за

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

радио, рекламирање по пат на телевизија,

телекомуникациско поврзување на интернет

рекламни
огласи),

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

кл.

телекомуникациски

38

услуги

на

телекомуникација

и

услуги,

особено,

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска

насочување на повиците; услуги на центрите

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална
обезбедување

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

обезбедување

мултикориснички

обезбедување глас по пат на интернет

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
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работа на електронски информациски мрежи;

картотеки), изложби (организирање изложби)

консалтинг услуги и услуги на дизајн во

во

областа на
компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

менаџмент
глобални

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

комерцијални

или

рекламни

обезбедување услуги на центри на податоци;

огласување

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

преписи
на
/продажба за

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

имено, хостирање компјутерски софтверски

радио, рекламирање по пат на телевизија,

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

рекламни
огласи),

на
на

/рекламирање/,

цели,

организирање

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

телефонско
телефонско

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

компјутеризирани комуникации и услуги на

кл.

центри на податоци

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(210) TM 2015/28

(220) 13/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

38

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

услуги

на

телекомуникација

и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на
лизинг
телекомуникациски

пејџери;
опреми,

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

напојувања и системи; услуги на електронска

Соравиа, 8 кат,
, 1000, Скопје, Скопје, MK

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

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

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

(540)

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување

и
глобална
обезбедување

мултикориснички

(551) индивидуална
(510, 511)

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

информации

комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или

картотеки
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сериски врски кои ствараат главен премин во

работа на електронски информациски мрежи;

рамките

консалтинг услуги и услуги на дизајн во

на

мрежата;

видео

и

аудио

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

областа на
компјутерско

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

менаџмент
глобални

линија;

на

обезбедување услуги на центри на податоци;

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

рамка заради пренос на податоци; услуги на
пренос на пакет од електронски податоци;

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

услуги на комутација на гласот, податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

телекомуникациско поврзување на интернет

имено, хостирање компјутерски софтверски

и на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски

компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување

услуги,

услуги

особено,

информативни технологии,
програмирање,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/29

на
на

(220) 13/01/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(442) 31/08/2015
(731) Lidl Stiftung & Co.KG
Stiftsbergstr.1 D-74172 Neckarsulm, DE

насочување на повиците; услуги на центрите

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

(540)

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

DEEP

обезбедување глас по пат на интернет

(551) индивидуална

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(510, 511)
кл. 32 пива, мешани пијалоци кои содржат

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

пиво

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,

(210) TM 2015/31

Трговски марки
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(731) Тодоровска Билјана

хотелски

ул.Сава Ковачевиќ 9 бр.15, 1000, Скопје,

програмата

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хотелски услуги кои содржат стимулативни
програми со услуги за специјални гости,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

удобности и награди за редовните гости во
хотелот; ресторански, бар и коктел услуги;

услуги извршени како дел од
за

чести

гости

на

хотелот;

снек бар услуги; услуги за обезбедување на
храна и пијалоци; обезбедување на простор
за банкети и социјални збиднувања за
специјални прилики; обезбедување простор
за конференции, изложби и средби;
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

изнајмување на столици, маси, чаршафи за
маси и стакларија за конференции, изложби,
состаноци и социјални збиднувања и
банкети; изнајмување на простории за
состаноци

кл. 41
забава, известување за забави,
планирање забави, ноќни клубови; спортски

(210) TM 2015/40

и

(442) 31/08/2015
(731) Mulliri i Vjeter Sh.p.k.

културни

активности,

организирање

натпревари
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци;
кафетерии;

привремено
ресторани;

сместување;
снек
барови;

(220) 16/01/2015

Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres,
100m prane Ures Limuthit, Godine by
kateshe, Tirane, AL

изнајмување за времено сместување, хотели

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(210) TM 2015/39

(540)

(220) 16/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

HYATT TRULY

кл. 35 рекламирање; водење

(551) индивидуална
(510, 511)

на

кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;

работење;
управување
канцелариски
работи,

привремени
сместувања;
услуги
туристички агенции за резервации

на
на

организирање на изложби за трговски цели и
намени или рекламирање на производи од

специјализирани

кафе или слични со нив; водење на работи

хотелски
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во бар, кафулиња, ресторанти и хотели;

Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

услуги поврзани со декорирање на излози на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

продавници; презентација на стоки со
посредство на средства на комуникациа за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

продажба на големо и мало на производи на
кафе и слични со нив; ланец на продавници
за продажба на големо и мало на производи
на
кафе
и
слични
со
нив

LONDESSA

кл. 43 услуги поврзани со места за престој,

(551) индивидуална
(510, 511)

хотели, пансиони; сместување и престој;
резервации за престој; услуги на барови,

кл. 3
парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,

кафулиња; услуги за кампирање; кантини;
кетеринг (на храна и иалоци); дневни јасли и

етерични масла, парфем со мирис на јантар,
ароматични есенцијални масла, препарати за

градинки за деца; домови за стари; услуги за
кампување и одмор; хотелски резерваци;

миризливи купки, етерични масла од кедар,

хотели; пансиони; мотели; изнајмување на

етерични масла од лимон, колонска вода,
екстракти од цвеќе [парфеми], бази за

столици, столови, покривки за
стакларии
и
производи
од

столови,
стакло;

парфеми, парфимериски препарати за
освежување на просторот, парфимериски

изнајмување на соби за средби; изнајмување
на привремено сместување; издавање на

јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка

шатори; изнајмуање на подвижни и мобилни
градби;
ресторани;
ресторани
со

употреба, нане за парфимерија, масла за

самопослужување;

барови

со

храна;

од роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни препарати,

туристички објекти
(210) TM 2015/41

козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба, масло

(220) 20/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Fresenius Kabi AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,

бои за коса, производи за боење и белење
на коса (бланшови), хидрогени, шампони за
коса, балзами за коса, маски и креми за коса,

DE

масла за коса, гелови за обликување на коса,
силиконски капки и препарати за заштита и

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

нега на коса, спрејови за коса, спрејови за
боење на коса, спрејови за давање сјај на

(540)

косата; декоративна козметика, црвило за
сјај, сјајила за усни, сенки, руменила,
маскари, туш за очи (еуеНпег), течна и

KETOSTERIL
(551) индивидуална

камена пудра, коректори, балзами за усни,
креми и лосиони за раце, лице и стапала;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

козметички моливи за очи, усни и нокти;
лакови за нокти, украси за нокти, производи

(210) TM 2015/42

за нега на нокти како што се препарати за
измивање на површината на ноктите,

(220) 20/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) LONDESSA SRB, z.t.r.

Трговски марки
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препарати

ноктите,

парфимерии, етерични масла, козметика,

заштитни

лосиони за коса;парфеми, етерични масла,

премази за лак за нокти, препарати за
отстранување на лак за нокти од рацете и

парфем со мирис на јантар, ароматични
есенцијални масла, препарати за миризливи

нозете, препарати за зајакнување
зацврстување на ноктите, препарати

и
за

купки, етерични масла од кедар, етерични
масла од лимон, колонска вода, екстракти од

продолжување на нокти, зацврстувачи на лак
за нокти, препарати против создавање на

цвеќе
[парфеми],
бази
за
парфеми,
парфимериски препарати за освежување на

заноктици, препарати против жолтило на

просторот, парфимериски јонин, масло од

нокти, вештачки нокти; препарати за
сончање, нега на кожата пред и после

јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда,
лосиони за козметичка употреба, нане за

сончање, креми и восоци за депилација
кл. 21
стаклени производи, порцелан,

парфимерија, масла за козметичка употреба,
масла за парфеми и мириси, масла за

фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња,
шишенца кои не се од племенити

тоалетна
употреба,
масло
од
роза,
миризлива вода, терпени (етерични масла),

материјали,

подлога

за

за

стврднување

лакови

на

нокти,

чеп,

тоалетни води, тоалетни препарати, бои за

стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

коса, производи за боење и белење на коса
(бланшови), хидрогени, шампони за коса,

стаклени боци (контејнери), шишиња во
облик
на
тиква,
козметички
прибор,

балзами за коса, маски и креми за коса,
масла за коса, гелови за обликување на коса,

емајлирано стакло, опал стакло, млечно
стакло, бојосана стакларија, порцелански

силиконски капки и препарати за заштита и
нега на коса, спрејови за коса, спрејови за

производи,

распрскување

боење на коса, спрејови за давање сјај на

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата, канцелариски

косата; декоративна козметика, црвило за
сјај, сјајила за усни, сенки, руменила,

работи; сметководствени работи и контрола
на работење, рекламирање и маркетинг;

маскари, туш за очи (еуеПпег), течна и
камена пудра, коректори, балзами за усни,

анализа на цените, бизнис проценки, помош
во водењето бизнис, аукции, истражувања,

креми и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

испитувања, собирање и систематизација на

лакови за нокти, украси за нокти, производи

информации во компјутерски бази на
податоци, обезбедување на комерцијални

за нега на нокти како што се препарати за
измивање на површината на ноктите,

бизнис
информации
компјутерски
бази

помош
на
податоци,

козметички креми за површината на ноктите,
препарати за полирање на ноктите,

претставување на производите, економски
прогнози, бизнис експертизи, организирање

препарати за стврднување на ноктите,
подлога за лакови за нокти, заштитни

на саеми и изложби во комерцијални или

премази за лак за нокти, препарати за

рекламни цели, испитување на пазарот,
маркетинг студии; комерцијални работи за

отстранување на лак за нокти од рацете и
нозете, препарати за зајакнување и

остварување на функцијата на прометна
стоки и услуги; услуги на продажба и промет

зацврстување на ноктите, препарати за
продолжување на нокти, зацврстувачи на лак

на големо и мало на следниве производи:
услуги на каталошка продажба и тоа

за нокти, препарати против создавање на
заноктици, препарати против жолтило на
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вештачки

нокти;

препарати

за

Ппе компјутерски бази на податоци или по

сончање, нега на кожата пред и после

пат

сончање, креми и восоци за депилација,
Стаклени производи, порцелан, фајанс,

информации, советодавни услуги и услуги на
консалтинг
во
врска
со
претходно

грнчарски
шишенца

наведените услуги, сето тоа опфатено со
класа 35

предмети,
боци,
кои не се од

шишиња,
племенити

материјали, стаклени шишенца со чеп,
стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

на

интернет;

(210) TM 2015/43

услуги

на

давање

(220) 20/01/2015

стаклени боци (контејнери), шишиња во
облик
на
тиква,
козметички
прибор,

(442) 31/08/2015
(731) LONDESSA SRB, z.t.r.
Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

емајлирано стакло, опал стакло, млечно
стакло, бојосана стакларија, порцелански

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

производи, уреди за распрскување; услуги на
продажба по пат на интернет; групирање во

(540)

корист на други, на различни производи
заради
овозможување
потрошувачите
соодветно да ги гледаат и купуваат овие
стоки во канцеларии и згради, конгресни
центри, трговски центри или продавници за
продажба на стока на големо, по пат на
каталози за нарачка по пошта или преку
електронските медиуми, или по пат на веб
глобалната
комуникациска
мрежа
за
продажба на разни стоки; правење на листи
на
електронска
пошта;
услуги
на
овозможување нарачки по пат на пошта,
телефон и сите други видови на комуникации
и телекомуникации; дирекно рекламирање;
советодавни услуги за бизнис работење и
услуги за бизнис менаџмент; услуги за
изложување
на
стока;
услуги
за
рекламирање; маркетиншки и промотивни
услуги, анализа и истражување на пазарот;
поттикнувачки
поттикнувачка

наградни
програми,
наградна
програма
за

корисниците на кредитни картички; водење
програма за воспоставување и одржување
лојалност на купувачи; услуги на агенции за
увози и извоз, набавување и купување на
стока за бизнис потреби, уредување излози;
вклучувајќи и давање на сите претходно
наведени услуги по електронски пат или опТрговски марки

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

3

парфимерија,

етерични

масла,

козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,
ароматични есенцијални масла, препарати за
миризливи купки, етерични масла од кедар,
етерични масла од лимон, колонска вода,
екстракти од цвеќе [парфеми], бази за
парфеми, парфимериски препарати за
освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка
употреба, нане за парфимерија, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба, масло
од роза, миризлива вода, терпени (етерични
масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
бои за коса, производи за боење и белење
на коса (бланшови), хидрогени, шампони за
коса, балзами за коса, маски и креми за коса,
масла за коса, гелови за обликување на коса,
силиконски капки и препарати за заштита и
нега на коса, спрејови за коса, спрејови за
боење на коса, спрејови за давање сјај на
295 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

косата; декоративна козметика, црвило за

бизнис

сјај,

компјутерски

сјајила

за

усни,

сенки,

руменила,

информации
бази

со
на

помош

на

податоци,

маскари, туш за очи (еуеНпег), течна и
камена пудра, коректори, балзами за усни,

претставување на производите, економски
прогнози, бизнис експертизи, организирање

креми и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

на саеми и изложби во комерцијални или
рекламни цели, испитување на пазарот,

лакови за нокти, украси за нокти, производи
за нега на нокти како што се препарати за

маркетинг студии; комерцијални работи за
остварување на функцијата на прометна

измивање

ноктите,

стоки и услуги; услуги на продажба и промет

козметички креми за површината на ноктите,
препарати за полирање на ноктите,

на големо и мало на следниве производи:
услуги на каталошка продажба и тоа

препарати за стврднување на ноктите,
подлога за лакови за нокти, заштитни

парфимерии, етерични масла, козметика,
лосиони за коса;парфеми, етерични масла,

премази за лак за нокти, препарати за
отстранување на лак за нокти од рацете и

парфем со мирис на јантар, ароматични
есенцијални масла, препарати за миризливи

нозете,

на

површината

препарати

и

купки, етерични масла од кедар, етерични

зацврстување на ноктите, препарати за
продолжување на нокти, зацврстувачи на лак

масла од лимон, колонска вода, екстракти од
цвеќе
[парфеми],
бази
за
парфеми,

за нокти, препарати против создавање на
заноктици, препарати против жолтило на

парфимериски препарати за освежување на
просторот, парфимериски јонин, масло од

нокти, вештачки нокти; препарати за
сончање, нега на кожата пред и после

јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда,
лосиони за козметичка употреба, нане за

сончање, креми и восоци за депилација

парфимерија, масла за козметичка употреба,

кл. 21
стаклени производи, порцелан,
фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња,

масла за парфеми и мириси, масла за
тоалетна
употреба,
масло
од
роза,

шишенца кои не се од племенити
материјали, стаклени шишенца со чеп,

миризлива вода, терпени (етерични масла),
тоалетни води, тоалетни препарати, бои за

стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

коса, производи за боење и белење на коса
(бланшови), хидрогени, шампони за коса,

стаклени боци (контејнери), шишиња во

балзами за коса, маски и креми за коса,

облик
на
тиква,
козметички
прибор,
емајлирано стакло, опал стакло, млечно

масла за коса, гелови за обликување на коса,
силиконски капки и препарати за заштита и

стакло, бојосана стакларија, порцелански
производи,
уреди
за
распрскување

нега на коса, спрејови за коса, спрејови за
боење на коса, спрејови за давање сјај на

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата, канцелариски

косата; декоративна козметика, црвило за
сјај, сјајила за усни, сенки, руменила,

работи; сметководствени работи и контрола

маскари, туш за очи (еуеПпег), течна и

на работење, рекламирање и маркетинг;
анализа на цените, бизнис проценки, помош

камена пудра, коректори, балзами за усни,
креми и лосиони за раце, лице и стапала;

во водењето бизнис, аукции, истражувања,
испитувања, собирање и систематизација на

козметички моливи за очи, усни и нокти;
лакови за нокти, украси за нокти, производи

информации во компјутерски бази на
податоци, обезбедување на комерцијални

за нега на нокти како што се препарати за
измивање на површината на ноктите,
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козметички креми за површината на ноктите,

рекламирање; маркетиншки и промотивни

препарати

услуги, анализа и истражување на пазарот;

за

полирање

на

ноктите,

препарати за стврднување на ноктите,
подлога за лакови за нокти, заштитни

поттикнувачки
поттикнувачка

премази за лак за нокти, препарати за
отстранување на лак за нокти од рацете и

корисниците на кредитни картички; водење
програма за воспоставување и одржување

нозете, препарати за зајакнување
зацврстување на ноктите, препарати

и
за

лојалност на купувачи; услуги на агенции за
увози и извоз, набавување и купување на

продолжување на нокти, зацврстувачи на лак

стока за бизнис потреби, уредување излози;

за нокти, препарати против создавање на
заноктици, препарати против жолтило на

вклучувајќи и давање на сите претходно
наведени услуги по електронски пат или оп-

нокти, вештачки нокти; препарати за
сончање, нега на кожата пред и после

Ппе компјутерски бази на податоци или по
пат на интернет; услуги на давање

сончање, креми и восоци за депилација,
Стаклени производи, порцелан, фајанс,

информации, советодавни услуги и услуги на
консалтинг
во
врска
со
претходно

грнчарски

наведените услуги, сето тоа опфатено со

предмети,

боци,

шишиња,

шишенца кои не се од племенити
материјали, стаклени шишенца со чеп,

класа 35

стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

(210) TM 2015/44

наградни
програми,
наградна
програма
за

(220) 20/01/2015

стаклени боци (контејнери), шишиња во
облик
на
тиква,
козметички
прибор,

(442) 31/08/2015
(731) LONDESSA SRB, z.t.r.
Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

емајлирано стакло, опал стакло, млечно

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

стакло, бојосана стакларија, порцелански
производи, уреди за распрскување; услуги на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

продажба по пат на интернет; групирање во
корист на други, на различни производи
заради
овозможување
потрошувачите
соодветно да ги гледаат и купуваат овие
стоки во канцеларии и згради, конгресни
центри, трговски центри или продавници за
продажба на стока на големо, по пат на

(551) индивидуална
(510, 511)

каталози за нарачка по пошта или преку
електронските медиуми, или по пат на веб

кл.

глобалната
комуникациска
мрежа
за
продажба на разни стоки; правење на листи

3

парфимерија,

етерични

масла,

козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,

на

ароматични есенцијални масла, препарати за
миризливи купки, етерични масла од кедар,

овозможување нарачки по пат на пошта,
телефон и сите други видови на комуникации

етерични масла од лимон, колонска вода,
екстракти од цвеќе [парфеми], бази за

и телекомуникации; дирекно рекламирање;
советодавни услуги за бизнис работење и

парфеми,

на

електронска

пошта;

услуги

услуги за бизнис менаџмент; услуги за
изложување
на
стока;
услуги
за
Трговски марки
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препарати

за

освежување на просторот, парфимериски
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вода од лаванда, лосиони за козметичка
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употреба, нане за парфимерија, масла за

емајлирано стакло, опал стакло, млечно

козметичка употреба, масла за парфеми и

стакло, бојосана стакларија, порцелански

мириси, масла за тоалетна употреба, масло
од роза, миризлива вода, терпени (етерични

производи,
уреди
за
распрскување
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
бои за коса, производи за боење и белење

управување со работата, канцелариски
работи; сметководствени работи и контрола

на коса (бланшови), хидрогени, шампони за
коса, балзами за коса, маски и креми за коса,

на работење, рекламирање и маркетинг;
анализа на цените, бизнис проценки, помош

масла за коса, гелови за обликување на коса,

во водењето бизнис, аукции, истражувања,

силиконски капки и препарати за заштита и
нега на коса, спрејови за коса, спрејови за

испитувања, собирање и систематизација на
информации во компјутерски бази на

боење на коса, спрејови за давање сјај на
косата; декоративна козметика, црвило за

податоци, обезбедување на комерцијални
бизнис
информации
со
помош
на

сјај, сјајила за усни, сенки, руменила,
маскари, туш за очи (еуеНпег), течна и

компјутерски
бази
на
податоци,
претставување на производите, економски

камена пудра, коректори, балзами за усни,

прогнози, бизнис експертизи, организирање

креми и лосиони за раце, лице и стапала;
козметички моливи за очи, усни и нокти;

на саеми и изложби во комерцијални или
рекламни цели, испитување на пазарот,

лакови за нокти, украси за нокти, производи
за нега на нокти како што се препарати за

маркетинг студии; комерцијални работи за
остварување на функцијата на прометна

измивање на површината на ноктите,
козметички креми за површината на ноктите,

стоки и услуги; услуги на продажба и промет
на големо и мало на следниве производи:

препарати

услуги

за

полирање

на

ноктите,

на

каталошка

продажба

и

тоа

препарати за стврднување на ноктите,
подлога за лакови за нокти, заштитни

парфимерии, етерични масла, козметика,
лосиони за коса;парфеми, етерични масла,

премази за лак за нокти, препарати за
отстранување на лак за нокти од рацете и

парфем со мирис на јантар, ароматични
есенцијални масла, препарати за миризливи

нозете, препарати за зајакнување
зацврстување на ноктите, препарати

купки, етерични масла од кедар, етерични
масла од лимон, колонска вода, екстракти од

и
за

продолжување на нокти, зацврстувачи на лак

цвеќе

за нокти, препарати против создавање на
заноктици, препарати против жолтило на

парфимериски препарати за освежување на
просторот, парфимериски јонин, масло од

нокти, вештачки нокти; препарати за
сончање, нега на кожата пред и после

јасмин, масло од лаванда, вода од лаванда,
лосиони за козметичка употреба, нане за

сончање, креми и восоци за депилација
кл. 21
стаклени производи, порцелан,

парфимерија, масла за козметичка употреба,
масла за парфеми и мириси, масла за

фајанс, грнчарски предмети, боци, шишиња,

тоалетна

шишенца кои не се од племенити
материјали, стаклени шишенца со чеп,

миризлива вода, терпени (етерични масла),
тоалетни води, тоалетни препарати, бои за

стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

коса, производи за боење и белење на коса
(бланшови), хидрогени, шампони за коса,

стаклени боци (контејнери), шишиња во
облик
на
тиква,
козметички
прибор,

балзами за коса, маски и креми за коса,
масла за коса, гелови за обликување на коса,
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силиконски капки и препарати за заштита и

продажба на стока на големо, по пат на

нега на коса, спрејови за коса, спрејови за

каталози за нарачка по пошта или преку

боење на коса, спрејови за давање сјај на
косата; декоративна козметика, црвило за

електронските медиуми, или по пат на веб
глобалната
комуникациска
мрежа
за

сјај, сјајила за усни, сенки, руменила,
маскари, туш за очи (еуеПпег), течна и

продажба на разни стоки; правење на листи
на
електронска
пошта;
услуги
на

камена пудра, коректори, балзами за усни,
креми и лосиони за раце, лице и стапала;

овозможување нарачки по пат на пошта,
телефон и сите други видови на комуникации

козметички моливи за очи, усни и нокти;

и телекомуникации; дирекно рекламирање;

лакови за нокти, украси за нокти, производи
за нега на нокти како што се препарати за

советодавни услуги за бизнис работење и
услуги за бизнис менаџмент; услуги за

измивање на површината на ноктите,
козметички креми за површината на ноктите,

изложување
на
стока;
услуги
за
рекламирање; маркетиншки и промотивни

препарати
препарати

услуги, анализа и истражување на пазарот;
поттикнувачки
наградни
програми,

подлога

за

за полирање на
за стврднување на
лакови

за

нокти,

ноктите,
ноктите,
заштитни

поттикнувачка

наградна

програма

за

премази за лак за нокти, препарати за
отстранување на лак за нокти од рацете и

корисниците на кредитни картички; водење
програма за воспоставување и одржување

нозете, препарати за зајакнување
зацврстување на ноктите, препарати

и
за

лојалност на купувачи; услуги на агенции за
увози и извоз, набавување и купување на

продолжување на нокти, зацврстувачи на лак
за нокти, препарати против создавање на

стока за бизнис потреби, уредување излози;
вклучувајќи и давање на сите претходно

заноктици, препарати против жолтило на

наведени услуги по електронски пат или оп-

нокти, вештачки нокти; препарати за
сончање, нега на кожата пред и после

Ппе компјутерски бази на податоци или по
пат на интернет; услуги на давање

сончање, креми и восоци за депилација,
Стаклени производи, порцелан, фајанс,

информации, советодавни услуги и услуги на
консалтинг
во
врска
со
претходно

грнчарски
шишенца

наведените услуги, сето тоа опфатено со
класа 35

материјали,

предмети,
боци,
кои не се од
стаклени

шишенца

шишиња,
племенити
со

чеп,

стаклени шишенца и садови, шишенца за
масло кои не се од племенити материјали,

(210) TM 2015/45

(220) 20/01/2015

стаклени боци (контејнери), шишиња во
облик
на
тиква,
козметички
прибор,

(442) 31/08/2015
(731) LONDESSA SRB, z.t.r.
Heroja Durakica 10, 32103 Cacak , RS

емајлирано стакло, опал стакло, млечно
стакло, бојосана стакларија, порцелански

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

производи, уреди за распрскување; услуги на

(540)

