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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

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

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

Republika
DZ	 -	Al`ir
EC		 -	Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

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

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО  РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за индустриската 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. 



 

2 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/4, август 2012, Скопје  

ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост 

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

заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на 

патент. 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост 

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

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

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

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

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

доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. 

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

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

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

платена пропишаната такса. 

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

За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни 

кодови. 

(11)  Регистарски број на документот 

(13)  Вид на документот: 

 А-патент А1-патент со доказ 

 А2-дополнителен патент 

 Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

 Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21)  Број на пријавата     

(22)  Датум на поднесувањето 

(23)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(30)  Право на првенство: датум држава број 

(45)  Дата на објавување 

(45)   Објава на првичните патентни барања 

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

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ  

 (датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата 

 година  ex - YU  број на патентот)  

(61)  Број на основната пријава 

(62)  Број на првобитната пријава 

(72)  Пронајдувач (и) 

(73)  Носител на правото на патентот 

(74)  Застапник 

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

на PCT пријавата) 

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

објавувањето, објавен  број - WO) 

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

ЕР пријавата) 

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

број на билтен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  C 02F 3/00, 11/00  

(11)  4237   (13) А 

(21)  2009/155   (22) 19/05/2009 

(45) 31/10/2012 

(30)  20090155  19/05/2009  MK 

(73)  Кунгуловски Иван 

Бул. Видое Смилевски Бато  бр.81 / 1-9,  1000 

Скопје,, MK 

(54)  ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА 

ДЕТОКСИКАЦИЈА И ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА НА 

ИНДУСТРИСКИ ОТПАДНИ ВОДИ СО ПРИМЕНА 

НА ГРАНУЛИРАНИ МИКРООРГАНИЗМИ 

(57)  Пречистителната станица за биолошки 

третман на многу загадени и обоени 

(колоризирани) индустриски води со примена на 

селектирани и адаптирани гранулирани 

микроорганизми може да биде изработена од 

бетон, армиран полипласт, пластика, лим или 

друг сличен материјал. 

Пречистителната станица содржи неколку 

комори, односно анаеробна комора (2), комората 

за детоксикација и биооксидација (3), комората 

за таложење (4) и комората за деколоризација 

(5). 

Суровата отпадна вода од приемната шахта (1) и 

базенот за изедначување со помош на пумпа или 

гравитационо, се префрла во анаеробната 

комора (2), каде се додава претходно умножена 

гранулирана микробна биомаса, а од оваа 

комора гравитационо, водата се влева во 

комората за детоксикација и биооксидација (3), а 

понатаму, со завршување на биооксидационите 

процеси, водата гравитационо се одлева во 

таложникот (4), каде супернатантот, водата над 

исталожената биомаса, гравитационо или со 

помош на пумпа се внесува во комората за 

деколоризација (5), а дел од исталожената 

биомаса се враќа во анаеробната комора (2), 

додека вишокот се транспортира до соодветна 

депонија, при што чистата вода, која поминала 

преку комората за деколоризација, се испушта во 

блискиот реципиент. 
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(51)  B 29C 53/00, 70/30  

(11)  4256   (13) А 

(21)  2011/51   (22) 15/02/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  П- 2011/51  15/02/2011  MK 

(73)  ТЕКОН Д.О.О. 

ул.Гоце Делчев бр.3  7500 Прилеп, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72) Благоја Самакоски; Златко Соколоски; Гари 

Манески and Самоил Самак 

(54)  МЕХАНИЗАМ ЗА АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ 

И ПОСТАВУВАЊЕ ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНИ 

СО СМОЛА 

(57)  Механизам за автоматско сечење и 

поставување влакна импрегнирани со смола со 

носач за поставување количка која се движи 

надолжно и попречно во однос на оската на 

делот кој се намотува, и каде што се обезбедени 

повеќе пневматски цилиндри од кои еден е 

ротационен а останатите служат за надолжно 

движење на компонентите од прицврсени за 

водилките, за линеарно движење и вовлекување 

и извлекување на матрицата, за отворање и 

затворање на ножот како и за движење на 

потисниот валец. 