продажба по пат на интернет; групирање во
корист на други, на различни производи
заради
овозможување
потрошувачите
соодветно да ги гледаат и купуваат овие
стоки во канцеларии и згради, конгресни
центри, трговски центри или продавници за
Трговски марки
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колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми],
бази за парфеми, парфимериски препарати
за освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,
вода од лаванда, лосиони за козметичка
употреба, нане за парфимерија, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба, масло
од роза, миризливи води, терпени (етерични
(554) тродимензионална

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
лосиони за после бричење, лосиони за раце

(551) индивидуална
(510, 511)

и тело; услуги на каталошка продажба;
услуги на продажба по пат на интернет;

кл. 3
парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,

групирање во корист на други, на различни
производи
заради
овозможување

етерични масла, парфем со мирис на јантар,

потрошувачите соодветно да ги гледаат и

ароматични есенцијални масла, етерични
масла од кедар, етерични масла од лимон,

купуваат овие стоки во канцеларии и згради,
конгресни центри, трговски центри или

колонска вода, екстракти од цвеќе [парфеми],
бази за парфеми, парфимериски препарати

продавници за продажба на стока на големо,
по пат на каталози за нарачка по пошта или

за освежување на просторот, парфимериски
јонин, масло од јасмин, масло од лаванда,

преку електронските медиуми, или по пат на
веб глобалната комуникациска мрежа за

вода од лаванда, лосиони за козметичка

продажба на разни стоки; правење на листи

употреба, нане за парфимерија, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и

на
електронска
пошта;
услуги
на
овозможување нарачки по пат на пошта,

мириси, масла за тоалетна употреба, масло
од роза, миризливи води, терпени (етерични

телефон и сите други видови на комуникации
и телекомуникации; дирекно рекламирање

масла), тоалетни води, тоалетни препарати,
лосиони за после бричење, лосиони за раце

(210) TM 2015/46

и

тело

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата, канцелариски
работи,
рекламирање
претставување
на
организирање
комерцијални

и

маркетинг;
производите,

на саеми и изложби во
или
рекламни
цели,

(220) 20/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

испитување на пазарот, услуги на продажба
и промет на големо и мало на следниве
производи: парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса; парфеми,
етерични масла, парфем со мирис на јантар,
ароматични есенцијални масла, етерични
масла од кедар, етерични масла од лимон,
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aвтомобилски

велоспипеди;

гуми;

надворешни

гуми
гуми

за

кл. 32 пиво

за

пневматски пумпи; капаци за гуми; гуми за
мотоцикли; лепливи гумени парчиња за

(210) TM 2015/48

(220) 21/01/2015

поправка на внатрешни гуми; внатрешни
гуми за велосипеди; внатрешни гуми за

(442) 31/08/2015
(731) ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
бул. АСНОМ бр. 13/29, 1000 Скопје, MK

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски
гуми; внатрешни гуми за тркала за возила;

(740) БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ
ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје

внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за

(540)

багаж на возила; пневматски гуми; опрема за
поправка на внатрешни цевки; бандажи за
тркала за возила; покривки на седла за
велосипеди;
покривки
на
седла
за
мотоцикли; сигурносни појаси за седишта за
возила; сопирачки сегменти за возила;
амортизери за возила; носачи за скии за
автомобили; шилци за тркала; столпчиња за
гуми; гуми за тркала за возила; гуми, цврсти
за
тркала
за
возила;
педали
за
вулканизирани гуми; педали за возила
[ролерни
појаси];
педали
за
возила
[трактори]; тубелес гуми за велосипеди;
тубелес гуми за моторцикли; вентили за гуми
за возила; гуми за тркала за возила
(210) TM 2015/47

(220) 21/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски
и
културни
активности,
организирање
и
водење
на
обуки,
натпревари, семинари и работилници за сите
видови

на

спортски

и

модерни

танци,

вклучувајќи и аеробик
(210) TM 2015/49

(220) 21/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
бул. АСНОМ бр. 13/29, 1000 Скопје, MK
(740) БОРКО БАЈАЛСКИ, АДВОКАТ
ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје
(540)

ТСК РИТАМ ПЛУС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски
и
културни
активности,
организирање
и
водење
на
обуки,
натпревари, семинари и работилници за сите
(591) бела, светло и темно сива, бронзено

видови

кафеава, црвена, црна
(551) индивидуална

вклучувајќи и аеробик

(510, 511)

(210) TM 2015/50
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(442) 31/08/2015
(731) АЛСАС САЃО ДООЕЛ СКОПЈЕ

елеци,

ул. Хусеин Бајрам бр. 6 Скопје, MK

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: облека, обувки, спорт (обувки за

(540)

чорапи,

шалови,
спортски

шапки,

кратки

траки

за

чорапи,

на

глава

спорт), обувки за футбал, обувки за на
плажа, чизми, чизми за скијање, спортски
чевли, обувки за планинарење, спортски
дресови, облека за мотористи, облека за
гимнастика, јакни,

јакни (полнета јакна),

елеци, шалови, шапки, кратки
чорапи, спортски траки за на глава
(210) TM 2015/52
(591) црна, бела, црвена и кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

чорапи,

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт

услуги на обезбедување храна и

, MK

пијалаци

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(210) TM 2015/51

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт

(540)

, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за
спорт), обувки за футбал, обувки за на
плажа, чизми, чизми за скијање, спортски
чевли, обувки за планинарење, спортски
дресови, облека за мотористи, облека за
гимнастика, јакни, јакни (полнети јакна),

(591) црна и беал

елеци, шалови, шапки, кратки чорапи,
чорапи, спортски траки за на глава

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за
спорт), обувки за футбал, обувки за на
плажа, чизми, чизми за скијање, спортски
чевли, обувки за планинарење, спортски
дресови, облека за мотористи, облека за
гимнастика, јакни,
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дресови, облека за мотористи, облека за

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

гимнастика, јакни,
елеци,

шалови,

јакни (полнета јакна),
шапки,

кратки

чорапи,

чорапи, спортски траки за на глава
(210) TM 2015/54

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот;

Скопје
(540)

услуги
на
изнајмување

(агенции за недвижности), управување со
недвижен имот, управување со станбени

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;
привремени
сместувања;
услуги
на
хотелски
хотелски

агенции

за

резервации

на

сместувања;
специјализирани
услуги извршени како дел од

програмата за чести гости на хотелот;
ресторански, бар и коктел услуги; снек бар
услуги; услуги за обезбедување на храна и
пијалоци; обезбедување на простор за
банкети

и

социјални

збиднувања

за

специјални прилики; обезбедување простор
за конференции, изложби и средби;
изнајмување на столици, маси, чаршафи за
маси и стакларија за конференции, изложби,
состаноци и социјални збиднувања и
банкети; изнајмување на прстории за
состаноци
(210) TM 2015/55

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за внатрешен и

недвижности,
[недвижности],

изнајмување
станови,
недвижен
имот
(проценување недвижен имот), недвижности

HYATT CENTRIC

туристички

изнајмување
канцеларии

згради, услуги на трговските поединци со
акции
кл. 37

и
имот
градежни конструкции; поправки;

инсталациски
(информирање

услуги;
градби,
градби
за
градби),
изградба,

градежни работи, надзор на градежни работи
кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалаци;

привремено

сместување;

изнајмување
за
времено
сместување,
кафетерии [експрес ресторани], ресторани
млечни
ресторани,
ресторани
самопослужување,
служење
храна

со
и

пијалаци, снек-барови, хотели
(210) TM 2015/56

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за експлоатација,
преработка и производство САРДИЧ МЦ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
ул. Тодор Александров бр. 11А Скопје, MK
(540)

надворешен промет на големо и мало
КАМФУД ДООЕЛ Скопје
ул. Индустриска бб, 1000 Скопје, MK

(591) црна, бакарно-портокалова
(551) индивидуална
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(731) Друштво за производство, трговија и

(510, 511)
кл.

1

бакар

кл. 6
бакар
полуобработен
бакарна
бакарни

сулфат

во

сурова

жица,

(витриол)
форма

или

неизолирана
прстени

легура
никел,
цинк
и
бакар
инсталации за згради или мебел од легира
на
цинк
легура

услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје
ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази
Баба, MK
(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
(540)

никел
од

и
бакар

кл.
9
бакарни
жици,
кл. 14 сувенири од бакар
(210) TM 2015/57

бакар
цинк

и

изолирани

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue, Madison, New Jersey,
07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за
производи
кл. 20

одење,

камшици

и

сарачки

мебел, огледала, рамки за слики,

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена и замена на сите тие
материјали,

или

од

пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/59

кл. 36 брокерски услуги за недвижен имот,
услуги за франжиза имено обезбедување
финансиски информации и совети во врска
со основање и/или работа на брокерско

(220) 22/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО увоз извоз
Скопје

работење со недвижен имот

ул. 852, бр. 58 (објект ГОДЕЛ) Скопје, Гази
Баба, MK

(210) TM 2015/58

(220) 22/01/2015

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје

(442) 31/08/2015

(540)
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(591) бела, жолта, црвена, светло и темно
кафена, сина, зелена, сива
(551) индивидуална

(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбоци прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, килибар, седеф,
морска пена
материјали,

и

замена на
или
од

сите тие
пластика

(510, 511)
кл.
29

млечен

производ

кл. 30 десерт со млеко и ориз
(210) TM 2015/71

(220) 23/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Schiesser Marken GmbH
Schutzenstrase 18 78315 Radolfzell, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

SCHIESSER

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси

(551) индивидуална

(210) TM 2015/60

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали (кои се

(220) 23/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)

вклучени во класа 18), особено мали кожни
производи; куфери и патни торби; торби
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се вклучени во другите класи; прекривки за
кревети и маси; лепливи ткаенини кои се
лепат со помош на топлина; знамиња
(бајраци); платна, текстил за бања, со
исклучок на облека; ќебиња за кревет;
постелнина; хартиени прекривки за кревети;
платно за постелнина; билијардско платно;
ткаенина за сита; брокат (врста на ткаенина);
круто платно; ткаенина за знамиња и украсни
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знаменца; памучно платно; памучно платно

перници

(печатено); платна за таписерии или за

постелнина);

везење; платно (газа) за сирење; ткаенина од
шенил; шевиот (волнена ткаенина); платно;

нехартиени; пластични материјали (замени
за ткаенини); текстилни прекривки за

подметачи (платно за маса); памучни
ткаенини; пластични прекривки за мебел;

печатари; ткаенина од рамије; ткаенина од
рајон (вештачка свила); прекривки за

навлаки за перници; креп (ткаенина); крепон;
текстилни траки за завеси (држачи на завеси

патувања (за покривање на колена); фланел
за санитарни потреби; чаршафи (текстилни);

од текстил); завеси од текстил или пластика;

завеси за туширање од текстил или пластика;

дамаск; фино ткаено платно (платно за
пелени); завеси за врата; полуволнена

покривала за прозори; свила (платно);
свилени ткаенини за печатење на шари,

ткаенина; прекривачи за кревет од перја
(прекривки);
растегливи
(еластични)

мостри; вреќи за спиење (сошиени обвивки
кои заменуваат постелнина); чаршафи,

ткаенини; ткаенина од еспарто; ткаенина
(материјал); ткаенина за обувки; гасно

нехартиени; салфети за маси од текстил;
долги чаршафи (за маси); прекривачи за

непропустиливи ткаенини за аеронаутички

маси, кои не се од хартија; подметнувачи за

балони;
ткаенини
од
имитација
на
животински кожи; ткаенини за текстилна

маса, нехартиени; тафт (ткаенина); навлаки
(ленени);
навлаки
за
душеци;
крпи,

употреба; крпи за лице од текстил; филц;
ткаенини од фиберглас за текстилна

текстилни; исцртани платна за везење;
ткаенина со решеткасто ткаење; тил

употреба; материјали за филтрирање од
текстил; тестилни навлаки (покривки) за

(ткаенина);
материјали
(платна)
за
тапацирање; сомот; таписерии (ѕидни) од

тоалетни даски; знамиња, кои не се од

текстил;

хартија; фланел (ткаенина); фриз (волнена
ткаенина); прекривки за мебел од текстил;

ткаенини;
зефир
(ткаенина)
кл. 25 капути, јакни, шешири, ракавици,

неприцврстени прекриви за мебел; порхет
(груба памучна ткаенина); газа (ткаенина);

ракавици без прсти и шалови (марами) за
жени, мажи и деца; долна облека и модна

ткаенина за бришење на стакло; гумирано
платно кое не е за канцелариска употреба;

долна облека изработена по мерка; одела,
кошули, панталони, шорцеви (бермуди);

ткаенина од коњски влакна; шамивчиња од

фустани,

текстил; постави за шешири, текстилни, во
едно парче; ткаенини од коноп; влакна од

здолништа; јакни, полнети јакни, елеци,
сакоа, работни комбинезони, парки (спортски

коноп; ткаенина за домаќинство; жерсеј
(врста на ткаенина); платно од јута; плетена

јакни со крзнена качулка), мантили за дожд,
ветровки; чорапи и плетена трикотажа,

ткаенина; етикети од платно; ленено платно;
ткаенина за женска облека; текстилни

пуловери,
џемпери,
марами,
дресови
(облека), маици, горни делови од тренерки;

постави

(текстилни);

поло маици, машки кошули, спортски блузи,

марабу (ткаенина); материјал (ткаенина);
навлаки за душеци; молескин (ткаенина);

женски блузи; текстил (кој може да се купи)
од фротир за апсорпција на течности за

мрежи за комарци; салфети од текстил
(платно) за вадење на шминка; мрежести

долна облека; женска, машка и детска долна
облека, долна облека, градници, женски

завеси; неткаени текстилни влакна; восочно
платно за прекривање на маси; навлаки за

долги гаќи, кратки панталони, женски елеци,
корсети (долна облека), корсети, боди блузи

за
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(женска облека), боди (женска долна облека),

(210) TM 2015/75

боди маици, комплети на женска долна
облека; комбинации на градници и гаќички;
гаќички, подсукњи, неглижеа (ниќница);

(442) 31/08/2015
(731) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз

машки долги гаќи, боксерки, машки елеци;
детски долги гаќи, детски елеци, женска,

ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,

машка и детска спортска долна облека,
спортски градници, кратки чорапи, женски

Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK

чорапи, доколенки, чорапи до пола листови,

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000

женски најлонски чорапи, подвезици за
чорапи (држачи), надворешна облека за

Скопје, 1000, Скопје
(540)

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

спорт, имено ракавици, ракавици без прсти,
шалови; скијачки јакни; скијачки дуксери со
качулка, јакни за пешачење, дуксери со
качулка за пешачење, јакни за трчање, елеци

(220) 27/01/2015

ДАМИЛ ПАН

ветровки, панталони за пешачење; парки

(551) индивидуална
(510, 511)

(спортски јакни со крзнена качулка),
поставени елеци и капи за активности и

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за

спортови на отворено, облека за гимнастика,
тренерки, хеланки, облека за велосипедисти,

земјоделието,
шумарството;

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

џемпери, капи и шалови од волна, трикоа;
облека за во бања, костими за капење, гаќи

пластични

материи

во

сурова

за капење; костими за капење за жени, мажи

состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;
производи за калење и заварување; хемиски

и деца, огртачи за капење, облека за плажа,
костими за капење, ноќна облека за жени,

материи за конзервирање прехранбени
производи, материи за штавење, лепливи

мажи и деца, пижами, спаваќи, фустани за по
дома; опрема за бебиња; облека за бебиња,

материи што се користат во индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

пижами за бебиња, долна облека за бебиња;
пелени за бебиња кои не пропуштаат, пелени

саго, замена за кафе; брашно и производи од

за бебиња од текстил;ракавици од текстил,

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

нараквици, знојници, траки за глава, појаси,
трегери, кравати, марами, шалови, греачи за

печење, сол,
мирудии);

уши, престилки; чевли; сандали за капење,
папучи за капање, сандали, спортски обувки,

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

чевли на навлекување (еспадрили) со ѓон од
јута, обувки за плажа; заштити за уши

(210) TM 2015/76

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

(220) 27/01/2015

капи за туширање, шешири, качулки, капи;
долна облека за пациенти со кожни болести,

(442) 31/08/2015
(731) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз

долна облека за пациенти кои страдаат од
алергија, долна облека за пациенти со

ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,

неуродерматитис

Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK

(наушници), траки за глава; капи за пливање,
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(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

кл. 1

Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000

науката

хемиски производи за индустријата,

Скопје, 1000, Скопје
(540)

земјоделието,
шумарството;

и

фотографиите,

како

и

за

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

пластични
материи
во
сурова
состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;

ДАМИЛ ПЛУС

производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени

(551) индивидуална
(510, 511)

производи, материи за штавење, лепливи

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за

материи што се користат во индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

земјоделието,
шумарството;

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

пластични

материи

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како

во

сурова

состојба;ѓубриња, смеси за гаснење пожар;
производи за калење и заварување; хемиски

мирудии);

мирудии;

мраз

материи за конзервирање прехранбени
производи, материи за штавење, лепливи

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

материи што се користат во индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(210) TM 2015/78

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

(220) 27/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33

(210) TM 2015/77

Скопје
(540)

(220) 27/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Производсно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)

ДАМИЛ ВОЛУМИН
(551) индивидуална
(510, 511)
308 | P a g e

(591) жолта, темно сина, кафеана, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

(210) TM 2015/79

31 Август 2015

(220) 27/01/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за производство,
внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија
ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK
(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33
Скопје
(591) црна, жолта, бела, црвена, бордо

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
(210) TM 2015/121

(220) 02/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK
(591) жолта, бела, кафеана, темно зелена,
црвена

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 30 кафе
(210) TM 2015/80

ADRIATIC ROVINJ
(220) 27/01/2015

(551) индивидуална

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за производство,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

внатрешна и надворешна трговија ЕВИТА
КОМПАНИ ДОО Гевгелија

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

ул. Кочо Рацин бр. 74А, Гевгелија, MK

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(740) Шилегов Петре
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 17, лок33

масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

Скопје
(540)

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2015/122

(220) 02/02/2015
(442) 31/08/2015
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(731) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ

хотели и ресторани; професионална опрема

СКОПЈЕ

за перење алишта, опрема за ладење и

ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

топлење за маркети, делови и опрема за
системи
за
ладење,
топлење
и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

климатизација
кл. 37 одржување и сервис на опрема и
систем за ладење, греење, климатизација,
проветрување и перење, изведба на системи

ADRIATIC MIRELA

за

ладење,

греење,

климатизација,

(551) индивидуална
(510, 511)

проветрување
кл. 42 проектирање и изработка на проектна

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

документација
климатизација,

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

перални
во
ресторани
и
хотели,
температурно мапирање за простории за

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

за
ладење,
проветрување,

греење,
кујни
и

ладење и амбиентални складишта

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(210) TM 2015/125

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(442) 31/08/2015
(731) Groupe Monetico International Inc.

печење,

1, complexe Desjardins, 36e etage, Tour Sud,
H5B 1B2 Montreal, Quebec, CA

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување; водење на работење;

(220) 02/02/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

управување со работи; канцелариски работи

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(210) TM 2015/124

(540)

(220) 02/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ

MONETICO

бул. Видое Смилевски Бато бр. 17/2-29,
1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер за обработка на

(540)

електронски плаќања; апарати за обработка
на електронски плаќања, односно терминали
за

(591) зелена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: бела техника, ладилници, ладилни
пултови, ладилници за професионална
употреба, професионална кујнска опрема за
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електронско

плаќање

кл. 36 финансиски услуги, имено, трансакции
на електронско плаќање, услуги на трансфер
на пари, услуги на електронски трговски
плаќања; услуги за обработка на кредитни
картички, дебитни картички, картички со
складирана вредност, препејд картички и
картички за лојалност како и услуги за
обезбедување на информации за истите;

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

услуги кои се однесуваат на местотот на

конзерви, зеленчук (салата од зеленчук),

продажба и местото на трансакција, услуги

овошје

за
авторизација
(овластување)
на
трансакција и услуги за порамнување, услуги

(конзервирано овошје), џемови, мармалади,
компоти, доматен сос за готвење, корнишони,

за обработка на електронски плаќања, услуги
за автентикација и верификација на

кисела зелка, туршија, туршија лута и многу
зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и

платежни трансакции

конзервиран зеленчук (лутеница)

(210) TM 2015/133

(220) 03/02/2015

(варено

(210) TM 2015/135

овошје),

овошје

(220) 04/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство трговија и

(442) 31/08/2015
(731) ASUSTEK COMPUTER

услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт
импорт

INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW

ул. 101 бб Џепчиште, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

СКОПЈЕ

(540)

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
обновлив батериски систем што
овозможува резервна енергија, батерии што
се полнат за употреба во мобилни
електронски

уреди,

батериски

пакувања,

пренослив уред што содржи додатно струјно
напојување, батерии, полначи за батерии,

Green Product (во изглед)
(591) зелена, темно зелена, жолта и темно
жолта

адаптери за струја, електрични напојувања,
електрични жици, електрични конектори

(551) индивидуална

(210) TM 2015/136

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

(442) 31/08/2015
(731) РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО
Кочани

варено овошје и зеленчук, зеленчук во
конзерви, зеленчук (салата од зеленчук),
овошје
(варено
овошје),
овошје
(конзервирано овошје) џемови, мармалади,

(220) 05/02/2015

ул.Тодосија Паунов бр.32, Кочани, MK
(540)

компоти, доматен сос за готвење, корнишони,
кисела зелка, туршија, туршија лута и многу
зачинета, конзервиран зеленчук (ајвар) и
конзервиран
зеленчук
(лутеница)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со конзервирано, смрзнато, сушено и
варен зеленчук и овошје, зеленчук во
Трговски марки
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(591) плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја
воздух или вода, мотори за копнени возила,
спојки и преносни уреди за копнени возила,
аероглисери
(210) TM 2015/140

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје,
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK

(591) бела, плава, розева, зелена,
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 подлоги за повивање наменети за
бебиња

(540)
(210) TM 2015/142

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12, 1000
Скопје, 1000, Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) жолта, бела, црвена, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средство за отстранување мувла
(210) TM 2015/141

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK

(591) бела, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 подлога за повивање, наменета за
бебиња

(540)
(210) TM 2015/143

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 30

(540)

портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок
на
есенцијални
масла)

витамински напиток со вкус на

кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(210) TM 2015/145

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија
(591) бела, жолта, портокалова, сина,
зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

витамински напиток со вкус на

портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(210) TM 2015/144

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

зелена, виолетова
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30
витамински напиток со вкус на

(540)

портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со
исклучок
на
есенцијални
масла)
кл. 32
безалкохолни овошни екстракти,
концентрати на екстракти за подготвување
напивки
(210) TM 2015/148

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
(591) бела, жолта, портокалова, зелена,

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

светло и темно црвена
(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Трговски марки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафеана, сина,
виолетова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, светло и темно кафеана, жолта,
зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

кл. 30 снек (snack) храна, грицки, соленки,
переци, крекери

(210) TM 2015/151

(210) TM 2015/149

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија

(220) 05/02/2015

(220) 05/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло кафеана, жолта, сина,
зелена, црна
(591) бела, светло и темно виолетова, сина,
зелена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чај

кл. 30 чај

(210) TM 2015/155

(220) 09/02/2015
(442) 31/08/2015

(210) TM 2015/150

(220) 05/02/2015

(731) Азис Азем

(442) 31/08/2015
(731) Прехранбена индустрија

ул.Товарник бр.53 Б,, Скопје, Скопје, MK

ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(540)

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

кл. 19

неметални градежни материјали,

огноотпорни градежни материјали што не се
од метал, синтердоломит, доломитни опеки,
сите видови на доломитни маси, огноотпорен
камен, огноотпорна
цементни

глина,

огноотпорни
облоги

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба
на големо и мало со: огноотпорни грдежни

(591) сина, жолта, розева, црна

материјали
што
не
се
од
метал
кл. 37 грсадежни конструкции, поправки,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на заби
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

бебиња;

фластери,

материали

за

инсталациски услуги
(210) TM 2015/159

(220) 09/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, Виница,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(591) бела, златно-жолта
(210) TM 2015/156

(220) 09/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за производство
на огноотпорни материјали ВАРДАР
ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Бул.Илинден 47/1/2, 1000, Скопје, Скопје,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
управување
со
работата
кл. 43

услуги на обезбедување храна и

MK

пијалоци; привремено сместување, хотели,
ресторани, кафетерии, ноќни клубови, спа и

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

велнес центри

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

(210) TM 2015/160

(220) 09/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK
(540)
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(591) бела, плава

(591) бела, плава, розева, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 регенератор за коса

кл. 3 тоалетен сапун

(210) TM 2015/161

(210) TM 2015/165

(220) 09/02/2015

(220) 10/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(442) 31/08/2015
(731) Рударско индустриски комбинат

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000,

СИЛЕКС акционерско друштво, Кратово
ул.„Гоце Делчев„ бр.70,, Кратово,

Скопје, Скопје, MK

Кратово, MK

(540)

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

SILEKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
(591) бела, плава

за
и

шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон
(210) TM 2015/162

хемиски производи за индустријата,

науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи
за калење и заварување; хемиски материи за
(220) 09/02/2015

конзервирање

прехранбеби

производи;

(442) 31/08/2015
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

материи за штавење; лепливи материи што
се
користат
во
индустријата

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со

Бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK
(540)

навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

осветлување

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

кл. 7 машини и машински алати; мотори и

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

(освен за копнени возила); земјоделски
направи (кои не се рачни); инкубатори за

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

јајца
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

се

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци

градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не

кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

се

(210) TM 2015/167

вклучени

во

другите

класи

вклучени

во

другите

класи

(220) 10/02/2015

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство Кастелман

вештачко
цвеќе
кл. 36
осугурување; финансиски работи;

ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-

монетарни
недвижен

Центар, MK

кл. 42

работи;

работи

поврзани со
имот

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

КРАТЕР
(551) индивидуална

(210) TM 2015/166

(220) 10/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство Кастелман
ДООЕЛ Скопје

(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, СкопјеЦентар, MK

четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

стакло (освен стакло што се користи во

(540)

ВУЛКАНО

градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(551) индивидуална

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(510, 511)

производство

на

пијалаци

кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

Трговски марки
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апарати за далечинска контрола; слушалки
(210) TM 2015/169

(220) 10/02/2015

за на глава, слушалки за во уво; микрофони;

(442) 31/08/2015
(731) Technicolor Trademark Management

аудио видео
зголемување

кабли; HDMI кабли за
резолуција
на
слика;

1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-LesMoulineaux, FR

самостојни адаптери за поврзување за
зголемување резолуција на слика; процесори

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

за видео дисплеи; софтверски и хардверски
платформи за дигитална дистрибуција на

(540)

аудио видео содржини и игри; софтвер за
креирање и развој на видео игри; софтвер за
видео
игри;
софтвер
за
креирање,
управување, уредување и користење на бази
на податоци; софтвер за обезбедување

(591) сива, светла и темна: сина, виолетова,
црвена, портокалова, жолта, зелена

пристап до компјутер или мрежи за пренос на
податоци,
особено
до
глобални

(551) индивидуална
(510, 511)

комуникациски

мрежи

(како

што

е

кл. 9 Апарати за примање, снимање, пренос,

интернетот); видео десплеи контролни
апарати и софтвер, апарати и софтвер за

репродукција, складирање, енкодирање и
декодирање на звук или слики; предаватели

адаптирање на видео резолуција, за
зголемување на резолуција и подобрување

и приемници на дигитални податоци;
дигитални ТВ приемници; сет топ боксови

на слики и видеа; апарати и софтвер за
процесирање слики, имено за рендерирање

(set top boxes); ТВ-а,CD, DVD и Blu-Ray
плеери и рекордери; МРЗ и МР4 плеери и

слики со висок динамички опсег (HDR);

рекордери; камери, видео камери, видео

софтвер и апликации од областа на
технологии поврзани со слики со висока

камери за брзи движења и висока стапка на
слики
(HFR);
вебкамери;
камкордери;

резолуција и брзо добивање слики и видео
технологии со висока стапка на слики;

апарати за игри што се користат со
телевизиски приемници; радиа; радиа за

апарати и софтвер за креирање, колекција,
управување,
пренос,
обработка,

автомобили; видео предаватели; аудио
видео и податочни миксети; медиа плеери за

индексирање и уредување на слики, видеа,

стриминг; 4К медиа плеери, мултиплексори,

звуци, податоци и метаподатоци; апарати и
компјутерски софтвер за продукција и пост-

де-мултиплексори;
енкодери;
декодери;
транскодери; проектори и екрани за

продукција на мултимедиска содржина
(филмови, слики, видеа, дигитални слики, 3D

проектори; проектори за филмови; ТВ и
видео дисплеи; дисплеи за дигитален натпис;

слики, звук); компјутерски софтвер за
употреба во управување со работниот тек во

ТВ и филмски студиски апарати; филмска
аудио опрема; ТВ монитори; микс конзоли; hi-

создавањето филмови и креирањето на

fi системи; саундбар (sound bar); DVD-а, CD-

дигиталната содржина на забавните услуги;
апарати и софтвер за управување со бои на

а, звучни и видео снимки; оптички дискови со
висока густина; ТВ програми и филмови,

мултимедиска содржина (филмови, слики,
видеа, дигитални слики, 3D мултимедиска

апарати
за
засилување,
модулација,
детекција, далечински пренос на звук;

содржина), имено корекција на бои, профили
на бои, градација на бои, карактеризација на
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бои, калибрација на бои, трансформација на

домот, уреди за управување и далечинска

бои, обработка на бои, прикажување на бои,

контрола

зголемување
рендерирање

и
и

софтверски и мобилни апликации за
поврзани електронски уреди за употреба во

компресија на опсегот на бои и рендерирање
на боите; апарати, софтвер и апликации за

возила; резидентни порти; конверторски
кутии; сензори за надгледување, контрола и

конверзија, компресија и транскодирање на
податоци, звук и слики; софтвер и апарати за

далечинска контрола на електрични и
апарати
за
домаќинство;
електрични

електронско

сензори;

на
на

опсегот на боите
боите, зголемување

видео

дисплеј

контролно

за

здравје

поврзани

и

благосостојба;

сензори;

сензори

за

процесирање; апарати и софтвер за
автоматско фокусирање, распознавање на

Интернет на Нештата (Internet of Things);
сензори за поврзани уреди за здравје и

објект, промена на размер, следење и
прилагодливо врамување/обликување на

благосостојба; уреди за автентикација;
паметни часовници, паметни очила; софтвер

слики и видео; апарати и софтвер за
дигитални видео ефекти; мулти-платформски

за електронски апарати што може да се
носат; апарати и софтвер за компјутерски-

компјутерски

посредувана

софтвер

за

креирање,

реалност;

софтвер

за

анимација,визуелизација
и
предвизуелизација на 3D мултимедиска содржина

управување
со
податоци
(анализа,
екстракција и индексирање) во реално време

во реално време или не; компјутерски
софтвер за креирање 3D виртуално реални

или не до и од интелигентни уреди или
апликации; софтверски платформи или

содржини и ЗD специјални ефекти; хардвер и
софтвер
за
конвертирање
две-

софтверски библиотеки за поврзување на
интелигентни уреди од кој било вид со

димензионални

три-

софтверска платформа или апликации во

димензионални (3D) слики; софтвер и
апликации во областа на технологијата на

облак овозможувајќи далечински пристап за
запишување на податоци, приказ на

звук и слики во две димензии (2D) и три
димензии (3D); хардвер и софтвер за слика-

податоци,
складирање
на
податоци,
архивирање на податоци, пребарување на

во-слика видео и додавање на текст во
видео; софтвер и апликации за репродукција

податоци,
индексирање
на
податоци,
споделување на податоци, анализирање на

на звук во простор; апарати и софтвер за

податоци,

одвојување на изворот на звук, контрола на
селективното
аудио
засилување,

следење на податоци, размена на податоци,
одржување на податоци; компјутери и

редуцирање на шум и засилување на звук;
софтверска платформа што овозможува

опрема за обработка на податоци; РС
монитори; екрани за компјутерски монитори;

синхронизација на мултимедијални содржини
на повеќе аудио видео апарати; софтвер и

лап-топ компјутери; ноутбук компјутери;
мултимедијални
таблети;
читач
за

мобилни апликации за поврзани електронски

електронски

уреди за употреба во областите на поврзана
автоматизација на здравје и благосостојба и

глувчиња; компјутерски печатачи, скенери;
PLC носачи (адаптери за комуникација преку

дом; софтверски и мобилни апликации за
надзор
и
домашно
обезбедување,

електрична линија) за компјутери; тврди
дискови; USB клучеви; донгл (dongles); уреди

електроника и апарати за надгледување и
контрола, управување со енергијата во

за
складирање
меморија;
мемориски
картички и мемориски чипови; читачи на

(2D)
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паметни картички; уреди за складирање

кл.

прикачени

хабови;

деодоранси, препарати за миење на телото,

мултимедијални
сервери;
компјутерски
сервери; компјутерски терминали; пренос на

миризливи спрејови за тело, шампони, и
колонска вода

податоци и телефонски терминали, особено
за глобални комуникациски мрежи (како на

(210) TM 2015/171

на

мрежа

(NAS);

3

тврди

сапуни,

антиперспиранти,

(220) 10/02/2015

пример Интернет); телефонски апарати;
паметни
телефони;
модеми
и

(731) DAŽ d.o.o.

телекомуникациски

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

рутери;

уреди

за

(442) 31/08/2015

домашно вмрежување; уреди за пристап и
контролиран пристап за опрема за обработка

Karakaj, BA

на податоци; уреди
телекомуникациски

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за

проверка за
мрежи;

телекомуникациски сервери; мултимедијални
порти; апарати за видео-конференција;

(740) Друштво за застапување од областа на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

приемници на навигација со користење на
глобален систем за позиционирање (GPS);
сателитски антени; антени; конвертори за
блокирање слаби сигнали (LnB); апарати за
проверка за контрола на пристап; IT кабли;
батерии; полначи и батерии за таблети и
телефони, кабли за таблети и телефони;

(591) црна, бела, сина, сите нијанси на:
кафеава, зелена, црвена и жолта

приклучни станици; очила за ЗД филмови;

(551) индивидуална
(510, 511)

дигитални
фото
рамки;
беџови
за
идентификација; аларми; видео интерфони;
инфрацрвени детектори; софтвер и камери
за видео надгледување; ТВ-а со струјно коло,

кл. 30 штрудли
(210) TM 2015/172

сензори за движење

(220) 10/02/2015
(442) 31/08/2015

(731) DAŽ d.o.o.
(210) TM 2015/170

(220) 10/02/2015
(442) 31/08/2015

(731) Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400
Karakaj, BA
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

DANGERTIME
(551) индивидуална
(510, 511)
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 штрудли

кл. 30 штрудли

(210) TM 2015/173

(220) 10/02/2015

(210) TM 2015/179

(220) 13/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) DAŽ d.o.o.
ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за трговија, транспорт и
шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје

Karakaj, BA

ул. 34 бр. 12 1041 Илинден, Скопје, MK

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)
(591) сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги, шпедиција
(посредува шпедиција), шпедитерски услуги,
(591) црна, бела, кафеава сина, сите нијанси
на: зелена, црвена, жолта и портокалова

транспортирање стоки, испорачување стоки,
складирање
стоки,
пакување
стоки,

(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување

магацини,

изнајмување

контејнери за складирање

кл. 30 штрудли
(210) TM 2015/189
(210) TM 2015/174

(220) 10/02/2015
(442) 31/08/2015

(731) DAŽ d.o.o.
ZVORNIK, Industrijska zona bb, 75400
Karakaj, BA

(220) 16/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

(740) Друштво за застапување од областа на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Скопје
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела,сина, сите нијанси на:
кафеава, зелена,виолетова, црвена, жолта и
портокалова
Трговски марки
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(551) индивидуална

Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL

(510, 511)

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/190

(220) 16/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(591) светло и темно сина, црвена и бела

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за белење и други
субстанции за перење алишта и миење

ELECTRIC
(551) индивидуална
(510, 511)

садови; препарати за миење садови; чистач,
освежувач и дезодоранс за миење на садови;
агенси

за

плакнење;

препарати

за

кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

полирањеза кујна и стакло; чистачки,
полирачки, перачки и абразивни препарати;

(210) TM 2015/192

сапуни; препарати без калцификати и
мембрани за домашна употреба; сите горе

(220) 16/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица
ул. "Ленинова“ бр.44 кат/3, ГТЦ Глобал,

наведени
продукти
со
или
дезинфекциски составен елемент

Струмица, Струмица, MK

(210) TM 2015/198

(540)

(442) 31/08/2015
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

без

(220) 18/02/2015

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали
кл. 37 градежни конструкции

(591) црна, бела, сива

(210) TM 2015/195

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 18/02/2015

(442) 31/08/2015
(731) Reckitt Benckiser N.V.
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завиткување,
пури,

тутун

цигарилоси,

за

жвакање,

супстанци

за

преписи

на

/продажба

за

соопштенија,
трето

лице/,

промоција
пропагандни

пушење кои се продаваат заедно или
одвоено од тутун а кои не се за медицински

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

намени, и не се наменети за лекување,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за
цигари
и
кибрити

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

кл. 35 огласување и рекламирање, водење

телефонско

на работење и водење на комерцијална
дејност,
управување
со
работење,

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

комерцијална администрација, комерцијални
работи, уредувачка дејност, канцелариски

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

работи

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(210) TM 2015/200

(220) 18/02/2015

комуникациска

информирање,
(служби
за

одговарање/за

мрежа;

отсутни

обезбедување

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

линија или сериски врски кои ствараат

(540)

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

картотеки), изложби (организирање изложби)

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација
на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

овозможување
поврзување на

мислење), објавување рекламни текстови,

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),

плакатирање

Трговски марки

/огласување/,

телекомуникациско
интернет и на други

мултикориснички пристап на безжична
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услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување информации во

на електронски податоци за трети лица;

областа

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(210) TM 2015/206

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(442) 31/08/2015
(731) Слободан Трајковски

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

ул. Бранко Заревски, бр. 84, Драчево,

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

Скопје, MK

на

мрежни

услуги

на

(220) 18/02/2015

(540)

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
компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент

на

центри

на

податоци

(591) бела, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука;
спортски и културни активности
(210) TM 2015/252

забава,

(220) 03/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПИЦЕРИЈА ВЕРОНА ДООЕЛ увозизвоз Штип
ул.„Борис Кидрич“ бр.1, Штип, Штип, MK
(740) Крстев Никола
ул.„19-та Бригада“ бр.24/А, Штип
(540)

и

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци

на

трети

лица;

услуги

на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
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(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
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(220) 10/03/2015
(442) 31/08/2015
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(731) Друштво за производство, трговија,
транспорт и услуги ЗОРАЛЕК-

(210) TM 2015/283

МАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци
ул.Вељко Влаховиќ бр.1-3/12,, Кавадарци,

(442) 31/08/2015
(731) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје

Поштенски факс - 77, Кавадарци,
Поштенски факс - 77, MK

ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(220) 10/03/2015

(540)
(591) црна, жолта,
(551) индивидуална

PRO-CIT

(510, 511)
кл. 5 мед и производи од мед за медицинска

(551) индивидуална

употреба
кл. 32 безалкохолни пијалоци на база на мед

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни

(210) TM 2015/282

возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),

(220) 10/03/2015

(510, 511)

(442) 31/08/2015
(731) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,

земјоделски направи (кои не се рачни,
инкубатори за јајца; автоматски продажни

MK

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

(540)

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

PROCIT

компјутерски хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и трансмисиски
елементи

(освен

за

сувоземни

машини

возила),

земјоделски направи (кои не се рачни,
инкубатори за јајца; автоматски продажни
машини
кл. 35 огласување; водење на работење;

(210) TM 2015/284

(220) 10/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ул.Желево бр.1/1-11,, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

управување со работи; канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби; спортски торби; женски чанти;
торби од кожа и имитација на кожа; машки
чанти; платнени торби; торби за кампери,
торби за на плажа, торби за патување;
привезоци за клучеви; торбичка за на
половина (бубреже); козметички торби што
се продаваат празни; школски ранци; големи

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски

машини

(освен

за

сувоземни

куфери (багаж); куфери; ранци; чадори;
стапови за одење; чадори за сонце; актовки;
кожа и имитација од кожа; училишни
ученички торби; футроли за бизнис картички;

возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),

портмонеа,
паричник

земјоделски направи (кои не се рачни,
инкубатори за јајца; автоматски продажни

кл. 25

машини
кл. 35 огласување; водење на работење;

не

од

благородни

метали;

машка, женска и детска облека;

машка, женска и детска спортска облека и
облека за слободни активности, вклучувајќи

управување со работи; канцелариски работи

џемпери, маици со кратки ракави, елеци,
атлетски маици, пуловери, поло маици,

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат

кошули, здолништа, панталони, шорцеви,
бермуди, јакни, палта, фармерки, дресови;

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

вратоврски; костуми; комбинизонки (облека);

компјутерски хардвер и софтвер

комплет тренерки за спортски екипи;
тренерки за тренинг; облека за фудбал, мал

(210) TM 2015/285

(220) 09/03/2015

фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка,
тенис,
скијање,
велосипедизам,
голф,

(442) 31/08/2015
(731) ERREA' SPORT S.p.A.

безбол, возење статичен велосипед, трчање
и облека за вежбање генерално, што не се

Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO 43056 TORRILE PR, IT

вклучени во други класи; ремени (облека);

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

обувки; спортски обувки, вклучувајќи обувки
за фудбал, мал фудбал (five-a-side), одбојка,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

рагби,
кошарка,
тенис,
велосипедизам, голф, безбол,

скијање,
возење

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

статичен велосипед, трчање, гимнастика и
вежби генерално, што не се вклучени во
други класи; чевли за скијање; обувки за
пливање; опрема за на глава, имено,
шешири, беретки, капи, наушници; стегачи за
глава; капи и беретки за спорт, генерално;
шарени свилени шамии; ракавици (облека);

(591) црна, бела и сива
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стегачи за на рака; тенки женски чорапи;
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хулахопки; долна облека, вклучително и гаќи,

кл. 9

градници, камисоли, гаќи; боксерки, танга;

рамки за очила; празни цд-ром и двд за

долна облека, особено за спортување,
имено, греачи за нозе, бермуди, еластични

снимање на звук и/или видео; USB флеш
драјв; подлоги за компјутерски глувчиња

маици; ноќници; облека за на плажа и за
капење, вклучително и костими за капење,

кл. 14 часовници, хронометри, хронографи,
будилници,
накит

килоти за капење; бањарки; мантил за дожд
кл. 28 торби адаптирани за носење спортски

кл. 16
лепливи ленти за канцелариска
намена, хемиски пенкала и пенкала на

предмети; торби за фудбал; торби за носење

полнење,

нуркачки одела; справи за вежбање и боди
билдинг; топки за игри; балони за играње;

дневници, тетратки, четки, моливи, честитки,
подметки од хартија, хартиени марамчиња,

ракавици за голмани и спорт генерално;
ракавици (опрема за игри); штитници за нозе

хартиени чаршафи за маса, хартија, картон и
стоки направени од овие материјали, а кои

(спортска опрема); штитници за колена
(спортска опрема); ластици за истегнување

не се вклучени во други класи, канцелариски
материјал,
линијари
за
цртање

за вежбање, спортски стегачи за глава,

(канцелариски

спортски стегачи за раце; спортска опрема;
торби за топки; појаси за кревање тежина;

кл. 18
торби; повеќенаменски спортски
торби; женски чанти; торби од кожа и

спортски стегачи

имитација на кожа; мали торби; платнени
торби; торби за топки; торби; торби за

(210) TM 2015/286

очила; очила за сонце; футроли и

календари,

гуми

за

бришење,

материјал)

кампување, за на плажа, за патување;
привезоци за клучеви; торбичка за на

(220) 09/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) ERREA' SPORT S.p.A.

половина (бубреже); козметички торби што

Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione SAN POLO 43056 TORRILE PR, IT

се продаваат празни; школски ранци; големи
куфери (багаж); мали патни торби; ранци;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

чадори; стапови за одење; чадори за сонце;
кожна галантерија; актовки; кожа и имитација

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

од кожа; училишни ученички торби; футроли
за бизнис картички; портмонеа, не од

(540)

благородни

метали;

паричник;

спортски

торби; торби за фудбал; торби за нуркачки
одела

ERREA'

кл. 25 машка, женска и детска спортска
облека и облека за слободни активности,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми и
парфимерија, сами по себе; немедицински

вклучувајќи и спортски дресови; поткошули;
маици со кратки ракави; поло маици; маици
на прерамки; атлетска маица; тренерки;

повеќенаменски креми; производи за хигиена
на тело, имено, сапуни: цврсти, течни и во

џемпери и јакни; пуловери; ролки; кошули;
здолништа; панталони; шорцеви; бермуди;

прав; соли за капење, не за медицинска
употреба; пена за капење и туширање;

боксерки; јакни; палта; фармерки; тексас
облека; вратоврски; костуми; комбинации

шампони

(облека); комплет тренерки за спортски
екипи; тренерки за тренинг; спортска опрема,

и

кондиционери;

марамчиња

Трговски марки

за

дезодоранси;
лице
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вклучително и опрема за фудбал, мал

стоки, имено: парфимерија; очила; багаж;

фудбал

облека;

(five-a-side),

одбојка,

рагби

и

спортски

предмети;

електронска

кошарка; облека за фудбал, мал фудбал
(five-a-side), одбојка, рагби, кошарка, тенис,

трговија
кл. 41

велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање и вежби

натпревари; образование; обезбедување
обука; разонода (забава); спортски и

генерално, што не се вклучени во други
класи; скијачки одела; ремени (облека);

културни активности

ремени за спортови; обувки; чевли; обувки за

(210) TM 2015/287

спорт, вклучувајќи обувки за фудбал, мал
фудбал (five-a-side), одбојка, рагби, кошарка,

(442) 31/08/2015
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

тенис, велосипедизам, голф, безбол, возење
статичен велосипед, трчање, гимнастика и

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK

вежби генерално, што не се вклучени во
други класи; чевли за скијање; обувки за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пливање;

папучи;

опрема

за

на

за
погоренаведеното
организирање на спортски

(220) 10/03/2015

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глава,

вклучително и капи и шешири; наушници;
стегачи за глава; капи и беретки за спорт,
генерално; шарени свилени шамии; ракавици
(облека); шалови; стегачи за на рака; тенки
женски чорапи; чорапи; чорапи против
потење; папучи; хулахопки; долна облека
вклучително и гаќи, градници, маици, женски

(591) бела, црвена светло и темно зелена

гаќи; боксерки, танга, пижами; долна облека,
особено за спортување, имено, греачи за

(551) индивидуална
(510, 511)

нозе, бермуди, еластични маици; ноќници;
облека за на плажа и за капење, вклучително

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење

и костими за капење, килоти за капење;
бањарки;
мантил
за
дожд
кл. 28 справи за гимнастика, вежбање и боди

[пијалаци], минерална вода, газирана
(210) TM 2015/288

(220) 11/03/2015

билдинг; предмети за гимнастика и спорт што
не се вклучени во други класи; топки за игри;

(442) 31/08/2015
(731) Hyatt International Corporation
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL

балони за играње; ракавици за голмани и
спорт генерално; ракавици (опрема за игри);

60606, US

штитници
штитници

за
нозе(спортска
за колена (спортска

опрема);
опрема);

ластици за спорт; спортска опрема; торби

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

адаптирани за носење спортски предмети;
торби
за
носење
нуркачки
одела
кл. 35 собирање на различни стоки (со
исклучок на нивниот транспорт), во полза на
другите, овозможувајќи им на клиентите
удобно разгледување и купување на тие
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кл. 43 хотели; хотелски комплекси; мотели;
привремени

сместувања;

туристички агенции за
хотелски
сместувања;

услуги

резервации на
специјализирани

хотелски услуги обезбедени како дел од
програма за редовни гости во хотелот;
ресторански, бар и коктел услуги; снек бар
услуги; услуги за обезбедување на храна и
пијалоци;

обезбедување

на

простор

за

банкети и социјални збиднувања за
специјални прилики; обезбедување простор
за конференции, изложби и средби;
изнајмување на столици, маси, чаршафи за
маси и стакларија за конференции, изложби,
состаноци и социјални збиднувања и
банкети;

изнајмување

на

простории

за

состаноци

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4
моторно масло, моторни горива
(адитиви, нехемиски на моторните горива),
филтри
кл. 12

за
масло,
мотоцикли,

(220) 13/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ Скопје
11 Октомври 6, ГТЦ кат 2, локал 11-Д.Е.306,
1000, Скопје, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(опрема за поправка на внатрешни гуми),
автомобили
(штитници
од
сонце
за

внатрешни гуми (лепливи гумени парчиња за
поправка на внатрешни гуми), возила
(багажници за возила), возила (покривки за
седишта на возила), бандажи за тркала на

автомобилски шасии и делови и акцесории
кои што се опфатени во ова класа
и

капи

кл. 40 моден дизајн, шиење и дизајнирање
на облка
(220) 13/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ
Д.О.О.Е.Л.
, ул.Благој Ѓорев бр.152,, Велес, Велес, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

Трговски марки

автомобили),
,
штопови,

седла за мотоцикли, сигуросни појаси за
седиште на возила, синџири против лизгање,

(551) индивидуална

(210) TM 2015/295

жмигавци
(трепкачи
за
автомобилски
амортизери

каросерии,

возила, облоги за гуртни на возила, направи
против лизгање за гуми, обвивки за волани,

KOKEV

обувки

автомобилски

возила, браници за автомобили, волани за

(540)

облека,

масла-лубриканти
скутери (возила),

шофершајбни, ретровизори, автомобилски
гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми

автомобили),

(210) TM 2015/293

(510, 511)
кл.
25

(540)

на

кл. 35

услуги при продажба на големо и

мало со: моторно масло, акумулатори,
облека за мотористи, кациги за на глава,
сијалици за моторни возила, катанци и сајли,
украси за моторни возила, налепници,
куфери- багаж, мотоцикли, скутери (возила),
шофершајбни, ретровизори, автомобилски
гуми, гуми за мотоцикли, внатрешни гуми
(опрема за поправка на внатрешни гуми),
автомобили
(штитници
од
сонце
за
автомобили),
автомобилски
каросерии,
автомобилски амортизери за автомобили,
штопови, внатрешни гуми(лепливи гумени
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парчиња за поправка на внатрешни гуми),
возила

(багажници

за

возила),

возила

(покривки за седишта на возила), бандаши за
тркала на возила, браници за автомобили,
волани за возила, облоги за гуртни на
возила. направи против лизгање за гуми,
обвивки за волани, седла за мотоцикли,
сигуросни појаси за седиште на возила,
синчири против лизгање, жмигавци (трепкачи
за автомобили), автомобилски шасии

(591) светло сина, бела

(210) TM 2015/298

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 16/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,

кл. 40 забен техничар (услуги на забен
техничар)
кл. 44 забарство, здравствена заштита

Zagreb, HR
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

PRAZINE PLIVA
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/300

(220) 16/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG
Airport Center Schonefeld, Mittelstrasse 5-5a
12529, Schonefeld, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

кл. 5 лекови кои делуваат на нервниот
систем
(210) TM 2015/299

(220) 16/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Приватна здравствена установа Ординација по општа стоматологија
СМАЈЛ ДЕНТ - Скопје
ул.Наум Наумовски Борче бр.29,, 1000,
Скопје, Центар, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електрични и електронски направи за
вклучување/исклучување
и
контрола,
вклучувајќи направи кои се програмираат,
електронски компоненти и направи за
индустриска и струјна електроника, направи
за автоматизација, направи за пренос на
информации во процесот на автоматизација,
направи за електронска комуникација,
електрични и електронски направи за
вклучување/исклучување
и
регулирање,
безбедност
на
линија,
направи
за
вклучување/исклучување за заштита на
мотори
и
централи,
високонапонски
заштитни
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вклучување/исклучување

и

осигурувачи.