 

 

 

 

 

(51)  F 01K 00/00  

(11)  4229   (13) А 

(21)  2011/257   (22) 26/08/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  П20110257  26/08/2011  MK 

    

(73)  НИКОЛА ПЕТКОВСКИ 

ул.Јуриј Гагарин 55/50  1000 Скопје, MK 

(72) НИКОЛА ПЕТКОВСКИ 

(54)  УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

(57)  Пронајдокот се однесува на уред за 

произведување струја. Уредот за својата работа 

користи термална енергија од сонцето, енергија 
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од ендотермниот процес на испарување на 

водата и/или термална енергија која се 

ослободува при различни процеси односно 

амбиентална топлина. Работата на уредот е 

потпомогната при дување ветер. Уредот по 

својата природа е релативно едноставен за 

изработка. Меѓу другото уредот може да најде 

примена за производство на струја во подрачја 

каде што нема електродистрибутивна мрежа. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8C02F3/00 8C02F3/00 4237 A 

8C02F11/00 8C02F3/00 4237 A 

8B29C53/00 8B29C53/00 4256 A 

8B29C70/30 8B29C53/00 4256 A 

8F01K00/00 8F01K00/00 4229 A 

 
 
 

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

 
 

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

Кунгуловски Иван C 02F 3/00, 11/00 4237 A 

ТЕКОН Д.О.О. B 29C 53/00, 70/30 4256 A 

НИКОЛА ПЕТКОВСКИ F 01K 00/00 4229 A 
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(51)  C 07C 259/10  

(11)  4259   (13) Т1 

(21)  2009/288   (22) 16/09/2009 

(45) 31/10/2012 

(30)  US461286 P  07/04/2003  US and US464448P  

21/04/2003  US 

(96)  06/04/2004 EP04749791.2 

(97)  17/06/2009 EP1611088 

(73)  Pharmacyclics, Inc. 

995 East Arques Avenue  Sunnyvale, CA 94086, 

US 

(74)  ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ  

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

(72)  VERNER, Eric J.; SENDZIK, Martin; 

BASKARAN, Chitra; BUGGY, Joseph J. and 

ROBINSON, James 

(54)  ХИДРОКСАМАТИ КАКО ТЕРАПЕВТСКИ 

АГЕНСИ 

(57)  1  1. Соединение од формула (I): 

 

каде: 

R1 е водород или алкил; 

X е -О-, -NR2-, или  -Ѕ(О)n каде n е 0-2 а 

R2 е водород или алкил; 

Y е алкилен одбран од етилен, пропилен, 1-

метилпропилен, 2- метилпропилен, 

СН(С2Н5)СН2-, СН (I-С3Н7)СН2- и СН(СН3)СН2-, 

алкиленот по можност се заменува со 

циклоалкил, по можност заменет фенил, 

алкитио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, по 

можност заменет фенилалкитио, по можност 

заменет фенилалкилсулфонил, хидроксил, или 

по можност заменет фенокси; 

R3 е водород, алкил, хидроксиалкил, или по 

можност заменет фенил; и 

Аr2 е арил, аралкил, аралкенил, хетероарил, 

хетероалкил, хетероалкенил, циклоалкил, 

циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, или 

хетероциклоалкилалкил; или фармацевтски 

прифатлива сол од тоа.  