кл. 9

звучни записи и видео записи, сите

терминали, временски и прекинувачки релеи;

вклучени во оваа класа, носачи на тон,

кабинети
за
вклучување/исклучување,
направи за дистрибуција, куќишта за

носачи на слика, носачи на звук и слики,
снимени
цедеа
со
музика

дистрибуција на струја направени од лим или
изолирачки
материјали;
собирни

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

дистрибутери, трансформатори, стартери,
направи за пренасочување на струја и

кл. 41
услуги за забава, во смисла на
настапи во живо од страна на музичка група;

фрекфенција;

филмса, звучна и телевизиска продуција,

делови

од

горенаведените

производи, компјутерски програми

спроведување
манифестации,

(210) TM 2015/302

спроведување на прослави, спортски
културни
активности,
објавување

(220) 17/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) ДППУ Интернационал Фуд Базар
ул.32 бр.10 - Индустриска зона Илинден,

на
концерти,
забавни
културни
настани
и
и
и

уредување на печатени материјали

1000, Скоје, MK

(210) TM 2015/305

(540)

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за туризам трговија услуги

(220) 18/03/2015

и превоз Албатрос травелс ДООЕЛ Скопје
ул.Св. Кирил и Методиј бр.12/1, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сина, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела и сина

кл. 32 трговија на големо месо и производи
од месо

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

39

организирање

на

патувања,

транспортни услуги
(210) TM 2015/303

(220) 17/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Перевски Никола
ул.Вељко Влаховиќ бр.4/1-3, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/306

(220) 18/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) КРЕСТОН ГРОУП ДООЕЛ
ул.Коле Неделковски 3/12, 1000, Скопје,
MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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се

вклчени

кл. 17

во

другите

класи;

руди

гума, гутаперка, растителна смола,

азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои
се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;
фолии за прозорци и врати; неметални
еластични

кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметани цевки за градба, асфалт,

(591) сива, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
стручни и деловни консултации
поврзани
со
транспорт
и
логистика
кл. 39 транспортни услуги и логистика

катран и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
комарници,
кл. 37

(210) TM 2015/307

цевки

(220) 18/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,
1000, Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)

врати,
прозорци,
ролетни,
гаражни
врати,
тенди

градежни конструкции; градење

згради, куќни и други градби од траен или
времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или
градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби
од траен или времен карактер; реставрација
на врати, прозорци, ролетни, комарници,
засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ
столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување
на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
монтирање и

(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; нетални материјали

услуги;
инсталација,
демонтирање на врати,

прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,
гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија,
алуминиумска столарија, стаклени фасади
(210) TM 2015/308

(220) 18/03/2015

за железнички шини; неелектрични кабли и

(442) 31/08/2015
(731) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; железарија за прозорци и

1000, Скопје, MK

врати; метални цевки; метални врати,
прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални
рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не
332 | P a g e
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(551) индивидуална

гаражни

(510, 511)

алуминиумска столарија, стаклени фасади

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

(210) TM 2015/309

преносни конструкции; нетални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и

(442) 31/08/2015
(731) РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ

жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; железарија за прозорци и

ул.Никола Парапунов бб / ламела 1-38,
1000, Скопје, MK

врати;

(740) Борко Бајалски, адвокат

метални

цевки;

метални

врати,

прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални

врати,

азбест,

лискун

и

производите

од

овие

ПВЦ

столарија,

(220) 18/03/2015

бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
(540)

рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не
се вклчени во другите класи; руди
кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,

тенди,

РОЛОМАТИК
(551) индивидуална
(510, 511)

материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;

преносни конструкции; нетални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и

фолии за прозорци и врати; неметални
еластични
цевки

жици од обичен метал; железарија, мали

неметални градежни материјали;

метални предмети; железарија за прозорци и
врати; метални цевки; метални врати,

цврсти неметани цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни

прозорци, ролетни, комарници, гаражни
врати, тенди и нивните делови; метални

конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
врати,
прозорци,
ролетни,

рамки за прозорци и нивни делови; каси;
сефови; производи од обичен метал што не

комарници,
гаражни
врати,
тенди
кл. 37
градежни конструкции; градење

се

кл. 19

вклчени

во

другите

класи;

руди

згради, куќни и други градби од траен или

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие

времен карактер; надгледување на градежни
проекти; услуги на изнајмување алати или

материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои

градежни
материјали;
поправки;
реставрација на згради, куќи и други градби

се користат во производството; материјали
за обвивање, за заптисување и за изолација;

од траен или времен карактер; реставрација
на врати, прозорци, ролетни, комарници,

фолии за прозорци и врати; неметални

ПВЦ

еластични
цевки
кл. 19
неметални градежни материјали;

столарија, алуминиумска столарија, стаклени
фасади; услуги на одржување за зачувување

цврсти неметани цевки за градба, асфалт,
катран и битумен, неметални преносни

на објектите во нивна првобитна состојба;
инсталациски
услуги;
инсталација,

конструкции, споменици што не се од метал;
неметални
врати,
прозорци,
ролетни,

монтирање и демонтирање на врати,
прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,

комарници,

засенувачи,

гаражни
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згради, куќни и други градби од траен или

намени, и не се наменети за лекување,

времен карактер; надгледување на градежни

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа

проекти; услуги на изнајмување алати или
градежни
материјали;
поправки;

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за
цигари
и
кибрити

реставрација на згради, куќи и други градби
од траен или времен карактер; реставрација

кл. 35 огласување и рекламирање, водење
на работење и водење на комерцијална

на врати, прозорци, ролетни, комарници,
засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ

дејност,
управување
со
работење,
комерцијална администрација, комерцијални

столарија, алуминиумска столарија, стаклени

работи, уредувачка дејност, канцелариски

фасади; услуги на одржување за зачувување
на објектите во нивна првобитна состојба;

работи

инсталациски
монтирање и

(210) TM 2015/311

услуги;
инсталација,
демонтирање на врати,

(220) 18/03/2015
(442) 31/08/2015

прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,
гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија,

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

алуминиумска столарија, стаклени фасади

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(210) TM 2015/310

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(220) 18/03/2015
(442) 31/08/2015

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(591) плава и темно плава, сива, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање,
(591) црвена и темно црвена, сива, бела,
црна

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за
пушење кои се продаваат заедно или

(551) индивидуална
(510, 511)

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,

кл. 34 преработен или непреработен тутун,

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање,

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за
цигари
и
кибрити

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за
пушење кои се продаваат заедно или

кл. 35 огласување и рекламирање, водење
на работење и водење на комерцијална

одвоено од тутун а кои не се за медицински

дејност,
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комерцијална администрација, комерцијални

(740) Друштво за застапување од областа на

работи, уредувачка дејност, канцелариски

индустриската сопственост ЖИВКО

работи

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(210) TM 2015/312

(220) 19/03/2015

(540)

(442) 31/08/2015
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

SWISS MILITARY

Rhein, DE

(551) индивидуална

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и

(540)

стоки од благородни метали или преслечени
со нив, што не се вклучени во други класи;
накит, скапоцени камења; хронолошки и

КИНТО

хронометриски
погореспомнати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

Швајцарија

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за одледување на

(210) TM 2015/318

растенија;

хемиски

и/или

биолошки

инструменти;
сите
стоки со потекло од

(220) 20/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Brother Industries, Ltd., (a corporation

препарати значајни за постапка за важноста
кај растенијата, препарати за регулирање на

organized and existing under the laws of
Japan)

раст на растенија, хемиски препарати за нега
на семиња, сурфактанти, природни или

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi,
467-8561, JP

вештачки хемикалии како сексуални замки
или
агенти
за
забуна
на
инсекти

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

инсектициди,
пестициди

(540)

фунгициди,

хербициди,

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи посебно со пестициди и/или
хемиски/биолошки производи третирани со
семиња, зрна, семе и вегетативни делови од

(551) индивидуална
(510, 511)

растенија, невклучени во други класи

кл. 7

(210) TM 2015/313

копнени возила); машински спојки и делови
за пренос (освен за копнени возила);

(220) 17/03/2015

мотори и машински уреди (освен за

(442) 31/08/2015
(731) Swiss Confederation represented by

земјоделски алатки кои не се за рачна
употеба; инкубатори за јајца; вендинг

armasuisse The Federal Department of
Defense, Civil Protection and Sports

машини; машини за текстил апарати; машини
за везење; машини за сврзување на текстил;

Kasernenstrasse 19, CH-3003 Bern, CH

машини за печатење на текстил; машини за
сечење на текстил; машини за втиснување;

Трговски марки
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механизми;

генератори

на

електрична

апарати

за

снимање,

пренос

или

енергија; струјни генератори за итни случаи

репродукција на звук или слика; магнетски

кл. 9 фото-копир машини; скенери; челно
поставени дисплеи; очила; батерии и ќелии;

носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за

акумулатори;
полначи
за
електрични
напојувачи; камери; звучници; носач на

апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,

податоци снимени со компјутерска програма;
апарати за мрежна комуникација; мрежни

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

рутери;

кл. 11

апарати

за

прикажување

на

апарати за осветлување, греење,

информации;
опрема
за
мрежа
комуникациска; мрежни сервери; носачи на

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и

податоци снимен со дигиталните датотеки;
превземливи музички датотеки (што може да

санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

се даунлодираат); превземливи датотеки со
слики (што може да се даунлодираат)

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

(210) TM 2015/364

(220) 30/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и ќерамички предмети што не

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје

се
вклучени
во
другите
класи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK

управување

(540)

работи

со

работата;

(210) TM 2015/365

канцелариски

(220) 30/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK

(591) црвена, портокалова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

научни,

наутички,

(540)
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
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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

(591) сива

или контрола
апарати
за

(510, 511)
кл. 9

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и
санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и ќерамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи

(551) индивидуална
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
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери,

апарати

за

гаснење

пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација,
санитарни

снабдување

со

вода
и
намени

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

(210) TM 2015/366

(220) 30/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за промет на
големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експортимпорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK
(540)

четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,
порцелански и ќерамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

(210) TM 2015/367
Трговски марки

работата;

канцелариски

(220) 30/03/2015
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(442) 31/08/2015
(731) Трговско друштво за промет на

стакло (освен стакло што се користи во

големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

порцелански и ќерамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи

импорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

(540)

работи

градежништвото);

(210) TM 2015/369

стаклени

производи,

(220) 30/03/2015

(442) 31/08/2015
(731) Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ
ул. Методија Андонов Ченто бб, 1000
Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(591) сива
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

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
апарати
за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и
санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење;
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сурово

или

полуобработено

(540)

(591) сина, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, панелни огради,
огради од метал, ограда од ковано железо,
врати од ковано железо, гелендери од ковано
железо, арматури за врати од метал,
арматури од метал за прозорци, палети од
метал за транспорт, порти од метал,
потпорни греди од метал, метал (решетки од
метал). метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
други
кл. 35

класи
услуги при продажба на големо и

мало со метални
метални преносни

градежни материјали,
конструкции, панелни

огради, ограда од ковано железо, врати од
ковано железо, гелендери од ковано железо,
арматури за врати од метал, арматури од
метал за прозорци, метал (решетки од
метал), метални панел плочи за врата , и
производи од метал кои не се опфатени со
Трговски марки
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други
кл. 37

класи

(540)

градежни конструкции, поправки,

инсталациски услуги
(210) TM 2015/376

(220) 01/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) темно и светло зелена, кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

хигиенски

шамивчиња,

тампони

влошки,
за

хигиенски

менструација,

незадржување на мочка и измет (пелени за
задржување на мочка и измет), гаќи
(хигиенски
гаќи)
кл. 16 хартија; тоалетна хартија, производи

PHAMISALEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2015/377

(220) 01/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG

за бришење, бебешки пелени од хартија и
целулоза за еднократна употреба, лигавчиња
од хартија, салфети од хартија, крпи од
хартија; хартиени прекривки за маса;
хартиени ролни за фискални апарати;
месарска
хартија
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
- рекламирање, ширење на рекламен
материјал

4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(трактати,

проспекти

печатени

материјали, примероци), компјутеризирана
работа со датотеки, on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување
рекламни текстови; изнајмување рекламен
простор; односи со јавност; маректиншки
истражувања,
компјутерски
датотеки

DEMACYLAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2015/380

(220) 01/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) ДПТУ ЕУРО - ЕКО ГРИИН увоз - извоз
ул. 15 Корпус бр. 93, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
Трговски марки

(средување на информации во компјутерски
датотеки),
телевизиско
рекламирање,
комерцијални информации и советување на
потрошувачите [продавница за советување
на потрошувачи, помош за комерцијално или
индустриско
работење,
администрација
(комерцијална
администрација)
на
издавањето лиценци за стоки и услуги за
други
лица),
претставување

анализа
на
на
стоките,

цените,
изложби

(организирање изложби) од комерцијален и
рекламен
карактер,
малопродажба
(презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба), организирање
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трговски

саеми

рекламни

за

цели,

комерцијални
лепење

или

плакати,

ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, MK
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

претставување на стоките, дистрибуција на
примероци, компјутерско рекламирање преку

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

интернет, услуги при продажба на големо и
мало и увоз извоз со: хигиенски влошки,

(540)

хигиенски
шамивчиња,
тампони
за
менструација, незадржување на мочка и
измет (пелени за задржување на мочка и
измет), гаќи (хигиенски гаќи), тоалетна
хартија, производи за бришење, бебешки

(551) индивидуална

пелени од хартија и целулоза за еднократна
употреба, лигавчиња од хартија, салфети од

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

хартија, крпи од хартија, хартиени прекривки
за маса; хартиени ролни за фискални

пијалоци; привремено сместување

апарати;

(210) TM 2015/394

месарска

хартија;

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање на стока
(210) TM 2015/386

(220) 03/04/2015

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП
ДОО Куманово
ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, MK

(442) 31/08/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(731) Пејоски Санде

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

бул. „Македонски Просветители„ бр. 14,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

3
5

кл. 35
(210) TM 2015/393

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци; привремено сместување

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП
ДОО Куманово
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(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/395

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОНСТРАКШН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП
ДОО Куманово
Трговски марки
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ул.Перо Чичо бр.26, Куманово, MK

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на невролошки пореметувања и хемофилија

(540)

кл. 42 развој на фармацевтски препарати и
лекови
(210) TM 2015/398

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

California 91320-1799, US

пијалоци; привремено сместување

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/396

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Janssen Biotech, Inc.
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania
19044, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

кл. 5 фармацевтски препарати

(540)

(210) TM 2015/399

REMICADE

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)

(551) индивидуална

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски состави за лекување на

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

автоимуни заболувања

(540)

(210) TM 2015/397

(220) 07/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation)
250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
Трговски марки
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(210) TM 2015/400

(220) 07/04/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 31/08/2015

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

Скопје
(540)

Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

DOH-VINCI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(210) TM 2015/403

(220) 07/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(210) TM 2015/401

(220) 07/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

MONOPOLY

Скопје
(540)

LITTLEST PET SHOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(210) TM 2015/404

(220) 07/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(551) индивидуална

Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(210) TM 2015/402

(220) 07/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US
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MY LITTLE PONY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње
(210) TM 2015/405

(220) 07/04/2015
Трговски марки
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(442) 31/08/2015

(510, 511)

(731) Hasbro, Inc.

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(210) TM 2015/408

(220) 07/04/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(731) Hasbro, Inc.

Скопје
(540)

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(442) 31/08/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

NERF
(551) индивидуална
(510, 511)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

кл. 28 играчки, игри и работи за играње

TRANSFORMERS
(220) 07/04/2015

(551) индивидуална

(442) 31/08/2015
(731) Hasbro, Inc.

(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(210) TM 2015/409

(210) TM 2015/406

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(220) 07/04/2015

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(442) 31/08/2015
(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode

(540)

Island 02862, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

PLAY-DOH
(551) индивидуална

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

TWISTER
(210) TM 2015/407

(220) 07/04/2015

(551) индивидуална

(442) 31/08/2015

(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и работи за играње

(731) Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode
Island 02862, US

(210) TM 2015/410

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 31/08/2015
(731) Cipla Limited
Cipla House, Peninsula Business Park,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(220) 07/04/2015

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 400013
Mumbai, Maharashtra, IN

(540)

SUPER SOAKER
(551) индивидуална
Трговски марки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
343 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

кл. 25

(540)

кл.

SYNCHRO-BREATHE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

образование;

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
намени; диететска храна и

обезбедување

обука/настава; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2015/414

фармацевтски

препарати;
медицински

облека, обувки, покривала за глава

41

(220) 09/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1 6411 TE, Heerlen, NL

супстанции прилагодени за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

диететски суплементи за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои; материјали

Скопје
(540)

за пломбирање заби, стоматолошки восок;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување
штетници;
фунгициди,
хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки
и ветеринарни апарати
вештачки екстремитети,

и инструменти,
очи и заби;

ортопедски производи; материјали за шиење
(210) TM 2015/412

(220) 06/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
додатоци во исхрана; диететски
додатоци;
диететски
супстанции
за
медицинска употреба; состојки за (диететска)
храна за медицинска употреба; храна за
бебиња;
формула
за
новороденчиња;
витамини

и

витамински

препарати;

медицинско масло; витаминско масло за
исхрана кај луѓето
(210) TM 2015/417

(220) 14/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

Ксалтофај
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
на дијабетес
(551) индивидуална
(510, 511)
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(731) NBA Properties, Inc.

ул.Илинденска бб, 1200, Тетово, MK

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

New York 10022, US

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,
табуретки, фотелји,
фотелји што се
навалуваат, седеф, кревети, кревети за
сииење (спални), детски креветчиња, кревети
за бебиња, плакари за детски соби, плакари

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл.
41
образование;
обезбедување
обука/настава; забава; спортски и културни
активности
(210) TM 2015/423

(220) 15/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA
SpA
Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

за спални соби, комоди, плакар, тоалетни
комоди, маси , маси за јадење, столчиња.
клупи ( мебел), маси за компјутери, полици,
работни маси, килибар и седеф, душеци,
душеци со федери, воздушни душеци што не
се за
кл. 35

медицинска употреба, закачалки
услуги при продажба на големо и

мало со мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,
табуретки,

фотелји,

фотелји

што

се

навалуваат, седеф, кревети, кревети за
спиење (спални), детски креветчиња, кревети
за бебиња, плакари за детски соби, плакари
за спални соби, комоди, плакар, тоалетни
комоди, маси , маси за јадење, столчиња,
клупи (мебел), маси за компјутери, полици,

LISAMETHYLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

работни маси, килибар и седеф, душеци,
душеци со федери, воздушни душеци што не
се за медицинска употреба, закачалки
(210) TM 2015/429

(210) TM 2015/425

(220) 15/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство на мебел
ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО

(220) 16/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) THE QUAKER OATS COMPANY
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US

експорт-импорт
Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци со вкус на овошје
(591) сина, црвена, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(210) TM 2015/431

спремни-за-јадење житарици; снек

(220) 16/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Stokely-Van Camp, Inc.

барови на база на жито; храна за ужинка која
се состои од грст житарки и парченца со вкус;

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US

житарици за доручек; бисквити и колачиња;
снек бар; храна за ужинка на база ба

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

житарици; оризови колачиња и производи од
оризови колачиња; колачиња од жито и

Скопје
(540)

барови на база на жито; барови од житарици
и производи направени од житарици; овес и
овесни снегулки
(210) TM 2015/430

(220) 16/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Stokely-Van Camp, Inc.
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois

(591) црна и бела

60661, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

кл. 32 пијалаци со вкус на овошје
(210) TM 2015/432

(220) 16/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Labaratorios Azevedos - Industria
Faramceutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2, Alfragide, 2614-503
Amadora, PT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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каси,

(540)

материјали

за

цртање,

табли

за

пишување, моливи за цртање, акварели
(водени бојици) за цртање, канцелариски
реквизити,
валјаци
за
бојосување
и

AZEVEDOS
(551) индивидуална
(510, 511)

сликарски
бројаници

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 41 образование и обука; конференции
(организирање и водење конференции),

(210) TM 2015/447

конгреси и семинари; спортски и културни

(220) 17/04/2015

четки

за

цртење.

молитвени
(теспих)

(442) 31/08/2015
(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI

активности; забава; резервации на билети и
услуги за аранжирање на забави, спортски и

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

културни настани вклучувајќи и резарвации
на билети и аранжмани за театар, кино,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

музеи и концерти; објава и едитирање на
печатени работи, вклучувајќи ги списанијата,

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

текстови; електронски услуги за објавување;
филмска продукција, радио и телевизиски
програми, услуги за новинарски вести; услуги
за новинарски фотографии; фотографии;

RAMSTORAMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; хартија и картон за
пакување и завиткување, картонски кутии;
хартиени крпи; тоалетна хартија; салфетки;
пластични материјали за пакување и
завиткување; печатарски блокови и букви ;
книговезнички

материјал;

печатени

публикации; печатени материјали; книги,
списанија, весници, печатени фактури,
печатени испратници, печатени ваучери,
календари; постери; слики (испринтени),
цртежи; натепници (канцелариски материјал),
поштенски марки,прибор за пишување,
канцелариски прибор. материјал за обука и
настава ( освен апарати и мебел); опрема за
пишување и цртање; уметнички материјали;
производи од хартија за канцелариски
намени; лепак за канцелариски намени,
пенкало, моливи, производи за бришење,
самолепливи
ленти
за
канцелариски
материјали,

книги, весници, различно од објабвените

кутии

од

картон

(уметнички

материјали), хартија за пишување, хартија за
печатење, хартиени роллни за регистарски
Трговски марки

превод
(210) TM 2015/449

(220) 17/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за трговија туризам и
услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан ДООЕЛ
увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
1204 с.Слатино, Теарце, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања,
организирање
придружување
патници;

крстарења;
превезување

патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни
знаменитости
и
обиколки
(туризам);
информирање

за

превоз,

изнајмување
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возила
кл. 43

(551) индивидуална
услуги на обезбедување храна и

(510, 511)

пијалаци; привремено сместување; бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување

кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

(изнајмување за времено сместувања);
резервирање за сместувања; услуги во

другите
кл.

барови; резервирање пансиони; пансиони и
интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
кожа и имитација на кожа и производите од

(експрес ресторани); услуги на камповите за

нив кои не се опфатени со другите класи;

летување; служење храна и пијалаци;
летувалишта; резервирање хотели; хотели;

услуги на малопродажба врзани за обувки,
услуги на продажба на големо врзани за

изнајмување
изнајмување

кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;

простории
за
состаноци;
за
времено
сместување;

класи
обувки

25

ресторани; ресторани за самопослужување

услуги на продажба на големо врзани за
обувки; огласување; водење на работење;

(210) TM 2015/451

управување со работи; канцелариски работи

(220) 17/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG

(210) TM 2015/458

4002 Basel, CH

(220) 20/04/2015
(442) 31/08/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(731) Novartis AG

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

4002 Basel,, CH

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

AIRFLOX

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална

SEEGEE

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/457

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(220) 20/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство, трговија и

(210) TM 2015/459

услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз
ул. 100 бр. 70 а, 1300, Куманово, MK
(540)

(220) 20/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, сива, розева
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(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

Скопје
(540)

(210) TM 2015/460

(220) 20/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

RYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2015/461

(220) 20/04/2015
(442) 31/08/2015

(731) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIOZ

додатовци во храна; диететски и додатоци во
исхраната за спорт и атлетика; прехранбено
збогатени пијалаци, додатоци за храна што
содржат протеини, минерали и витамини
кл. 29 храна што се состои од препарати во
прав; храна што се состои од подготовки во
прав вклучувајќи диететски додатоци и/или
додатоци во исхраната и/или додатоци за
храна што содржи протеини, минерали и
витамини
кл. 32
подготовки за правење на
безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски
и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што
содржат протеини, минерали и витамини
(210) TM 2015/463

(220) 20/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

фармацевтски препарати за човечка

употреба
(210) TM 2015/462

(510, 511)
кл. 5 диететски и додатоци во исхраната;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(551) индивидуална

(220) 20/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US

Скопје
(540)

HERBALIFE24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и додатоци во исхраната;
додатовци во храна; диететски и додатоци во
исхраната за спорт и атлетика; прехранбено

Трговски марки
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збогатени пијалаци, додатоци за храна што

(540)

содржат протеини, минерали и витамини
кл. 29 храна што се состои од препарати во
прав; храна што се состои од подготовки во

LINE OUT

прав вклучувајќи диететски додатоци и/или
додатоци во исхраната и/или додатоци за

(551) индивидуална
(510, 511)

храна што содржи протеини, минерали и
витамини

кл. 41

кл.

32

подготовки

за

правење

вокално инструментален состав,

музичка група, звучни записи

на

безалкохолни пијалаци; пијалаци за спортски
и атлетски тренинзи; спортски пијалоци што

(210) TM 2015/469

(220) 21/04/2015

содржат протеини, минерали и витамини

(442) 31/08/2015
(731) Impax Laboratories, Inc,
30831 Huntwood Ave. Hayward, California

(210) TM 2015/464

94544, US

(220) 20/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Herbalife International, Inc.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

NUMIENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лечење на
невролошки нарушувања и болести

ROSEGUARD
(210) TM 2015/470

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

додатоци во исхраната; додатоци на

(220) 21/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) NBA Properties, Inc.

храна вклучувајќи билки, витамини или
минерали: додатоци на храна во форма на

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

апче или капсула вклучувајќи билки,
витамини
и
минерали;
додатоци
во

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

исхраната врз основа на билки, витамини
или
минерали

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 30

(540)

прехранбени производи вклучувајќи

билки, витамини или минерали
(210) TM 2015/467

(220) 21/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Бојан Вељаноски
ул.4 Јули 190 2/8, Кичево, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
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(510, 511)

(591) црна, бела и црвена

кл. 25

(551) индивидуална

облека, обувки, покривала за глава

кл. 41
образование; обезбедување на
обука/настава; забава; спортски и културни

(510, 511)
кл. 35 услуги на он-лајн малопродажба за:

активности

електронски
електрични

(210) TM 2015/472

(220) 21/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) Ивана Николовска
ул.Божин Николов 109, Скопје, MK
(540)

производи за потрошувачи,
компоненти,
апарати
за

домаќинство, гаџети, предмети за лична
нега, автомобилски производи, спортски
производи, производи за домаќинство и
градина, облека, артикли за миленичиња,
играчки,
книги,
музика
и
филмови,
малопродажба на електрични апарати за
домаќинство
во
специјализирани
продавници, рекламирање, водење на
работењето; управување со работата, за се
погоренаведено

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/480

(220) 23/04/2015

кл. 14 накит и часовници

(442) 31/08/2015
(731) КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје

(210) TM 2015/477

ул.Перо Наков бр.144, 1000, Скопје, MK

(220) 22/04/2015

(442) 31/08/2015
(731) DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

registred office in Bucharest
148 Virtutii street, registered with the Trade

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

Register under no J40/372/2002, fiscal code
14399840, duly represented by Mr. Sorin

(540)

Ionеscu, in his/her capacity as VP
International Development Director, RO
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

СКОПJЕ

ALEXANDAR SQUARE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

351 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(210)

5

TM 2015/0312

9

TM 2015/0135

19

TM 2015/0307

1

TM 2014/0919

5

TM 2015/0376

9

TM 2015/0169

19

TM 2015/0308

1

TM 2015/0056

5

TM 2015/0377

9

TM 2015/0286

19

TM 2015/0309

1

TM 2015/0075

5

TM 2015/0380

9

TM 2015/0300

20

TM 2015/0058

1

TM 2015/0076

5

TM 2015/0386

9

TM 2015/0303

20

TM 2015/0059

1

TM 2015/0077

5

TM 2015/0396

9

TM 2015/0318

20

TM 2015/0425

1

TM 2015/0165

5

TM 2015/0397

9

TM 2015/0364

21

TM 2014/0860

1

TM 2015/0312

5

TM 2015/0398

9

TM 2015/0365

21

TM 2015/0026

3

TM 2014/0860

5

TM 2015/0399

9

TM 2015/0366

21

TM 2015/0042

3

TM 2015/0017

5

TM 2015/0410

9

TM 2015/0367

21

TM 2015/0043

3

TM 2015/0026

5

TM 2015/0414

10

TM 2015/0410

21

TM 2015/0044

3

TM 2015/0042

5

TM 2015/0417

11

TM 2014/0860

21

TM 2015/0165

3

TM 2015/0043

5

TM 2015/0423

11

TM 2015/0364

21

TM 2015/0166

3

TM 2015/0044

5

TM 2015/0432

11

TM 2015/0365

21

TM 2015/0167

3

TM 2015/0045

5

TM 2015/0451

11

TM 2015/0366

21

TM 2015/0364

3

TM 2015/0155

5

TM 2015/0458

11

TM 2015/0367

21

TM 2015/0365

3

TM 2015/0160

5

TM 2015/0459

12

TM 2015/0046

21

TM 2015/0366

3

TM 2015/0161

5

TM 2015/0460

12

TM 2015/0136

21

TM 2015/0367

3

TM 2015/0162

5

TM 2015/0461

12

TM 2015/0295

24

TM 2015/0058

3

TM 2015/0170

5

TM 2015/0462

14

TM 2015/0056

24

TM 2015/0059

3

TM 2015/0195

5

TM 2015/0463

14

TM 2015/0286

24

TM 2015/0071

3

TM 2015/0286

5

TM 2015/0464

14

TM 2015/0313

25

TM 2014/0860

3

TM 2015/0386

5

TM 2015/0469

14

TM 2015/0472

25

TM 2015/0008

4

TM 2015/0165

6

TM 2015/0056

16

TM 2015/0024

25

TM 2015/0051

4

TM 2015/0295

6

TM 2015/0307

16

TM 2015/0142

25

TM 2015/0052

5

TM 2014/0919

6

TM 2015/0308

16

TM 2015/0286

25

TM 2015/0071

5

TM 2014/1233

6

TM 2015/0309

16

TM 2015/0380

25

TM 2015/0285

5

TM 2014/1234

6

TM 2015/0369

16

TM 2015/0447

25

TM 2015/0286

5

TM 2014/1386

7

TM 2015/0165

17

TM 2015/0307

25

TM 2015/0293

5

TM 2014/1387

7

TM 2015/0282

17

TM 2015/0308

25

TM 2015/0412

5

TM 2014/1388

7

TM 2015/0283

17

TM 2015/0309

25

TM 2015/0418

5

TM 2014/1389

7

TM 2015/0284

18

TM 2014/0860

25

TM 2015/0457

5

TM 2015/0017

7

TM 2015/0318

18

TM 2015/0008

25

TM 2015/0470

5

TM 2015/0018

8

TM 2014/0919

18

TM 2015/0058

26

TM 2015/0165

5

TM 2015/0022

9

TM 2014/1233

18

TM 2015/0059

28

TM 2014/0860

5

TM 2015/0041

9

TM 2014/1234

18

TM 2015/0071

28

TM 2015/0008

5

TM 2015/0140

9

TM 2015/0008

18

TM 2015/0285

28

TM 2015/0285

5

TM 2015/0141

9

TM 2015/0020

18

TM 2015/0286

28

TM 2015/0286

5

TM 2015/0155

9

TM 2015/0024

18

TM 2015/0457

28

TM 2015/0400

5

TM 2015/0281

9

TM 2015/0056

19

TM 2015/0156

28

TM 2015/0401

5

TM 2015/0298

9

TM 2015/0125

19

TM 2015/0192

28

TM 2015/0402
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28

TM 2015/0403

32

TM 2014/0971

35

TM 2015/0156

39

TM 2014/0602

28

TM 2015/0404

32

TM 2015/0029

35

TM 2015/0159

39

TM 2014/1331

28

TM 2015/0405

32

TM 2015/0047

35

TM 2015/0198

39

TM 2015/0075

28

TM 2015/0406

32

TM 2015/0143

35

TM 2015/0200

39

TM 2015/0076

28

TM 2015/0407

32

TM 2015/0144

35

TM 2015/0282

39

TM 2015/0077

28

TM 2015/0408

32

TM 2015/0145

35

TM 2015/0283

39

TM 2015/0179

28

TM 2015/0409

32

TM 2015/0166

35

TM 2015/0284

39

TM 2015/0305

29

TM 2013/0426

32

TM 2015/0167

35

TM 2015/0286

39

TM 2015/0306

29

TM 2014/0042

32

TM 2015/0281

35

TM 2015/0295

39

TM 2015/0380

29

TM 2014/1089

32

TM 2015/0287

35

TM 2015/0303

39

TM 2015/0449

29

TM 2015/0060

32

TM 2015/0302

35

TM 2015/0306

40

TM 2015/0293

29

TM 2015/0121

32

TM 2015/0430

35

TM 2015/0310

40

TM 2015/0299

29

TM 2015/0122

32

TM 2015/0431

35

TM 2015/0311

41

TM 2014/1148

29

TM 2015/0133

32

TM 2015/0462

35

TM 2015/0364

41

TM 2014/1331

29

TM 2015/0462

32

TM 2015/0463

35

TM 2015/0365

41

TM 2015/0008

29

TM 2015/0463

33

TM 2015/0011

35

TM 2015/0366

41

TM 2015/0021

30

TM 2014/0042

33

TM 2015/0166

35

TM 2015/0367

41

TM 2015/0024

30

TM 2015/0003

33

TM 2015/0167

35

TM 2015/0369

41

TM 2015/0031

30

TM 2015/0004

33

TM 2015/0189

35

TM 2015/0380

41

TM 2015/0048

30

TM 2015/0060

33

TM 2015/0190

35

TM 2015/0386

41

TM 2015/0049

30

TM 2015/0075

34

TM 2014/1233

35

TM 2015/0425

41

TM 2015/0206

30

TM 2015/0076

34

TM 2014/1234

35

TM 2015/0457

41

TM 2015/0286

30

TM 2015/0077

34

TM 2015/0198

35

TM 2015/0477

41

TM 2015/0303

30

TM 2015/0078

34

TM 2015/0310

36

TM 2013/0480

41

TM 2015/0412

30

TM 2015/0079

34

TM 2015/0311

36

TM 2014/0893

41

TM 2015/0418

30

TM 2015/0080

35

TM 2014/0044

36

TM 2015/0024

41

TM 2015/0447

30

TM 2015/0121

35

TM 2014/0878

36

TM 2015/0055

41

TM 2015/0467

30

TM 2015/0122

35

TM 2014/0893

36

TM 2015/0057

41

TM 2015/0470

30

TM 2015/0143

35

TM 2014/1148

36

TM 2015/0125

42

TM 2014/0044

30

TM 2015/0144

35

TM 2014/1324

36

TM 2015/0165

42

TM 2014/0878

30

TM 2015/0145

35

TM 2014/1358

37

TM 2015/0024

42

TM 2015/0020

30

TM 2015/0148

35

TM 2014/1359

37

TM 2015/0055

42

TM 2015/0024

30

TM 2015/0149

35

TM 2015/0024

37

TM 2015/0124

42

TM 2015/0027

30

TM 2015/0150

35

TM 2015/0027

37

TM 2015/0156

42

TM 2015/0028

30

TM 2015/0151

35

TM 2015/0028

37

TM 2015/0192

42

TM 2015/0124

30

TM 2015/0171

35

TM 2015/0031

37

TM 2015/0307

42

TM 2015/0165

30

TM 2015/0172

35

TM 2015/0040

37

TM 2015/0308

42

TM 2015/0200

30

TM 2015/0173

35

TM 2015/0042

37

TM 2015/0309

42

TM 2015/0282

30

TM 2015/0174

35

TM 2015/0043

37

TM 2015/0369

42

TM 2015/0283

30

TM 2015/0429

35

TM 2015/0044

38

TM 2014/0044

42

TM 2015/0284

30

TM 2015/0464

35

TM 2015/0045

38

TM 2014/0878

42

TM 2015/0397

31

TM 2014/0042

35

TM 2015/0051

38

TM 2014/1086

43

TM 2014/1324

31

TM 2014/0919

35

TM 2015/0052

38

TM 2014/1087

43

TM 2014/1358

31

TM 2015/0312

35

TM 2015/0121

38

TM 2015/0024

43

TM 2014/1359

32

TM 2013/0796

35

TM 2015/0122

38

TM 2015/0027

43

TM 2015/0021

32

TM 2013/0797

35

TM 2015/0124

38

TM 2015/0028

43

TM 2015/0031

32

TM 2014/0970

35

TM 2015/0133

38

TM 2015/0200

43

TM 2015/0039
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43

TM 2015/0040

43

TM 2015/0050

43

TM 2015/0054

43

TM 2015/0055

43

TM 2015/0159

43

TM 2015/0252

43

TM 2015/0288

43

TM 2015/0393

43

TM 2015/0394

43

TM 2015/0395

43

TM 2015/0449

43

TM 2015/0480

44

TM 2014/0919

44

TM 2015/0299

45

TM 2015/0024
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
Amgen Inc. (Delaware corporation)
Amgen Inc. (Delaware corporation)
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
BASF SE
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)
Brother Industries, Ltd., (a corporation organized and existing under
the laws of Japan)
Cipla Limited
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in Bucharest
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
DAŽ d.o.o.
Deutsche Telekom AG
Diageo Brands B.V.
Diageo North America, Inc.
Diageo North America, Inc.
DSM IP Assets B.V.
Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG
ERA Franchise Systems LLC
ERREA' SPORT S.p.A.
ERREA' SPORT S.p.A.
Fresenius Kabi AG
Groupe Monetico International Inc.
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Hasbro, Inc.
Herbalife International, Inc.
Herbalife International, Inc.
Herbalife International, Inc.
HUTESA AGROALIMENTARIA, S.A.
Hyatt International Corporation
Трговски марки

(210)
МК/Т/2015 /399
МК/Т/2015 /398
МК/Т/2015 /135
МК/Т/2015 /312
МК/Т/2015 /397
МК/Т/2015 /318
МК/Т/2015 /410
МК/Т/2015 /26
МК/Т/2015 /477
МК/Т/2015 /171
МК/Т/2015 /174
МК/Т/2015 /173
МК/Т/2015 /172
МК/Т/2015 /24
МК/Т/2015 /11
МК/Т/2015 /190
МК/Т/2015 /189
МК/Т/2015 /414
МК/Т/2015 /300
МК/Т/2015 /57
МК/Т/2015 /285
МК/Т/2015 /286
МК/Т/2015 /41
МК/Т/2015 /125
МК/Т/2015 /46
МК/Т/2015 /400
МК/Т/2015 /401
МК/Т/2015 /402
МК/Т/2015 /403
МК/Т/2015 /404
МК/Т/2015 /405
МК/Т/2015 /406
МК/Т/2015 /407
МК/Т/2015 /408
МК/Т/2015 /409
МК/Т/2015 /463
МК/Т/2015 /462
МК/Т/2015 /464
МК/Т/2014 /1089
МК/Т/2015 /39
355 | С т р а н а

31 Август 2015

Гласник Бр. 4/2015

Hyatt International Corporation
Hyatt International Corporation
Impax Laboratories, Inc,
Janssen Biotech, Inc.
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA
Labaratorios Azevedos - Industria Faramceutica, S.A.
Lidl Stiftung & Co.KG
LONDESSA SRB, z.t.r.
LONDESSA SRB, z.t.r.
LONDESSA SRB, z.t.r.
LONDESSA SRB, z.t.r.
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware
Mulliri i Vjeter Sh.p.k.
NBA Properties, Inc.
NBA Properties, Inc.
NBA Properties, Inc.
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Polichem S.A. Registered Office
Polichem S.A. Registered Office
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Reckitt Benckiser N.V.
Schiesser Marken GmbH
Shulton, Inc.
Snapchat, Inc., a Delaware corporation
Stokely-Van Camp, Inc.
Stokely-Van Camp, Inc.
Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal
Department of Defense, Civil Protection and Sports
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
Technicolor Trademark Management
THE QUAKER OATS COMPANY
Umbrella Corporation LTD doo
Umbrella Corporation LTD doo
Wm. WRIGLEY Jr. Company
Wm. WRIGLEY Jr. Company

МК/Т/2015 /54
МК/Т/2015 /288
МК/Т/2015 /469
МК/Т/2015 /396
МК/Т/2015 /423
МК/Т/2015 /432
МК/Т/2015 /29
МК/Т/2015 /45
МК/Т/2015 /44
МК/Т/2015 /43
МК/Т/2015 /42
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МК/Т/2015 /8
МК/Т/2015 /40
МК/Т/2015 /412
МК/Т/2015 /418
МК/Т/2015 /470
МК/Т/2015 /22
МК/Т/2015 /377
МК/Т/2015 /376
МК/Т/2015 /451
МК/Т/2015 /461
МК/Т/2015 /458
МК/Т/2015 /459
МК/Т/2015 /460
МК/Т/2015 /417
МК/Т/2015 /298
МК/Т/2015 /18
МК/Т/2015 /17
МК/Т/2015 /447
МК/Т/2015 /195
МК/Т/2015 /71
МК/Т/2015 /170
МК/Т/2015 /20
МК/Т/2015 /430
МК/Т/2015 /431
МК/Т/2015 /313
МК/Т/2015 /198
МК/Т/2015 /311
МК/Т/2015 /310
МК/Т/2015 /169
МК/Т/2015 /429
МК/Т/2014 /1234
МК/Т/2014 /1233
МК/Т/2015 /3
МК/Т/2015 /4
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Азис Азем
АЛСАС САЃО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Атанас Влахо
Атанас Влахо
АТЕЛЈЕ КОКЕВ ДООЕЛ Скопје
Бојан Вељаноски
Владимир Ѓорчески
ГАЛЕНИКА АД Београд
ГАЛЕНИКА АД Београд
ГАЛЕНИКА АД Београд
ГАЛЕНИКА АД Београд
Градинар увоз-извоз АД Свети Николе
Дирекција за заштита на лични податоци
ДППУ Интернационал Фуд Базар
ДПТУ ЕУРО - ЕКО ГРИИН увоз - извоз
ДПТУ ЛИОН КОМПАНИ ДЕЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје
Друштво за графички услуги ЧАБЕЈ ГРАФИКА ДООЕЛ Тетово
Друштво за експлоатација, преработка и производство САРДИЧ МЦ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за консултантски услуги и инженеринг АКОТА ИНГ дооел
Скопје
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО
ДОО
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и
др. ДОО експорт-импорт
Друштво за производство трговија и услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ
ДООЕЛ експорт импорт
Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ,
експорт-импорт
Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ,
експорт-импорт
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увозизвоз
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО
увоз извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДИВАНО СТИЛ ДОО
увоз извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРАКШН
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО Куманово
Трговски марки
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МК/Т/2015 /155
МК/Т/2015 /50
МК/Т/2014 /1359
МК/Т/2014 /1358
МК/Т/2015 /293
МК/Т/2015 /467
МК/Т/2014 /893
МК/Т/2014 /1386
МК/Т/2014 /1387
МК/Т/2014 /1388
МК/Т/2014 /1389
МК/Т/2014 /919
МК/Т/2014 /1148
МК/Т/2015 /302
МК/Т/2015 /380
МК/Т/2014 /602
МК/Т/2013 /426
МК/Т/2014 /878
МК/Т/2015 /56
МК/Т/2015 /28
МК/Т/2015 /27
МК/Т/2015 /200
МК/Т/2014 /44
МК/Т/2015 /60
МК/Т/2015 /167
МК/Т/2015 /166
МК/Т/2015 /425
МК/Т/2015 /133
МК/Т/2015 /52
МК/Т/2015 /51
МК/Т/2015 /457
МК/Т/2015 /58
МК/Т/2015 /59
МК/Т/2015 /395
МК/Т/2015 /393
МК/Т/2015 /394
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Друштво за производство, трговија и услуги ПИЦЕРИЈА ВЕРОНА
ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ
ДООЕЛ Струмица
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз
ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз
ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЗОРАЛЕКМАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Друштво за трговија туризам и услуги ШАР ЕКСПРЕС Рамадан
ДООЕЛ увоз-извоз, с. Слатино, Теарце
Друштво за трговија, транспорт и шпедиција МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ
Скопје
Друштво за туризам трговија услуги и превоз Албатрос травелс
ДООЕЛ Скопје
Ивана Николовска
ИВАНЧО ПЕТРОВСКИ
ИЗВОР Вадин ДООЕЛ
КАРАОРМАН АД увоз-извоз Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КРЕСТОН ГРОУП ДООЕЛ
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО
МОТОЛОГИСТИКА УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л.
Пејоски Санде
Перевски Никола
Подрушница СТАР ЕКСКЛУЗИВ - ЕЛИТ ШОПИНГ ЦЕНТАР Скопје
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
Приватна здравствена установа - Ординација по општа
стоматологија СМАЈЛ ДЕНТ - Скопје
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увозизвоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увозизвоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Производсно услужно и трговско друштво на големо и мало увозизвоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
ПРО-ЦИТ Д.О.О. Скопје
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МК/Т/2015 /252
МК/Т/2015 /192
МК/Т/2013 /796
МК/Т/2013 /797
МК/Т/2015 /281
МК/Т/2014 /970
МК/Т/2014 /971
МК/Т/2015 /449
МК/Т/2015 /179
МК/Т/2015 /305
МК/Т/2015 /472
МК/Т/2015 /124
МК/Т/2014 /42
МК/Т/2015 /480
МК/Т/2015 /47
МК/Т/2015 /287
МК/Т/2015 /306
МК/Т/2014 /1086
МК/Т/2014 /1087
МК/Т/2015 /159
МК/Т/2015 /295
МК/Т/2015 /386
МК/Т/2015 /303
МК/Т/2013 /480
МК/Т/2015 /151
МК/Т/2015 /143
МК/Т/2015 /144
МК/Т/2015 /145
МК/Т/2015 /148
МК/Т/2015 /149
МК/Т/2015 /150
МК/Т/2015 /299
МК/Т/2015 /77
МК/Т/2015 /75
МК/Т/2015 /76
МК/Т/2015 /284
МК/Т/2015 /283
МК/Т/2015 /282
Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

Р-МЕТАЛИКА КОРП ДООЕЛ
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
РОЛОМАТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ
Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС акционерско друштво,
Кратово
РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
Слободан Трајковски
Стопанска интересна заедница за патен транспорт "Македонија
сообраќај" АМЕРИТ - Скопје
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ТЕЛЕШОП ДООЕЛ Скопје
Тодоровска Билјана
Трговец поединец за угостителски услуги СИТИ ГРИЛ ОКИ 2014 ТП
Орхан Феим Тахири Скопје
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и
мало КАМФУД ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за производство на огноотпорни материјали
ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна
трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна
трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Трговско друштво за производство, внатрешна и надворешна
трговија ЕВИТА КОМПАНИ ДОО Гевгелија
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и
услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД Скопје,
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

Трговски марки

31 Август 2015

МК/Т/2015 /369
МК/Т/2015 /307
МК/Т/2015 /309
МК/Т/2015 /308
МК/Т/2015 /165
МК/Т/2015 /136
МК/Т/2015 /21
МК/Т/2015 /206
МК/Т/2014 /1331
МК/Т/2015 /121
МК/Т/2015 /122
МК/Т/2014 /860
МК/Т/2015 /31
МК/Т/2014 /1324
МК/Т/2015 /55
МК/Т/2015 /156
МК/Т/2015 /78
МК/Т/2015 /79
МК/Т/2015 /80
МК/Т/2015 /366
МК/Т/2015 /367
МК/Т/2015 /365
МК/Т/2015 /364
МК/Т/2015 /49
МК/Т/2015 /48
МК/Т/2015 /141
МК/Т/2015 /140
МК/Т/2015 /142
МК/Т/2015 /160
МК/Т/2015 /162
МК/Т/2015 /161
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31 Август 2015

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 22127

(151) 10/07/2015

(210) TM 2008/576

(220) 27/05/2008

(181) 27/05/2018
(450) 31/08/2015
(732) Pharmachemie B.V.
Swenswog 5 Haarlem P.O. Box 552 2003 RN
Haarlem, NL
индустриската сопственост ЖИВКО

(591) циклама и бела
(551) индивидуална

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 35 торти и колачи

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

ANASTROZOLE TEVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски , ветеринарни и
санитарни
препарати,
диететски
супстанции, што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за
завои, материјали за пломбирање заби,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување на штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни

апарати,

(111) 22057

(151) 24/06/2015

(210) TM 2011/1003

(220) 23/09/2011

(181) 23/09/2021
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за трговија, угостителство,
сообраќај и услуги ТОТАЛ ЛОГИСТИК
ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
ул.Сретко Крстески бр.49, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

и

инструменти, вештачки екстремитети, очи,
заби, ортопедски производи, хируршки
материјали за шиење
(111) 22080

(151) 03/07/2015

(551) индивидуална

(210) TM 2011/758

(220) 11/07/2011

(510, 511)
кл.