Има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 417/04  

(11)  4238   (13) Т1 

(21)  2010/98   (22) 12/04/2010 

(45) 31/10/2012 

(96)  28/07/2006 EP06764268.6 

(97)  20/01/2010 EP1912981 

(73)  Tibotec Pharmaceuticals  and MEDIVIR AB 

Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork, 

IE and Lunastigen 7  141 44 Huddinge, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; DE 

KOCK, Herman, Augustinus; HU, Lili; SIMMEN, 

Kenneth, Alan; LINDQUIST, Karin Charlotta; 

LINDSTROM, Mats Stefan; BELFRAGE, Anna Karin 

Gertrud Linnea; WAHLING, Horst Jurgen; 

NILSSON, Karl Magnus; SAMUELSSON, Bengt 

Bertil; ROSENQUIST, AAsa Annica Kristina; 

SAHLBERG, Sven Crister; WALLBERG, Hans, 

Kristian; KAHNBERG, Pia, Cecilia and CLASSON, 

Bjorn, Olof 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ХЕПАТИТ Ц ВИРУС 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

 

и негови N-оксиди, соли, и стереоизомери 

назначено со тоа што 

A e OR
1
, NHS(=O)pR

2
; каде што; 
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R
1
 е водород, C1-C6алкил, C0-

C3алкиленкарбоциклил, C0-C3алкиленхетеро-

циклил; 

R
2
 е C1-C6алкил, C0-C3алкиленкарбоциклил, C0-

C3алкиленхетероциклил; 

p е независно 1 или 2; 

n е 3, 4, 5 или 6; 

----- означува евентуална двојна врска; 

L е N или CRz; 

Rz е H или формира двојна врска со астериск 

јаглерод; 

Rq е H или кога L е CRz, Rq може исто така да е 

C1-C6алкил; 

Rr е квиназолинил, евентуално супституиран со 

еден, два или три супституенти секој независно 

одбран од C1-C6алкил, C1-C6алкокси, хидроксил, 

хало, халоC1-C6алкил, амино, моно- или 

диалкиламино, моно- или 

диалкиламинокарбонил, C1-

C6алкилкарбониламино, C0-C3алкиленкарбо-

циклил и C0-C3алкиленхетероциклил; 

R
5
 е водород, C1-C6алкил, C1-C6алкоксиC1-

C6алкил или C3-C7циклоалкил; 

и каде што 

секој C1-C6алкил, C0-C3алкиленкарбоциклил и C0-

C3алкиленхетероциклил е евентуално 

супституиран со 1 до 3 супституенти независно 

одбран од групата составена од хало, оксо, 

нитрил, азидо, нитро, C1-C6алкил, C0-

C3алкиленкарбоциклил, C0-

C3алкиленхетероциклил, NH2C(=O)-, Y-NRaRb, Y-

O-Rb, Y-C(=O)Rb, Y-C(=O)NRaRb, Y-

NRaC(=O)Rb, Y-NHS(=O) pRb, Y-S(=O)pRb и Y-

S(=O)pNRaRb, Y-C(=O)ORb, Y-NRaC(=O)ORb; 

Y е независно врска или C1-C3алкилен; 

Ra е независно H, C1-C6алкокси, C1-C3алкил или; 

Rb е независно H, C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C0-

C3алкиленкарбоциклил и C0-

C3алкиленхетероциклил; 

или Ra и Rb заедно со азотот на кој тие се 

прикачени се соединуваат да формираат 

хетероциклил група.    

Има уште 27 патентни барања. 

 

(51)  A 61K 31/445, 31/46, C 07D 451/04  

(11)  4283   (13) Т1 

(21)  2011/182   (22) 14/06/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  19980028420  23/11/1998  GB and 

19990021375  10/09/1999  GB 

(96)  23/12/1999 EP99959624.0 

(97)  13/04/2011 EP1140085 

(73)  PHIVCO-1 LLC 

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 

Wilmington, Delaware 19801, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  PERROS, Manoussos ; PRICE, David, 

Anthony; ARMOUR, Duncan Robert; STAMMEN, 

Blanda Luzia C.,; WOOD, Anthony and EDWARDS, 

Martin Paul 

(54)  АЗАБИЦИКЛОАЛКАНИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА CCR5 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

[Регион a] - [Регион b] - [Регион g] - [Регион d]

 (I) 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа што: 

[Регион a] е средина со формулата: 