(181) 11/07/2021
(450) 31/08/2015
(732) АТРЕЈД-Р ДООЕЛ
ул.Иван Милутиновиќ бр.17, 1000 Скопје,
MK
(540)

кл. 35

30

чоколадо

услуги при продажба на големо и

мало
кл. 39 пакување и дистрибуција
(111) 22072

(151) 03/07/2015

(210) TM 2011/1380

(220) 29/12/2011
(181) 29/12/2021

(450) 31/08/2015
(732) СТУДИО МОДЕРНА ДОО СКОПЈЕ
ул.Иван Милутиновиќ бр.б.б., 1000 Скопје,
MK
Трговски марки
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука и настава
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер
и
софтвер
кл. 45 правни услуги

(591) сива, бела и портокалова

(111) 22054

(151) 23/06/2015

(210) TM 2013/19

(220) 11/01/2013
(181) 11/01/2023

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

прехрамбени

производи

од

животинско потекло, зеленчук и други
градинарски производи, подготвени за
конзумирање или конзервирање, кои се
користат во подготовката на рецептите за

(450) 31/08/2015
(732) Фондација за развој на
иноваторство и претприемништво на
Балканот БАЛКАН АНЛИМИТЕД
ул.Франклин Рузвелт 39/кат 1, 1020
Карпош, Скопје, MK

храна
кл. 35 рекламирање на рецепти за храна
преку сите видови на медиуми
(111) 22056

(151) 23/06/2015

(210) TM 2013/18

(220) 11/01/2013
(181) 11/01/2023

(450) 31/08/2015
(732) Фондација за развој на
иноваторство и претприемништво на
Балканот БАЛКАН АНЛИМИТЕД
ул.Франклин Рузвелт 39/кат 1, 1020
Карпош, Скопје, MK
(540)

(591) плава и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41

образовни услуги, обука и настава

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер
и
кл. 45 правни услуги

софтвер

(111) 22075

(151) 09/07/2015

(210) TM 2013/63

(220) 28/01/2013

(181) 28/01/2023
(450) 31/08/2015
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
A.S.
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,
(591) зелена и бела
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CLAST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(450) 31/08/2015
(732) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

TLOGEX
(111) 22076

(151) 09/07/2015

(210) TM 2013/64

(220) 28/01/2013

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 28/01/2023

кл. 5 фармацевтски препарати

(450) 31/08/2015
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET

(111) 22117

(151) 29/07/2015

A.S.
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,

(210) TM 2013/149

(220) 05/03/2013
(181) 05/03/2023

Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија

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

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН

(540)

ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

ULTROX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22078

(151) 09/07/2015

(210) TM 2013/72

(220) 30/01/2013

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(181) 30/01/2023
(450) 31/08/2015
(732) Amgen Inc. (a Delaware corporation),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

OMLIVULT

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока,

(551) индивидуална

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како
мирудии);

(111) 22079

(151) 09/07/2015

(210) TM 2013/73

(220) 30/01/2013
(181) 30/01/2023

Трговски марки

мирудии;

мраз

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
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(111) 22116

(151) 29/07/2015

(210) TM 2013/150

(220) 05/03/2013

(181) 05/03/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 43

услуги за подготвување храна и

(591) жолта и црна

пијалоци; привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22115

(151) 29/07/2015

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока,

(210) TM 2013/158

(220) 05/03/2013

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(181) 05/03/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за
печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 43
услуги за подготвување храна и

и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

пијалоци; привремено сместување

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(111) 22114

(151) 29/07/2015

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(210) TM 2013/152

(220) 05/03/2013
(181) 05/03/2023

(540)

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
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жита, леб, производи од тесто и слатки,

(510, 511)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како
мирудии);
мирудии;
мраз

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

кл.
25
кл. 27

(111) 22166

(151) 12/08/2015

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи, ѕидни тапети коишто се од

(210) TM 2013/232

(220) 28/03/2013

текстил

облека,
обувки
и
капи
килими, рогузини, простирки и

(181) 28/03/2023
(450) 31/08/2015
(732) ШЕХЕРЕЗАДА-ПРИМА ДООЕЛ Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември сутерен лок.372

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

Скопје - Центар, MK
(740) Мерсиха Смаиловиќ

недвижен
имот
кл. 37
градежни конструкции, поправки,

ул.Чаирска бр.3, Скопје

инсталациски

(540)

кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за

услуги

(591) жолта, зелена, портокалова, црна

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22082

(151) 09/07/2015

кл. 30

(210) TM 2013/252

(220) 01/04/2013

брашно и производи од жита, леб,

производи од тесто и слатки, сладолед
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(181) 01/04/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДОО „Фото ЗРАК - Јуниор“
ул.„Сотка Георгиоски “ 45, Прилеп , MK
(540)

(111) 22081

(151) 09/07/2015

(210) TM 2013/247

(220) 01/04/2013

(181) 01/04/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за деловни услуги и
трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје,
MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(551) индивидуална
Трговски марки

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 40
филм

16

фотографии

фотографски услуги, фотографски
(развивање
фотогафски
филм)

кл. 41 фотографија
(111) 22163

(151) 12/08/2015

(210) TM 2013/425

(220) 14/05/2013
(181) 14/05/2023
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(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ
Скопје
ул.34 бр. 13, Илинден , MK
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(591) темно сина, бела, жолта, портокалова,

(540)

розова, светло и темно виолетова
(551) индивидуална

(591) виолетова, црвена, сина, темно сина,
темно зелена, жолта, бела
(551) индивидуална
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 32 пиво; минерална сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 22128

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/657

(220) 05/07/2013

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
кл. 27

(510, 511)

печење; сол,
мирудии);

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
и
маси
килими, рогузини, простирки и

бришачи,
линолеум
и
други
подни
прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од
текстил
кл. 40 обработка на материјали
(111) 22129

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/658

(220) 05/07/2013
(181) 05/07/2023
(450) 31/08/2015

(732) Семи Али
Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22,
1000 Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(181) 05/07/2023
(450) 31/08/2015
(732) Семи Али
Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22,
1000 Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(591) темно сина, бела, жолта, портокалова,
розова, светло и темно виолетова

(540)

(551) индивидуална

366 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(510, 511)

кл.

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не

автобуси; автобуси и структурни делови за

12

возила;

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси

истите: рамки за
моторни
возила,

кл. 27
килими, рогузини, простирки и
бришачи,
линолеум
и
други
подни

камиони, комбиња, SUV и структурни делови
за
истите;
приколки
(trailers)

прекривачи, ѕидни тапети, коишто не се од
текстил

кл. 39 услуги за транспорт и складирање;
организирање
туристички
патувања;

кл. 40 обработка на материјали

автобуски

(111) 22131

(151) 20/07/2015

автомобилски транспорт; шоферски услуги;
координирање на туристички аранжмани за

(210) TM 2013/671

(220) 10/07/2013
(181) 10/07/2023

поединци и за групи; услуги за итна
асистенција покрај пат, имено, услуги за

(450) 31/08/2015
(732) Игор Бибановски

шлепување, влечење со макара и достава на
клуч; лизинт за автомобили; лизинг за коли;

ул.2, бр.66, Визбегово, Скопје, MK

лизинг

(540)

правење резервации и адгажмани за превоз;
услуги за онлајн резервации за превоз;

за

автомобили;

моторни

регистарски таблички;
имено,
автомобили,

превоз;

изнајмување

камиони;

лизинг

за

возила;

возила;

превоз на патници; обезбедување на онлајн
пребарувачка компјутерска база на податоци
што содржи информации за патувања;
обезбедување на информации за патувања;
резервации

за

изнајмување

возила;

изнајмување
комбиња
за
селидба;
изнајмување GPS опрема за навигациска

(591) сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и производи од хартија

намена; изнајмување камиони; изнајмување
возила; превоз на патници; консултации за
превоз; услуги за превоз; услуги на
туристичка
агенција.
имено,
превење

(111) 22130

(151) 20/07/2015

резервации за адгажмани за превоз, услуги

(210) TM 2013/677

(220) 11/07/2013
(181) 11/07/2023

за резервација на превоз; туристички
клубови; планирање туристички рути; услути

(450) 31/08/2015
(732) Wizard Co., Inc. (Delaware corporation)
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

AVIS
(551) индивидуална

за возење на возила
(111) 22132

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/692

(220) 17/07/2013
(181) 17/07/2023

(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
Трговски марки
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

бизнис, огласување; водење на работење;

(540)

управување со работи; канцелариски работи
кл. 42
услуги поврзани со компјутерски
системи, мрежи, софтвер и професионални
услуги, просторни и енергетски решенија
(преку уреди за непрекинато напојување UPS, електрична енергија, батерии и
полначи, подигнати подови, безбедносни и
противпожарни системи, контрола на клима и
сите машини за напојување со енергија);
научни и технолошки услуги и истражувања и

(591) жолта, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 22133

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/696

(220) 18/07/2013
(181) 18/07/2023

(450) 31/08/2015
(732) Midis Group Ltd.
Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town,
Tortola, VG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

планирања кои се однесуваат на истите;
услуги
за
индустриски
анализи
и
истражувања во полето на компјутерски
хардвер и софтвер; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(111) 22134

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/698

(220) 19/07/2013
(181) 19/07/2023

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски компоненти и периферни
уреди; компјутери и компјутерски прибор;
магнетни носачи на податоци, снимање
дискови; опрема за обработка на податоци и
компјутери
кл. 35 групирање во корист на други, на

(591) бела, сина, зелена, портокалова

широк асортиман на производи, имено
компјутерски
софтвери
и
програми,

(510, 511)
кл. 3 тоник

(551) индивидуална

овозможувајќи им на потрошувачите полесно
да ги видат и купат овие производи, давање
совети и помош на стопански субјекти во
однос на воспоставување и одржување на
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(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

кл.

31

пивски

слад

кл. 32 пиво

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(111) 22137

(151) 20/07/2015

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2013/704

(220) 19/07/2013
(181) 19/07/2023

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

31

пивски

слад

кл. 32 пиво

(551) индивидуална

(111) 22136

(151) 20/07/2015

(510, 511)
кл.
31

(210) TM 2013/703

(220) 19/07/2013

кл. 32 пиво

(181) 19/07/2023
(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

пивски

слад

(111) 22073

(151) 01/07/2015

(210) TM 2013/755

(220) 14/08/2013
(181) 14/08/2023

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

и услуги ВИЛСОН СПОРТ ДООЕЛ увоз-

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

извоз Скопје
ул.Борка Талевски бр.27/4, 1000 Скопје -

(540)

Центар, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелена, црна и бела
Трговски марки
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(551) индивидуална

производи за постигнување непропустливост

(510, 511)

на

кл. 35 услуги при продавање на големо и
мало на спортска опрема

обработка на кожа; кожа - хемиски средства
импрегнација на кожата; средства за

(111) 22084

(151) 10/07/2015

омекнување при обработка на кожи ; Хемиски
средства за спречување кондензација;

(210) TM 2013/825

(220) 30/08/2013
(181) 30/08/2023

Ксенон; лепила за кожа; Лепило за
индустриска употреба; Лепила за ѕидни

кожата;

кожа

-хемиски

средства

за

(450) 31/08/2015
(732) ПАУЕР БРАНД ООД
жк „Дружба 2“, бул.„Цветан Лазаров“ 92,

плочки; Лепила за тапети; цемент - (хемиски

ет. 1 1582 Софија, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

конзервирање цемент), со исклучок на бои и
масла; цемент за поправање скршени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи; гуми за автомобилски гуми;
хемиски производи за одвојување на

средства за постигнување водоотпорност на
цемент) освен бои; цемент (производи за

маслата; хемиски средства за прочистување
(551) индивидуална

на маслата, хемиски додатоци за моторни
горива; хемиски производи за освежување на

(510, 511)
кл. 1 антистатични препарати, кои не се за

кожата; разладувачи за мотори на возила;
тензиоактивни агенси; хемиски средства за

намена во домаќинство; Антифриз; средства
за
отстранување
на
сјајот;
хемиски

декарбонизирање на мотори; Синтетички
материјали за апсорпција на масло; течности

производи за постигнување непропустливост
на
кожата;
хемиски
производи
за

за

сопирање;

течноси

за

пренесување;

на

течности за отстранување на сулфати од
акумулатори; течности за отстранување на

текстилните материјали; препарати за
согорување [хемиски додатоци за моторни

сулфати од акумулатори; течност за
сервоуправување; течности за хидраулични

горива]; средства за премачкување со лепак;
балсам од гурјун (гурјон, гурјан) за

системи; Помошни течности за употреба со
абразиви; хемиски средства против губење

производство на лакови; разладувачи за
мотори на возила; Детергенти што се

на сјајот на прозорските стакла; хемиски

постигнување

водонепропустливост

процеси;

производи за спречување на кондензација
кл. 2 азбестни бои; масти против 'рѓа; масла

Додатоци за прочистување на бензин;
средства за уништување лисје од растенија;

против 'рѓа; Анти- корозивни производи;
производи за заштита од 'рѓа; Бои ; Бои за

распрскувачи на нафта; распрскувачи на
петролеј; хемиски додатоци за масла;

боење ; .нагризувачки средства за кожа ;
емајл [ лакови ]; средства за заштита на

хемиски додатоци за моторни горива;
Обезбојувачи за индустриска употреба;

метали; Лакови ; разредувачи за лакови ;

користат

во

производствените

хемиски средства за белење масти; хемиски

масла против 'рѓа; фиксатори [ лакови ]
кл. 3 абразивни средства ; средства за

средства за белење масла; хемиски средства
импрегнација на кожата; хемиски средства

освежување на воздух; восок за полирање;
креми за кожени производи ; шишиња со

импрегнација на текстил; пополнувачи за
каросерии на автомобил; кожа -хемиски

стиснат воздух наменет за чистење;
Детергенти што не се користат во процесите
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на производство и што не се за медицинска

кл. 43

употреба; производи за заштита на кожа

пијалоци; привремено сместување; хотели,

(политури); креми за кожени производи;
ткаенини импрегнирани со детергент за

мотели, ресторани, кафе барови

чистење;
производи
Размастувачи , освен

(111) 22086

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/827

(220) 30/08/2013

за
белење;
за употреба во

производни процеси ; восок за полирање;
креми за полирање; препарати за полирање;
средства

за

отстранување
отстранување

чистење;

средства

на
бои;
средства
корозија; отстранувачи

услуги за подготвување на храна и

за

(181) 30/08/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за маркетинг и пропаганда

за
на

ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје
ул.Црвена Вода бр.4/1, Скопје, MK

дамки ; производи за постигнување сјај
(политури); раствори за чистење; течности за

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000

чистење
шофершајбна;
шампони
кл. 21 аеросолни распрскувачи што не за

(540)

медицинска употреба; крпи за чистење; крпи
за бришење прашина од мебел; бришачи за
под со реси ; крпи за прашина; јарешка кожа
за чистење; жици за чистење ; жици за
чистење; рачни апарати за чистење, крпи за
чистење, ракавици за полирање; прскалки за
црева за полевање; Четки
(111) 22085

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/826

(220) 30/08/2013

(181) 30/08/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за маркетинг и пропаганда
ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ Скопје
ул.Црвена Вода бр.4/1, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

COFFEE & FRIENDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 43

30
кафе
услуги за подготвување на храна и

пијалоци; привремено сместување; хотели,
мотели, ресторани, кафе барови
(111) 22087

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/838

(220) 05/09/2013
(181) 05/09/2023
(450) 31/08/2015

(732) I G L A Sh.p.k,
Komuna Vaqarr, Tirana, AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

SOLO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, инстант кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно
и производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет,
сосови (како мирудии); мирудии; мраз
Трговски марки
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(591) жолта, портокалова, светло сина,

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

темно сина и црна

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална
(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

мало, огласување, водење на работење,
управување со работи
(111) 22160

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/850

(220) 10/09/2013

(181) 10/09/2023
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство и трговија
НИНА-МАК ДООЕЛ Свети Николе
ул.Ударничка бр.22, Свети Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

GS200t
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

автомобили и нивните структурни

делови
(111) 22139

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/862

(220) 13/09/2013

(181) 13/09/2023
(450) 31/08/2015
(732) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105,
US

(591) црвена, бела, светло и темно зелена
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 зачини, производство на зачински
мешавини
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и што не се опфатени со другите
класи; свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки
и
природно
цвеќе
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата, увоз-извоз и
трговија на големо имало со зачини и
зачински мешавини
(111) 22138

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/853

(220) 11/09/2013
(181) 11/09/2023

(450) 31/08/2015
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 22141

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/870

(220) 13/09/2013
(181) 13/09/2023
(450) 31/08/2015

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(540)

(591) платина, бакарна, портокалова, бела
(591) црна, бакарна, портокалова, бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун,

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање,

рачно

цигари,

завиткување,

тутун

за

жвакање,

пури,

цигарилоси,

супстанци

за

цигари, пури, цигарилоси, супстанци за
пушење кои се продаваат заедно или

пушење кои се продаваат заедно или
одвоено од тутун а кои не се за медицински

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени, и не се наменети за лекување,

намени, и не се наменети за лекување,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за

34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли за
цигари
и
кибрити

цигари

кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање, водење

кл. 35 огласување и рекламирање, водење
на работење и водење на комерцијална

на работење и водење на комерцијална
дејност,
управување
со
работење,

дејност,
управување
со
работење,
комерцијална администрација, комерцијални

комерцијална администрација, комерцијални
работи, уредувачка дејност, канцелариски

работи, уредувачка дејност, канцелариски
работи

работи

и

(111) 22161

(151) 12/08/2015

(210) TM 2013/1121

(220) 13/09/2013

(220) 25/11/2013
(181) 25/11/2023

(181) 13/09/2023
(450) 31/08/2015

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за туризам, промет и

(111) 22140

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/871

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

услуги Њу Вејс Оф Травел ДООЕЛ Скопје
Бул.Св.Климент Охридски бр.30/приземје-

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

лок.1 Скопје-Центар, MK

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(540)
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101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) сина, жолта, сива, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање

на

стока,

организирање

патувања
(111) 22083

(151) 21/07/2015

(210) TM 2013/1150

(220) 05/12/2013

(181) 05/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) Киносенс доо - Скопје
ул. 29 ти Ноември бр. 31-15, MK
(540)

(540)

HOWARD LEIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10

тампони за уши за блокирање на

бучава, отпорни на звук и за намалување на
бучава
(111) 22143

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/1208

(220) 25/12/2013
(181) 25/12/2023

(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, портокалова, жолта,
плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(591) црвена, зелена, златна, светло златна,
црна, бела

(111) 22142

(151) 20/07/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/1203

(220) 23/12/2013
(181) 23/12/2023

кл. 32 пиво

(450) 31/08/2015
(732) Honeywell International Inc.

(111) 22144

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/1209

(220) 25/12/2013
(181) 25/12/2023
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(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

(510, 511)
кл. 32 пиво

оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(111) 22146

(151) 20/07/2015

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2013/1211

(220) 25/12/2013
(181) 25/12/2023

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова, розева,
златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(111) 22145

(151) 20/07/2015

(591) црна, бела, црвена, сребрена, светло

(210) TM 2013/1210

(220) 25/12/2013

златна, темно златна
(551) индивидуална

(181) 25/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

(510, 511)
кл. 32 пиво

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

(111) 22147

(151) 20/07/2015

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2013/1212

(220) 25/12/2013

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 25/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, златна
(551) индивидуална
Трговски марки
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(591) црна, бела, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(111) 22089

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1226

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

360 SL HERBOCOR
(111) 22148

(151) 20/07/2015

(210) TM 2013/1223

(220) 27/12/2013
(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015

(732) SHULTON, INC.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

TIMBER
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22090

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1228

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
(540)

употреба; сапуни за капење; спрееви за тело;
препарати за миење на тело; препарати за
грижа на косата; препарати за бричење
(111) 22088

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1225

(220) 27/12/2013
(181) 27/12/2023

(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

ATTILA
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кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

кл. 3
препарати за после бричење;
антиперспиранти и деодоранси за лична

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

MATADOR GOLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди
(111) 22091

(151) 07/07/2015

(210) TM 2013/1229

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

330 EC STON
(551) индивидуална
Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници,

кл. 5 препарати за уништување на штетници,

хербициди, фунгициди, инсектициди

хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) 22092

(151) 10/07/2015

(111) 22095

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1230

(220) 27/12/2013

(210) TM 2013/1233

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(540)

(540)

TEZOL

CAPTAN ULTRA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) 22093

(151) 10/07/2015

(111) 22096

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1231

(220) 27/12/2013

(210) TM 2013/1234

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(540)

(540)

200 SL RAPID

MANKOZEB R GOLD

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) 22094

(151) 10/07/2015

(111) 22097

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1232

(220) 27/12/2013

(210) TM 2013/1237

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(540)

(540)

FOLPET
(551) индивидуална
Трговски марки

ZAGOR
(551) индивидуална
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници,

кл. 5 препарати за уништување на штетници,

хербициди, фунгициди, инсектициди

хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) 22098

(151) 10/07/2015

(111) 22101

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1239

(220) 27/12/2013

(210) TM 2013/1242

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(540)

(540)

CROS SUPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди
(111) 22099

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1240

(220) 27/12/2013

(591) тегет и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз

(111) 22077

(151) 09/07/2015

(210) TM 2014/48

(220) 25/01/2014
(181) 25/01/2024

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(732) MIRATO S.p.A.

(540)

Strada Provinciale Est Sesia, 28064
Landiona, Novara, IT

DELTACID

(450) 31/08/2015

(740) Друштво за застапување од областа на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди
(111) 22100

(151) 10/07/2015

(210) TM 2013/1241

(220) 27/12/2013

(181) 27/12/2023
(450) 31/08/2015
(732) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XH10 POWER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување
штетници;
инсектициди,
фунгициди,
хербициди, средства за дезинфекција

(540)

MATADOR
(551) индивидуална
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(111) 22121

(151) 12/08/2015

(210) TM 2014/67

(220) 30/01/2014
Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(181) 30/01/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за информатички
инженеримг, производство и услуги

(111) 22165

(151) 12/08/2015

(210) TM 2014/285

(220) 10/03/2014
(181) 10/03/2024

ИНТЕЛИКОМ ДОО Скопје
, MK

(450) 31/08/2015
(732) МАРГАРИТА ГОКИЌ

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

ул. Васил Ѓоргов бр. 29-2/43, 1000 Скопје,
MK

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, сива, бела

(551) индивидуална

(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
опрема за

каси, машини за сметање,
обработка на податоци и

компјутери, апарати
кл.
38

за

гаснење пожар
телекомуникации

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
Трговски марки

(510, 511)
кл. 9 апарати за емитување звук, апарати за
забава

приспособени

за

употреба

со

надворешен екран или монитор, апарати за
репродукција на звук, апарати за снимање на
звук, вискотници за звучници, грамофони,
грамофонски
игли,
дискови
(компакт
дискови), дискови за снимање на звук, звук
(ленти
за
снимање
звук),
звучници,
компактдиск

плеери,

кутии

за

звучници,

ленти за снимање звук; микрофони, плеери
(ДВД плеери), радија, апарати за снимање,
пренос
и
кл.
15

репродукција
музички

на
звук
инструменти

кл. 41
забавни и културни активности,
организирање и водење на концерти, забава,
звучни записи, изнајмување аудио опрема,
изнајмување звучни записи, ноќни клубови,
продукција на музички емисии, ди џеи,
музичари, пеачи, услуги на компонирање на
музика, издавачки куќи, издавачки куќи за
музичка продукција
(111) 22164

(151) 12/08/2015

(210) TM 2014/309

(220) 13/03/2014
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(181) 13/03/2024
(450) 31/08/2015
(732) АД ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ
ул. Франц Месеснел бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 22059

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/402

(220) 08/04/2014

(181) 08/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за угостителство и други
услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увозизвоз Скопје
бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, Скопје-

(591) -зелена, бела и сива
(551) индивидуална

Центар, MK
(540)

(510, 511)
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзани со
нив, индустриски анализи и истражувачи,
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(591) црна, виолетова и бела
(111) 22058

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/401

(220) 08/04/2014

(181) 08/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за угостителство и други
услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увозизвоз Скопје
бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, СкопјеЦентар, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
спортски и културни активности,
забава
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалоци, привремено сместување
(111) 22060

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/403

(220) 08/04/2014
(181) 08/04/2024

(540)

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за угостителство и други
услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увозизвоз Скопје
бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, СкопјеЦентар, MK
(540)
(591) црна, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
забава

спортски и културни активности,

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување
(591) црна, виолетова, црвена и бела
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Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(510, 511)

управување

кл. 41
забава

со

работата;

канцелариски

спортски и културни активности,

работи; увоз-извоз и трговија на големо и
мало со: бела техника, куќни или кујнски

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

апарати и садови, електрични апарати за
домаќинство, електромеханички апарати за

(111) 22061

(151) 09/07/2015

кујни, електрични апарати за загревање /
ладење на воздухот, климатизери, проточни

(210) TM 2014/404

(220) 09/04/2014

бојлери, вградна техника и видео техника

(181) 09/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) Вуксановиќ Слободан
ул.Христо Татарчев бр.47/Ѕ/2-53, Скопје,

кл. 37 сервисирање и поправки на бела
техника, куќни или кујнски апарати и садови,

MK

електрични апарати за загревање / ладење
на воздухот, климатизери, проточни бојлери,

(540)

електрични
апарти
за
електромеханички
апарати

вградна

техника

и

домаќинство,
за
кујни,

видео

техника

кл. 39 пакување и складирање на стока

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22063

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/412

(220) 11/04/2014

кл. 1 течно органско микробиолошко ѓубриво

(181) 11/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) ТДПУТТ ДООЕЛ РИПИЛ 2007 ПРИЛЕП

од калифорниски црви

УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.17, ПРИЛЕП, MK
(540)

(111) 22062

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/411

(220) 10/04/2014
(181) 10/04/2024

(450) 31/08/2015
(732) ТД РИМЕКО ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Перо Наков бр.116, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) плава, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

кл. 39 транспортни услуги
(111) 22064

(151) 19/06/2015

(210) TM 2014/413

(220) 11/04/2014
(181) 11/04/2024
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Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

(450) 31/08/2015
(732) ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
ул.Борис Трајковски бр.73, 1000 Скопје,
MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена

кл. 25 облека, обувки и капи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење
и
полирање
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со препарати за чистење, полирање,
триење и полирање

(111) 22122

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/423

(220) 14/04/2014
(181) 14/04/2024

(450) 31/08/2015
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 22065

(151) 19/06/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2014/418

(220) 11/04/2014

(540)

(181) 11/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ
ул.Втора Македонска Бригада бр.26/5,
1000 Скопје, MK
(540)

FOREVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

облека,

обувки

и

капи

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода); води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода;
пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи

(111) 22066

(151) 19/06/2015

и други

(210) TM 2014/419

(220) 11/04/2014

пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(181) 11/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ
ул.Втора Македонска Бригада бр.26/5,
1000 Скопје, MK

препарати

за

производство на

управување со работата: канцелариски
работи; продажба на големо и мало на: вода
(минерална вода); води за пиење [пијалаци],
минерална вода, газирана вода; пијалаци од

(540)
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овошје и овошни сокови; сирупи и други

(591) сиво сребрена, светла и темна зелена

препарати за производство на пијалаци

(551) индивидуална

(111) 22123

(151) 10/07/2015

(510, 511)
кл. 3 лосион по бричење

(210) TM 2014/425

(220) 14/04/2014
(181) 14/04/2024

(111) 22125

(151) 10/07/2015

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(210) TM 2014/427

(220) 14/04/2014
(181) 14/04/2024

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

(540)

(540)

(591) жолто златна, светла и темна зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) жолто златна, темна и светло бордо
(551) индивидуална

кл. 3 колонска вода
(111) 22124

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/426

(220) 14/04/2014
(181) 14/04/2024

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 3 тоалетна вода
(111) 22126

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/428

(220) 14/04/2014

(181) 14/04/2024
(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

Трговски марки
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SECURETIME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 уред за испорака на лек

(591) сиво сребрена, темна и светла бордо
(551) индивидуална

(111) 22151

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/513

(220) 12/05/2014
(181) 12/05/2024

(450) 31/08/2015
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(510, 511)
кл. 3 лосион по бричење

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(111) 22149

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/499

(220) 06/05/2014

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(181) 06/05/2024
(450) 31/08/2015
(300) 86192578 13/02/2014 US
(732) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

DOSEALLY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 уред за испорака на лек

(591) бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун кои не
се користат во медицински или куративни
цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни

(111) 22150

(151) 20/07/2015

машини за правење на цигари; туби за

(210) TM 2014/501

(220) 06/05/2014
(181) 06/05/2024

цигари; филтри за цигари; хартија за цигари;
кибрит и артикли за пушачи

(450) 31/08/2015
(300) 86192607 13/02/2014 US
(732) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(111) 22152

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/514

(220) 12/05/2014
(181) 12/05/2024

(450) 31/08/2015
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015
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Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979

(540)

King's Road, Island East, HK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

тутун,

преработка

или

сиров;

производи од тутун; замени за тутун кои не

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

се користат во медицински или куративни
цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачи

машини за правење на цигари; туби за
цигари; филтри за цигари; хартија за цигари;

(111) 22068

(151) 03/07/2015

кибрит и артикли за пушачи

(210) TM 2014/578

(220) 23/05/2014
(181) 23/05/2024

(111) 22153

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/515

(220) 12/05/2014
(181) 12/05/2024

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство трговија и
интелектуални услуги СИ-КОН извоз-увоз

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

ДООЕЛ Велес
ул. Сутјеска 3/3, 1400 Велес, MK
(540)

Скопје, MK
(540)

DIASTOP PROBIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 22067

(151) 03/07/2015

(210) TM 2014/567

(220) 15/05/2014

(181) 15/05/2024
(450) 31/08/2015
(732) CTBAT International Co. Limited

(591) црна, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

услуги при продажба на мало и

големо со: облека, обувки и тактична опрема
за војска, полиција и служби за безбедност
(111) 22069

Трговски марки
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(210) TM 2014/600

(220) 29/05/2014

тропање

(181) 29/05/2024

согорување,

на

мотори

со

разладувачи

внатрешно

за

мотори

на

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија

возила, дестилирана вода, течност за серво
управување, течности за сопирање; средства

на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

за белење и други материјали за перење;
препарати за чистење, полирање, триење и

ул.Петре Георгиев бр. 48/2-20, 1000 Скопје,
MK

нагризување;
шампони,
производи
за
постигнување висок сјај (политури); креми за

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

полирање;

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

корозија; течности за чистење шофершајбна,
антикорозивни премачкувачи за заштита на

средства

за

одстранување

шасиите на возила
(111) 22070

(151) 03/07/2015

(210) TM 2014/601

(220) 29/05/2014
(181) 29/05/2024

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
антифриз, закиселена вода за полнење на
акумулатори,
хемиски
додатоци
на
моторните горива, хемиски додатоци за
прочистување на бензинот, раствори против
пенење на акумулатори, материи против
тропање
на
мотори
со
согорување, разладувачи за

на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Петре Георгиев бр. 48/2-20, 1000 Скопје,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

внатрешно
мотори на

возила, дестилирана вода, течност за серво
управување,
течности
за
сопирање
кл. 3 средства за белење и други материјали
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; шампони, производи
за постигнување висок сјај (политури); креми
за полирање; средства за одстранување

(591) црна, црвена, бела

корозија; течности за чистење шофершајбна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:

кл. 12 носачи за скии на возила, бандажи за
тркала на возила, рикверц аларми за возила,

хемиски
производи
за
индустријата,
антифриз, закиселена вода за полнење на

волани (обвивки за волани на возила),

акумулатори,
хемиски
додатоци
на
моторните горива, хемиски додатоци за

штитници
од
сонце
за
автомобили,
сигурносни појаси за возила, сигурносни

прочистување на бензинот, раствори против

седишта за деца за возила, прозорци за
возила, предни бришачи на возила,

пенење на акумулатори, материи против

шофершајбни,

386 | С т р а н а

трепкачи

за

возила,

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

тапацирани предмети за возила, браници за

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

возила, покривки за седишта на возила,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

предупредувачки триаголници при дефект на
возила

(540)

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:
носачи за скии на возила, бандажи за тркала
на возила, рикверц аларми за возила, волани
(обвивки за волани на возила), штитници од

(591) темнокафена, светлокафена, окер,

сонце за автомобили, сигурносни појаси за
возила, сигурносни седишта за деца за

бела
(551) индивидуална

возила, прозорци за возила, предни бришачи
на возила, шофершајбни, трепкачи за

(510, 511)
кл. 30 кафе, кафе (замена за кафе), пијалоци

возила, тапацирани предмети за возила,
браници за возила, покривки за седишта на

од кафе со млеко, ароми на кафе, пијалоци

возила, предупредувачки триаголници при

што
се
на
основа
на
чоколадо
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,

дефект на возила, апарати за осветлување
на возила, антикорозивни премачкувачи за

продажба на големо и продажба на мало на
кафе, кафе (замена за кафе), пијалоци од

заштита на шасиите на возила, хемиски
производи за индустријата,
антифриз,

кафе со млеко, ароми на кафе, пијалоци што
се на основ на чоколадо

закиселена вода за полнење на акумулатори,
хемиски додатоци на моторните горива,

(111) 22107

(151) 10/07/2015

хемиски

(210) TM 2014/686

(220) 23/06/2014

додатоци

за

прочистување

на

бензинот, раствори против пенење на
акумулатори, материи против тропање на
мотори
со
разладувачи

внатрешно
за
мотори

согорување,
на
возила,

(181) 23/06/2024
(450) 31/08/2015
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
A.S.

дестилирана вода, течност за серво
управување, течности за сопирање, средства

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,

за белење и други материјали за перење,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување,
шампони,
производи
за

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Istanbul, TR

постигнување висок сјај (политури), креми за
полирање,
средства
за
одстранување
корозија, течности за чистење шофершајбна
(111) 22071

(151) 03/07/2015

(210) TM 2014/645

(220) 09/06/2014
(181) 09/06/2024

(450) 31/08/2015
(732) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт
Гостивар
ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK
Трговски марки

ANZIBEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 22162

(151) 12/08/2015

(210) TM 2014/806

(220) 18/07/2014
(181) 18/07/2024
(450) 31/08/2015
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(732) Република Македонија Универзитет

(210) TM 2014/833

(220) 30/07/2014

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
бул.Гоце Делчев бр.9, Скопје, MK
(540)

(181) 30/07/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за трговија, маркетинг и
услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје
ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина
Кисела Вода, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)

DHL
(591) златно-жолта

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 23 предено и конец за текстил

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, подготвување
настава;
кл. 42

културни
активности
научни и технолошки услуги,

истражување и планирање; проектирање и
развој

(111) 22055

(151) 23/06/2015

(210) TM 2014/834

(220) 30/07/2014

(111) 22167

(151) 06/08/2015

(181) 30/07/2024
(450) 31/08/2015
(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(210) TM 2014/824

(220) 25/07/2014

Ohio 45202, US

(181) 25/07/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Скопје
ул.Втора Македонска Бригада б.б., Скопје,
Бутел, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

кл. 30 леб
(111) 22053
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(151) 23/06/2015

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; препарати за
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чистење, грижа и разубавување на прибор за
јадење

и

садови;

сапуни

за

домашна

(450) 31/08/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

употреба; прашок за миење садови;
детергенти за миење садови; препарати за

вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

миење садови; агенси за сушење за машини
за миење садови, одмастувачи

(540)

(111) 22074

(151) 03/07/2015

(210) TM 2014/930

(220) 05/09/2014

(181) 05/09/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ЕЛЕНА ЛУКА експорт-импорт
ДООЕЛ Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов

(591) зелена, бела, кафеава, црвена, црна

бр.130, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки
(111) 22111

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1003

(220) 22/09/2014
(181) 22/09/2024

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се

увоз-извоз Скопје
ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 1000
Скопје, MK

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери;

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

чадори, сонцебрани и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи

(540)

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

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. 26 тантела и везови, панделки и гајтаи;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
(111) 22154

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1001

(220) 19/09/2014
(181) 19/09/2024

Трговски марки

(591) црна, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, а посебно софтвер апликација,
проодажба преку интернет, веб маркетинг
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DUTACIP
(111) 22110

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1004

(220) 22/09/2014
(181) 22/09/2024

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

хемиски препарати за медицинска

употреба, медицински и
препарати;
лекови
(за

фармацевтски
фармацевтска

намена), витамини и мешавини збогатени со
прехранбени витамини, хемиски препарати
за медицинска употреба, медицински и
фармацевтски
препарати,
лекови
(за
фармацевтска

намена);

витамини

и

витамински
препарати,
храна
за
новороденчиња и инвалиди и диететски
прехрамбени производи
(111) 22113

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1012

(220) 24/09/2014
(181) 24/09/2024

(450) 31/08/2015
(732) Златара ЕНСАР Ниметула Едуш
Кадри Скопје
ул.Белградска бр.95, Скопје-Чаир, MK

(591) црна, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи,

а

посебно

софтвер

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

апликација,

проодажба преку интернет, веб маркетинг
(111) 22118

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1007

(220) 19/09/2014
(181) 19/09/2024
(450) 31/08/2015

(732) Cipla Limited
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит,

скапоцени камења;

хорологиски и хронометриски инструменти;
златни нишки (накит), злато, сурово или
ковано,
сребро
суроо
или
ковано
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги при увозизвоз и производство и продажба на големо
и мало со: скапоцени метали и нивните
легури и производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
Трговски марки
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другите класи; накит скапоцени камења;

другите класи; женски чанти, торби и куфери,

хорологиски и хронометриски инструменти;

ремени

златни нишки (накит), злато, сурово или
ковано, сребро, сурово или ковано

(111) 22102

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1042
(111) 22112

(151) 10/07/2015

(220) 02/10/2014
(181) 02/10/2024

(210) TM 2014/1040

(220) 01/10/2014
(181) 01/10/2024

(450) 31/08/2015
(732) Друштво за услуги, трговија и

(450) 31/08/2015
(732) Занаетчија Златар ИБРО Ибраим
Кадри Скопје

производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз

ул.Покриена Чаршија бр.29, Скопје, MK

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ДООЕЛ Охрид
ул.Цар Самоил бр.20, MK

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти;
златни нишки (накит), злато, сурово или
ковано,

сребро

сурово

или

ковано

кл. 25 кожа и имитација од кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; женски чанти,
торби
и
куфери,
ремени
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги при увозизвоз и производство и продажба на големо
и мало со: Скапоцени метали и нивните
легури и производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти;
злтни нишки (накит), злато, сурово или

(591) темно црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

14

накит

кл. 35 услуги во трговија на големо и мало со
накит
(111) 22103

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1043

(220) 02/10/2014

(181) 02/10/2024
(450) 31/08/2015
(732) Друштво за услуги, трговија и
производство АНТИЦА-БИСЕР увоз-извоз
ДООЕЛ Охрид
ул.Цар Самоил бр.20, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

ковано, сребро сурово или ковано; кожа и
имитација од кожа и производи направени од
овие материјали, што не се вклучени во
Трговски марки
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(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

КАРАМБА
(551) индивидуална
(591) темно црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
14
накит
кл. 35 услуги во трговија на големо и мало со
накит
(111) 22119

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1147

(220) 29/10/2014
(181) 29/10/2024

(450) 31/08/2015
(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ОНУРЕГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати, имено,

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство
посебно препарати за садење на растенија;
хемиски и/или биолошки препарати значајни
за постапка со растенија, препарати за
регулирање на растењето на растенија,
хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти,
природни
или
вештачки
хемикалии како сексуални замки или агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди,
пестициди

фунгициди,

хербициди,

(111) 22155

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1165

(220) 03/11/2014
(181) 03/11/2024

(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

цитокин инхибиторни лекови; фармацевтски
препарати кои го модулираат имуниот
систем; фармацевтски препарати за третман
(лекување) на одредени видови ракови и
крвни заболувања
(111) 22108

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1162

(220) 03/11/2014
(181) 03/11/2024
(450) 31/08/2015

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE
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(591) бела, кафена, жолта, окер, розева,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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помошни лековити средства, билни

капки кои го помагаат зајакнувањето на
имунитетот
(111) 22156

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1166

(220) 03/11/2014

(181) 03/11/2024
(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

(591) бела, кафеава, зелена, светла и темна

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

розева

кл. 5 помошни лековити средства, билни
капки кои го помагаат смирувањето
(111) 22158

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1168

(220) 03/11/2014

(181) 03/11/2024
(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
(591) бела, кафеава, зелена, виолетова,

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

розева
(551) индивидуална

Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 помошни лековити средства, билни
капки за подобрување на одбранбената
активност на организмот
(111) 22157

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1167

(220) 03/11/2014

(181) 03/11/2024
(450) 31/08/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

(591) бела, кафеава, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 помошни лековити средства

(540)
(111) 22159

(151) 20/07/2015

(210) TM 2014/1178

(220) 05/11/2014
(181) 05/11/2024
(450) 31/08/2015

Трговски марки
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(732) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

LYSOBACT SPRAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 22106

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1197

(220) 10/11/2014

(181) 10/11/2024
(450) 31/08/2015
(732) Michael Kors (Switzerland)
International GmbH
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH
(591) кафеава, жолта, бела, зелена, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
кантарион масло за медицинска

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MICHAEL KORS

употреба

(551) индивидуална
(111) 22104

(151) 10/07/2015

(510, 511)

(210) TM 2014/1186

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024

кл. 3 препарати за избелување и други
супстанци за перење; препарати за чистење,

(450) 31/08/2015
(732) BOSNALIJEK d.d.

полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; есенцијални масла; тоалетна

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

вода; лосион за после бричење; колонска
вода и парфеми; лосиони за коса, креми,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

гелови, масла, тоници, хидрантни креми,

LYSOBACT COMPLETE SPRAY

производи; прајмери (подлоги) за шминка;
кармин, сјај за уста, молив за уста, препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 22105

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1187

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024

(450) 31/08/2015
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
394 | С т р а н а

пени и спрејови; лосиони за капење, масла,
гелови и креми; пасти за заби; козметички

за волумен на уста, балсам за уста
кондиционер за уста, прајмери (подлоги) за
уста, сјајеви за волумен на уста; коректор;
основа; пудра за лице; руменило; бронзер
(самопотемнувач); маскара; сенка за очи;
молив за очи; молив за веѓи, креми, восоци,
гелови
и
пудри;
лакови
за
нокти;
немедицински препарати за нега на кожа;
немедицински препарати за заштита од
сонце; немедицински хигиенски средства;
лажни

трепки;

и

дезодоранси

и

Трговски марки
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за

лична

употреба;

и

кл. 9
научни,
електрични,

наутички, геодетски,
фотографски,

благородни метали, необработени или полуобработени; легури од благородни метали;

кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и инструменти

злато, необработени или тепани; паладиум;
платина [метал]; родиум; рутениум; сребрена

за
вагање,
мерење,
сигнализирање,
проверка (контрола); апарати за снимање,

нишка; сребро, необработени или тепани;
млазни, необработени или полу- обработени;

пренос или репродукција на звук или слики;

срма; амајлии [накит], штрас за накит; накит;

магнетни носачи на податоци; дискови за
снимање; апарати што се активираат со

белегзии, пресечени алки, брошеви, беџови,
игли, обетки, синџири, амајлии, украсен накит

жетони;
регистарски
каси;
електрични
сметачки машини; електронски машини за

кој се носи околу врат, ѓердани, медаљони,
привезоци, прстени, антикварен накит;

обработка на податоци; електронски уреди за
обработка на податоци; апарати за гаснење

скапоцени камења и камења за накит; полускапоцени камења и камења за накит;

на огин; очила; очила за сонце; рамки за

дијаманти;

очила; футроли за очила и очила за сонце;
синџири и врвки за очила и очила за сонце;

скапоцени метали; инготи од скапоцени
метали; мониста за изработка на накит;

маски за очи (за спиење); кутии за контактни
леќи; лупи; двоглед; монокли; компаси;

часовничарски производи и хронометарски
инструменти, вклучувајќи и рачни часовници,

камери; радија; телефони и мобилни
телефони; врвки за мобилен телефон; мерни

аларм
часовници,
часовници,
џебни
часовници и останати инструменти за

траки;

за

мерење на време во оваа класа; кожни

евиденција на време); магнети; компјутери;
футроли за мобилен телефон; маски за

ремени и нараквици за рачни сатови;
футроли за часовици; ремени за рачни

мобилен
(посебно

телефон; маски за телефон
приспособени); аудио-визуелни

часовници, ланчиња за сатови, каишки за
рачни
сатови;
сончеви
часовници;

уреди; снимени дискови со звучен запис;
снимени дискови со видео запис; дигитални

орнаменти, украси, ситници (дрангулии) и
уметнички дела направени од или со

апарати; таблет компјутери; компјутерски

користење благородни метали или месинг

софтвер; футроли, маски и додатоци за
мобилни телефони, преносни медија плеери,

или обложени со нив; бисти од благородни
метали; кутии од скапоцени метали; монети;

лични дигитални асистенти, компјутери, и
таблет компјутери; батерии и полначи;

копчиња за манжетни; игли за вратоврски,
украсни шноли за вратоврски; значки, игли за

слушалки; апликации за мобилни телефони
кои може да се превземаат, компјутери, и

шапки, украсни игли; украси за чевли;
футроли и кутии за накит; футроли за сатови;

таблет

на

привезоци за клучеви; ланци за клучеви;

мултимедијални содржини кои содржат текст,
графика, слики, аудио и / или видео;

токени за клучеви; медали; трофеи; кутии за
апчиња;
сталаци
за
часовници

електронски публикации кои можат да се
превземаат, книги, брошури, каталози и

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински
кожи; крзно; чадори; чадори за сонце и

книгички

стапови одење; камшици; узди и седла;
бастуни; куфери; кофчези; патни торби;

контролни

компјутери

балсами

кл. 14 благородни метали и нивните легури,

шампони

сатови

за

Трговски марки
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багаж; футроли; патни торби за облека и

кошули; кошули и маици со долги и кратки

ранци; торби; торби за преку раме; чанти;

ракави;

рачни чанти; дамски чанти; училишни чанти;
плик чанти; торби кои се носат околу рачен

здолништа; облека за скијање и сноуборд
облека; јакни за скијање; панталони за

зглоб; вечерни торби; платнени торби;
козметички торби (кои се продаваат празни);

скијање; скафандери; поставени панталони
за скијање; панталони за одела; кошули без

спортски торби; торби за плажа; кутии од
кожа; мали кожни артикли; паричници;

ракави; панталони за сноуборд; поставени
панталони за сноуборд; јакни за сноуборд;

новчаници; чанти за монети; футроли и

спортски палта; спортски кошули; долги

држачи за кредитни картички; футроли за
носење; футроли за визит карти; актовки и

женски чорапи; костуми; џемпери; пуловери;
долни тренерки; дуксерки; костими за

торби за документи; држачи за документи и
футроли; футроли за клучеви; футроли за

капење; чорапи надколеници; блузи за
вежбање; долни делови на облека; маици;

пасоши; футроли (држачи)
организатори за патувања;

за чекови;
држачи за

смокинзи; долна гардероба; водоотпорна
облека; поткошули; елеци; тренерки за

вратоврски; токени; привезоци за клучеви;

загревање; додатоци за облека; ремени;

облека и додатоци за миленичиња; каишки
за
миленичиња;
околувратници
за

пеперутки врски; нараменици; кравати;
покривала за уши; ракавици; ракавици со

миленичиња; кожни омоти за пакување;
марами за носење на новороденчиња; кутии

еден прст; марами за околу врат; шалови
(одевни предмети кои се носат околу врат);

за носење на вино; кутии; маски и футроли за
носење на електрични стоки, компјутери,

појаси (за
туширање;

компјутерски таблети, мобилни телефони,

вратоврски; едноделни маици; манжетни за

преносни медија плеери и лични дигитални
асистенти; делови и опрема за сите

облека; обувки; чижми до глужд; спортски
чевли;
обувки
за
плажа;
кратки

гореспоменатите
стоки
кл. 25 облека; престилки; костими за капење;

чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; обувки
(горни делови на обувки); чизми за качување

облека за плажа; бањарки; блејзери; блузи;
долен веш; бодиња; боксерки; градници;

(планинарски чизми); еспадрили; рамни
обувки (балетанки); јапанки; обувки за

корсети; женски поткошули; пелерини; кожна

фудбал; високи патики; получизми; чевли на

облека; облека од имитација на кожа; капути;
веќе изработени специјални чорапи кои се

штикла; чевли за одење; влошки за чизми;
кожени чизми; обувки со платформи; чевли

носат како долги чорапи (хулахопки) или
кратки чорапи и чорапи; фустани; домашни

на штикла со платформа;гумени чизми за
дожд; чизми за јавање; сандали; чевли;

фустани; маици кои се врзуваат околу врат;
прекривала за нозе; јакни (облека); фустани

скијачки чизми ; папучи за носење по дома ;
чизми за снег и чизми за сноуборд; спортски

со

долна

и гимнастички чевли; држачи за копачки;

облека; фармерки; хеланки; гамаши; облека
за спиење; ноќници; кошули за спиење;

обувки за фудбал; сандали со каишки; обувки
за тенис; ;чевли за одење; водоотпорни

облека
за
одела(комбинезони);

работни
гаќи;

чизми; водоотпорни кожни чизми; чизми кои
одбиваат вода; кожни чизми кои одбиваат

панталони;
хулахопки;
пончо
огртачи;
џемпери без ракави; мантили за дожд;

вода; обувки од плута, сандали од плута;
пораби за чизми; чизми на платформа;

прерамки;
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зимски чизми; работни чизми; покривала за
глава; шамии; капчиња за бејзбол; беретки;

(300) 907831168 12/06/2014 BR
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited

капи; fedora шешири; шешири; траки за
глава; качулки (облека) и покривала за глава

liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware

со балдахин за заштита од сонце; турбани;
визири
(штитници)

300 Renaissance Center City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, USA, US

кл. 35 рекламирање и рекламни услуги;
организација на конвенции и изложби за

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

бизнис и комерцијални цели; услуги на

(540)

продажба; услуги на продажба на мало;
услуги
на
нарачување
по
маил;
малопродажни услуги во стоковни куќи;
услуги на продажба преку интернет или преку
мобилен телефон; стимулативни наградни
програми за корисниците на кредитни

CADILLAC CT2
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

картички; работа на програма лојалност на
клиенти; лични шопинг услуги; модни
консултации; модна ревија изложби за
комерцијални цели; организација на модни
ревии за комерцијални цели; издавање на
сертификати за подароци и подарок картички
кои може да се искористат за стоки и/или
услуги
(111) 22109

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1199

(220) 11/11/2014
(181) 11/11/2024

(450) 31/08/2015
(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

НовоЕит
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22120

(151) 10/07/2015

(210) TM 2014/1200

(220) 11/11/2014
(181) 11/11/2024
(450) 31/08/2015
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj

(510)
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(111)
22061
22069
22084
22108
22084
22055
22064
22069
22084
22106
22123
22124
22125
22126
22134
22148
22084
22075
22076
22077
22078
22079
22088
22089
22090
22091
22092
22093
22094
22095
22096
22097
22098
22099
22100
22101
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
14
15
16
16
16
18

22104
22105
22107
22108
22109
22118
22119
22127
22153
22155
22156
22157
22158
22159
22106
22121
22130
22133
22165
22127
22142
22149
22150
22070
22120
22130
22138
22102
22103
22106
22112
22113
22165
22082
22130
22131
22074

18
21
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
27
27
27
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31

22106
22084
22053
22074
22081
22128
22129
22065
22066
22074
22081
22106
22112
22139
22074
22081
22128
22129
22072
22163
22057
22071
22085
22086
22114
22115
22116
22117
22154
22160
22163
22166
22167
22132
22135
22136
22137

31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

22160
22122
22132
22135
22136
22137
22143
22144
22145
22146
22147
22163
22166
22067
22087
22140
22141
22151
22152
22057
22062
22064
22065
22068
22069
22070
22071
22072
22073
22080
22081
22087
22102
22103
22106
22110
22111
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35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
37
38

31 Август 2015

39
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41

22112
22113
22122
22130
22133
22140
22141
22160
22081
22130
22062
22081
22130
22121

41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43

22057
22062
22063
22081
22130
22161
22082
22128
22129
22054
22056
22058
22059
22060

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45

22082
22083
22130
22162
22165
22054
22056
22121
22130
22133
22162
22164
22058
22059

22060
22081
22083
22085
22086
22114
22115
22116
22117
22166
22054
22056

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ

МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Amgen Inc. (a Delaware corporation),
Amgen Inc., (a Delaware corporation)
Amgen Inc., (a Delaware corporation)
Amgen Inc., (a Delaware corporation)
Banana Republic (ITM) Inc
BASF SE
BOSNALIJEK d.d.
BOSNALIJEK d.d.
Celgene Corporation
Cipla Limited
CTBAT International Co. Limited
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and
existing under the laws of the State of Delaware
Honeywell International Inc.
I G L A Sh.p.k,
Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Midis Group Ltd.
MIRATO S.p.A.
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
Novo Nordisk Health Care AG
Трговски марки

(111)
22078
22149
22150
22079
22139
22108
22104
22105
22119
22118
22067

(210)
MK/T2013/72
MK/T2014/499
MK/T2014/501
MK/T2013/73
MK/T2013/862
MK/T2014/1162
MK/T2014/1186
MK/T2014/1187
MK/T2014/1147
MK/T2014/1007
MK/T2014/567

22120

MK/T2014/1200

22142
22087
22106
22133
22077
22107
22075
22076
22109

MK/T2013/1203
MK/T2013/838
MK/T2014/1197
MK/T2013/696
MK/T2014/48
MK/T2014/686
MK/T2013/63
MK/T2013/64
MK/T2014/1199
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Pharmachemie B.V.
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
SHULTON, INC.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
Wizard Co., Inc. (Delaware corporation)
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
АД ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ
АТРЕЈД-Р ДООЕЛ
Вуксановиќ Слободан
ДОО „Фото ЗРАК - Јуниор“
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје
Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО
Скопје
Друштво за информатички инженеримг, производство и
услуги ИНТЕЛИКОМ ДОО Скопје
Друштво за маркетинг и пропаганда ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ
Скопје
Друштво за маркетинг и пропаганда ФОУР ЕЛЕМЕНТС ДООЕЛ
Скопје
Друштво за производство и трговија НИНА-МАК ДООЕЛ Свети
Николе
Друштво за производство трговија и интелектуални услуги СИКОН извоз-увоз ДООЕЛ Велес
Друштво за производство, промет и услуги ЕЛЕНА ЛУКА
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВИЛСОН СПОРТ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
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22127
22151
22152
22148
22140
22141

MK/T2008/576
MK/T2014/513
MK/T2014/514
MK/T2013/1223
MK/T2013/871
MK/T2013/870

22138

MK/T2013/853

22130
22154
22164
22080
22061
22082
22088
22089
22090
22091
22092
22093
22094
22095
22096
22097
22098
22099
22100
22101

MK/T2013/677
MK/T2014/1001
MK/T2014/309
MK/T2011/758
MK/T2014/404
MK/T2013/252
MK/T2013/1225
MK/T2013/1226
MK/T2013/1228
MK/T2013/1229
MK/T2013/1230
MK/T2013/1231
MK/T2013/1232
MK/T2013/1233
MK/T2013/1234
MK/T2013/1237
MK/T2013/1239
MK/T2013/1240
MK/T2013/1241
MK/T2013/1242

22163

MK/T2013/425

22081

MK/T2013/247

22121

MK/T2014/67

22085

MK/T2013/826

22086

MK/T2013/827

22160

MK/T2013/850

22068

MK/T2014/578

22074

MK/T2014/930

22110

MK/T2014/1004

22111

MK/T2014/1003

22073

MK/T2013/755
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Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР
ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги
АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги
АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија, маркетинг и услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги ТОТАЛ
ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
Друштво за туризам, промет и услуги Њу Вејс Оф Травел
ДООЕЛ Скопје
Друштво за угостителство и други услужни дејности БО
ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за угостителство и други услужни дејности БО
ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за угостителство и други услужни дејности БО
ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за услуги, трговија и производство АНТИЦА-БИСЕР
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
Друштво за услуги, трговија и производство АНТИЦА-БИСЕР
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
Занаетчија Златар ИБРО Ибраим Кадри Скопје
Златара ЕНСАР Ниметула Едуш Кадри Скопје
Игор Бибановски
ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар
Киносенс доо - Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
МАРГАРИТА ГОКИЌ
ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
ПАУЕР БРАНД ООД
Република Македонија Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје
Семи Али
Семи Али
СТУДИО МОДЕРНА ДОО СКОПЈЕ
Тhe Procter & Gamble Company
ТД РИМЕКО ДОО увоз-извоз Скопје
ТДПУТТ ДООЕЛ РИПИЛ 2007 ПРИЛЕП
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
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22114

MK/T2013/152

22115

MK/T2013/158

22116

MK/T2013/150

22117

MK/T2013/149

22167

MK/T2014/824

22069

MK/T2014/600

22070

MK/T2014/601

22053

MK/T2014/833

22057

MK/T2011/1003

22161

MK/T2013/1121

22058

MK/T2014/401

22059

MK/T2014/402

22060

MK/T2014/403

22102

MK/T2014/1042

22103

MK/T2014/1043

22112
22113
22131
22071
22083
22122
22165
22064
22084

MK/T2014/1040
MK/T2014/1012
MK/T2013/671
MK/T2014/645
MK/T2013/1150
MK/T2014/423
MK/T2014/285
MK/T2014/413
MK/T2013/825

22162

MK/T2014/806

22128
22129
22072
22055
22062
22063

MK/T2013/657
MK/T2013/658
MK/T2011/1380
MK/T2014/834
MK/T2014/411
MK/T2014/412

22132

MK/T2013/692

22135

MK/T2013/702
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фондација за развој на иноваторство и претприемништво на
Балканот БАЛКАН АНЛИМИТЕД
Фондација за развој на иноваторство и претприемништво на
Балканот БАЛКАН АНЛИМИТЕД
ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ
ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ
ШЕХЕРЕЗАДА-ПРИМА ДООЕЛ Скопје
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22136

MK/T2013/703

22137

MK/T2013/704

22143

MK/T2013/1208

22144

MK/T2013/1209

22145

MK/T2013/1210

22146

MK/T2013/1211

22147

MK/T2013/1212

22134

MK/T2013/698

22153

MK/T2014/515

22155

MK/T2014/1165

22156

MK/T2014/1166

22157

MK/T2014/1167

22158

MK/T2014/1168

22159

MK/T2014/1178

22123

MK/T2014/425

22124

MK/T2014/426

22125

MK/T2014/427

22126

MK/T2014/428

22054

MK/T2013/19

22056

MK/T2013/18

22065
22066
22166

MK/T2014/418
MK/T2014/419
MK/T2013/232

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2015

31 Август 2015

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ
(111) 2047
(732) ICONIX EUROPE LLC,

(111) 14352
(732) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited)

1450 Broadway, New York, New York 10018,

6-7, Minamihommachi 1-chome, Chyo-ku,

US

Osaka, JP

ПРЕНОС
(111) 3392
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 3356
(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU
(111) 4047
(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,
Tennessee 37421, US
(111) 4935
(732) Houghton Technical Corp., a Delaware
corporation
1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington,
Delaware 19805, US
(111) 2950
(732) S. C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403,
US
(111) 2951
(732) S.C.Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403,
US
(111) 1681
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
Трговски марки

(111) 1256
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
(111) 1805
(732) Renaissance Capital Corporation
One Dole Drive, Westlake Village, California
91361, US
(111) 4499
(732) CARGOTEC PATENTER AB c/o Kalmar
Industries AB
341 81 Ljungby, SE
(111) 4499
(732) CARGOTEC PATENTER AB c/o Kalmar
Industries AB
341 81 Ljungby, SE
(111) 6530
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 6513
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 6641
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 6688
(732) YIOTIS SA
403 | С т р а н а
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130 Kifissou Avenue, 12131 Athens, GR
(111) 6688
(732) YIOTIS SA
130 Kifissou Avenue, 12131 Athens, GR
(111) 6688
(732) YIOTIS SA
130 Kifissou Avenue, 12131 Athens, GR
(111) 6566
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 7481
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 2206
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH

(111) 15794
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(111) 15793
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(111) 15923
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(111) 2226
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 2308
(732) Invista Technologies S.a.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 6408
(732) FMC Agricultural Products International
AG
18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 2402,
Wanchai, HK
(111) 7494
(732) ASSA ABLOY AB
Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE
(111) 7686
(732) Coors European Properties GmbH of
Wien
Schaffhausen Branch, Pestalozzistrasse 2
8201 Schaffhausen, CH
(111) 9327
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE
(111) 12167
(732) БЕАС-С ДОО шТИП
ул. Гоце Делчев бр. 42, Штип, MK
(111) 14328
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
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ПРОМЕНИ
(111) 117
(732) Novo Nordisk Health Care AG

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,

2711 Centerville Road, Suite 300,

CH

Willmington, Delaware 19808, US

(111) 118
(732) Novo Nordisk Health Care AG

(111) 3619
(732) Gulf International Lubricants, Ltd.

Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH

Canon's Court, 22 Victoria Street,
Hamilton HM12, BM

(111) 3356
(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l

(111) 4928
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) 3356

(111) 5711

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l

(732) The Yokohama Rubber Co. Ltd.

13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

36-11, Shimbashi , 5-chome, Minato-ku,
Tokyo, Tokyo, JP

(111) 3356

(111) 4850

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l
13-15 avenue de la Liberte, L-1931

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,

Luxembourg , LU

New Jersey 08889, US

(111) 4047

(111) 4102

(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company

(732) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL
INC.

6025 Lee Highway, Suite 425,
Chattanooga, Tennessee 37421, US

7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014,
Johnston, IA 50131-1014, US

(111) 4047
(732) Propex Operating Company, LLC, a

(111) 2965
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED

Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425,

Stratford Road, Solihull B90 4AX, West
Midlands, GB

Chattanooga, Tennessee 37421, US
(111) 1607
(111) 1071

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
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Smarejska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

Düsseldorfer Landstraße 395, 47259
Duisburg, DE

(111) 1611
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

(111) 2323

mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(732) Xella Deutschland GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395, 47259
Duisburg, DE

(111) 2615
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

(111) 2323

One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(732) Xella Deutschland GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395, 47259
Duisburg, DE

(111) 4550
(732) SGG Lisco LLC
One Fruit of the Loom Drive, Bowling

(111) 4642
(732) Carlsberg Breweries A/S

Green, KY 42103, US

Ny Carlsberg Vej 100 DK-1799
Copenhagen V, DK

(111) 4551
(732) SGG Lisco LLC
One Fruit of the Loom Drive, Bowling

(111) 9350
(732) DELTA ICE CREAM S.A.

Green, KY 42103, US

3 Kerkyras Street 177 78 Tavros, GR

(111) 4552

(111) 7624

(732) SGG Lisco LLC
One Fruit of the Loom Drive, Bowling

(732) Друштво за организирање саеми и
изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје

Green, KY 42103, US

ул.Беласица бр.2 1000 Скопје, MK

(111) 5941
(732) SmithKline Beecham Limited

(111) 7494
(732) ASSA ABLOY AB

980 Great West Road, Brentford,

Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE

Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 8122
(111) 5941
(732) SmithKline Beecham Limited

(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade,

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

RS
(111) 8122

(111) 6688
(732) YIOTIS SA

(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade,

130 Kifissou Avenue, 12131 Athens, GR

RS

(111) 2323
(732) Xella Deutschland GmbH

(111) 9532
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(732) Kraft Foods Danmark Intellectual

(111) 11014

Property ApS

(732) VIOTROS - Industry of Foodstuff -

Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

Preparations & Treatment of Milk
Industrial and Commercial Societe

(111) 9532
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual

Anonyme" работи како "VIOTROS AVEE"
Block 31, Address: DA 13 Phase B 57022,

Property ApS
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

Industrial Area of Sindos Echedoros
Municipality - Thessaloniki, GR

(111) 8116
(732) THE GILLETTE COMPANY

(111) 13465
(732) Друштво за трговија на големо и

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

мало РАЗНОПРОМ ДОО увозизвоз
Скопје

(111) 8413
(732) Viacom International Inc.

ГТЦ-приземје, 1000 Скопје, MK

1515 Broadway, New York, NY 10036, US

(111) 14352

(111) 10422

(732) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin
Limited)

(732) Друштво за финансиски
консалтинг ТИМ КОНСАЛТИНГ ДОО

6-7, Minamihommachi 1-chome, Chyo-ku,
Osaka, JP

Скопје
Бул. Кузман Јосифовски Питу 30/3-1,
1000, Скопје, MK
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СПОЈУВАЊЕ
(111) 4047
(732) Propex Operating Company, LLC, a Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, Tennessee 37421, US

ОБНОВУВАЊЕ
(111) 131

(186) 11/03/2023

(111) 283

(186) 11/05/2023

(111) 3879

(186) 13/07/2019

(111) 3945

(186) 05/12/2018

(111) 4047

(186) 10/10/2020

(111) 2536

(186) 06/07/2020

(111) 3619

(186) 05/04/2024

(111) 4926

(186) 15/06/2024

(111) 4928

(186) 15/06/2024

(111) 5079

(186) 06/07/2024

(111) 5711

(186) 29/12/2024

(111) 4850

(186) 08/10/2022

(111) 2467

(186) 20/11/2034

(111) 1554

(186) 29/10/2021

(111) 4102

(186) 20/12/2024

(111) 1607

(186) 15/04/2044

(111) 1611

(186) 20/12/2024

(111) 1842

(186) 23/10/2024

(111) 6363

(186) 15/05/2020

(111) 4547

(186) 25/12/2019

(111) 5907

(186) 17/03/2025

(111) 5941

(186) 30/03/2025

(111) 2199

(186) 15/01/2045

(111) 2226

(186) 20/12/2024

(111) 2323

(186) 24/12/2021

(111) 4690

(186) 10/09/2022

(111) 6408

(186) 01/02/2024

(111) 3317

(186) 15/05/2020
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(111) 9350

(186) 28/06/2016

(111) 7624

(186) 24/10/2016

(111) 8122

(186) 10/04/2017

(111) 8627

(186) 24/06/2017

(111) 8046

(186) 12/01/2018

(111) 9315

(186) 13/03/2018

(111) 9327

(186) 29/04/2018

(111) 8566

(186) 04/06/2018

(111) 8565

(186) 04/06/2018

(111) 8448

(186) 12/06/2018

(111) 9147

(186) 28/09/2018

(111) 9103

(186) 30/03/2019

(111) 8652

(186) 27/12/2019

(111) 8653

(186) 27/12/2019

(111) 8654

(186) 27/12/2019

(111) 8891

(186) 25/01/2020

(111) 9875

(186) 28/01/2020

(111) 10065

(186) 03/02/2020

(111) 10422

(186) 29/03/2031

(111) 10875

(186) 10/10/2021

(111) 10882

(186) 10/10/2021

(111) 10874

(186) 01/11/2021

(111) 10884

(186) 01/11/2021

(111) 10885

(186) 01/11/2021

(111) 11278

(186) 28/03/2022

(111) 11339

(186) 28/03/2022

(111) 11283

(186) 28/03/2022

(111) 11359

(186) 21/06/2022

(111) 11246

(186) 08/08/2022

(111) 11014

(186) 02/09/2022

(111) 11240

(186) 09/10/2022

(111) 11143

(186) 11/11/2022

(111) 15396

(186) 25/12/2022

(111) 11881

(186) 27/12/2022

(111) 12423

(186) 25/04/2023

(111) 11813

(186) 09/06/2023
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(111) 11484

(186) 23/07/2023

(111) 11839

(186) 08/12/2023

(111) 11489

(186) 25/12/2023

(111) 12383

(186) 17/03/2024

(111) 13465

(186) 15/10/2024

(111) 12167

(186) 23/12/2024

(111) 12659

(186) 29/06/2025

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 4642
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 32 неалкохолни напитоци, пиво, пиварски производи, минерални води
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ПРИЈАВИ НА
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„
бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за
идустрискиот дизајн.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):

(21) број на пријавата
(22) датум на поднесување
(23) датум на изложба, саем
(45) датум на објавување
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
(30) право на првенство: датум, држава, број
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
(54) назив на дизајнот
(55) прикази на индустрискиот дизајн
(57) назначување на боите или комбинации на бои
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
(73) податаци за подносителот на пријавата
(74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
Индустриски Дизајн
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(21) ID 2015/7

(45) 31/08/2015

(22) 01/04/2015
(28) 1 (еден) дизајн
(73) Сигма медиа дооел Скопје
Ул. „487“ бр. 9Б/4 Центар, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(54) ПРСТЕН IMPORTA

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(21)

(73)

MK/I/2015/7

Сигма медиа дооел Скопје .
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКИ
ПАТЕНТИ
2013/3 од гласник 3/2015 е објевен по грешка.

ТРГОВСКИ МАРКИ
Повторно се објавуваат пријавите кои во Гласник 3/2015 се објавени без броеви на класи и
список на производи и услуги според Меѓународната (Ничанска) класификација:

(210) TM 2014/944

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Претставништво на АДИФАРМ
ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија,
Скопје
ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9,
Скопје - Аеродром, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
5

PARACETAMOL ADIPHARM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

материјали за преврзување; материјали за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;

фармацевтски

производи;
медицинска

(540)

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

FERVEFLU

кл.

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за

дезинфекциони средства; препарати за
уништување
хербициди

штетници;

(210) TM 2014/946

фунгициди,

(220) 11/09/2014

пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

(442) 31/08/2015
(731) Претставништво на АДИФАРМ
ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија,

уништување
хербициди

Скопје
ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9,

штетници;

фунгициди,

Скопје - Аеродром, MK
(210) TM 2014/945

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Претставништво на АДИФАРМ
ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија,
Скопје
ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9,
Скопје - Аеродром, MK
Исправка на грешки

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

MUCOSOFT
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл.

5

фармацевтски

производи;

и

хигиенски

ветеринарни

производи

(540)

за

медицинска
употреба;
диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување

штетници;

фунгициди,

хербициди

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно

(210) TM 2014/947

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Претставништво на АДИФАРМ
ЕАД, Р. Бугарија во Р.Македонија,

(210) TM 2014/951

Скопје

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул.Венијамин Мачуковски бр.8/2-9,
Скопје - Аеродром, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FRESHALGIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување
хербициди

штетници;

(210) TM 2014/950

фунгициди,

(591) црвена, сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

(210) TM 2014/952

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
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(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(540)

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно

(591) сина, црвена и жолта и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2014/953

(510, 511)
кл. 30 брашно

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

(210) TM 2014/955

(220) 11/09/2014

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно
(210) TM 2014/954

(591) сина, црвена и жолта и бела

(220) 11/09/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
Исправка на грешки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно
(210) TM 2014/956

(220) 11/09/2014
(442) 31/08/2015
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(731) Друштво за производство,

врбови прачки, рогови, коски, слонова

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

коска, китови коски, школки, килибар,

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали,
или
од
пластика

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни

(540)

навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите
класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи),
сурови текстилни влакнести материи
кл. 23 предено и конец за текстил
(210) TM 2014/1120

(220) 22/10/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
(591) сина, црвена и жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

кл. 30 брашно

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

(210) TM 2014/1119

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/10/2014

(442) 31/08/2015
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

COMODITA MEMORY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали,
или
од
пластика
кл. 22

јажиња, канапи, мрежи шатори,

настрешници од платно, надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите
класи, материјали за полнење душеци
(591) сина и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

(освен од гума или од пластични материи),
сурови текстилни влакнести материи
кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
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ЗАСТАПНИЦИ
БРИШЕЊЕ
114. Бранко ПЕТКОВСКИ, адвокат
ул. “Народен фронт” бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 2 3117-871

Застапници
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