 

каде што: 

симболот „*“ го покажува местото на 

прикачување на средината на формулата (2.0.0) 

 

R
4
 е H или C1-C2 алкил; 

R
6
 е H; 

A е фенил кој може да биде супституиран со 

еден или два супституенти одбрани од F и Cl; 

R
5
a е директна врска; 
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W
1
 е -CO-; 

R
27

 е: 

(i) метил, етил, изопропил, терц-бутил или 

алил, при што секој од нив може да биде 

супституиран со 0 до 3 супституенти R
28

, 

или 

(ii) циклопропил, циклобутил, циклопентил, 

циклохексил, циклопропилметил, цик-

лобутилетил, циклопентилпропметил или 

циклопентилметил, при што секој од нив 

може да биде супституиран со најмногу 3 

супституенти R
28

, или 

(iii) фенил, тетрахидропиранил, пиридинил, 

оксетанил, пиролидинил, азетидинил или 

тетрахидрофуранил, кој може да биде 

супституиран со 0 до 3 супституенти R
28

; 

R
28

 е фенил; флуоро, хлоро; оксо; -OH; C1-

C2 алкил; C1-C3 алкокси; -COOR
29

; COC1-

C4алкил - SO2C1-C4 алкил, -CONR
29

R
30

; -

NR
20

R
30

; -NR
20

COR
30

; -NR
29

COOR
30

, -

NR
19

S(O)pR
30

 и -SO2NR
29

R
30

; 

p е цел број одбран од 0, 1 и 2; 

R
29

 и R
30

 се, независно еден од друг, H или 

C1-C4 алкил кој може да биде супституиран 

со најмногу 3 супституенти одбрани од 

флуоро и хлоро; 

[Регионот ] е премостувачки елемент - 

алкил, со делумна формула (3.0.0): 

 

 

каде што: 

„*“ е симбол кој го претставува местото на 

прикачување на средината со делумна формула 

 

„“ е симбол кој го претставува местото на 

прикачување на средината со делумна формула 

 

R
40

 и R
41

 се водород; 

[ -бициклична средина одбрана 

од групата која се состои од делумни формули 

(4.2.17), (4.2.26) и (4.2.27): 

 

 

 

 

каде што испрекинатите линии ги покажуваат 

местата на прикачување; 

состои од: 
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каде што: 

симболот „*“ го покажува местото на 

прикачување на секоја средина со делумна фор-

мула (5.0.35) до (5.4.8) вклучително, со Регионот 

 

R
90

b е метил; 

R
90

a е елемент којшто е независно одбран од 

групата која се состои од водород; (C1-

C2)алкилкарбонил; -(C1-C4)алкил; -(CH2)n-(C3-

C7)циклоалкил; -(C2-C3)алкенил;  

-(CH2)n-(фенил); и -(CH2)n-(HET2); 

каде што n е цел број којшто е независно одбран 

од 0, 1 и 2; 

HET2 е хетероциклилна група одбрана од групата 

која се состои од тиенил; оксазолил; 

изоксазолил; тиазолил; изотиазолил; пиразолил; 

оксадиазолил; тиадиазолил; триазолил; пиридил; 

пиразинил; пиридазинил; пиримидинил; 

паратиазинил; и морфолинил. 

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/444, A 61P 25/16  

(11)  4247   (13) Т1 

(21)  2011/229   (22) 04/08/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  0702853  19/04/2007  FR 

(96)  16/04/2008 EP08787963.1 

(97)  22/06/2011 EP2146714 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  DELAY-GOYET, Philippe; DELGORGE, Claire; 

MENET, Christine; POUGHON, Gilles and 

RAVINET-TRILLOU, Christine 

(54)  УПОТРЕБА НА 4-

ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ-N-(3,5-ДИХЛОРО-1-

ОКСИДОПИРИДИН-4-ИЛ)-5-

(МЕТОКСИ)ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА МОТОРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

ВО ВРСКА СО ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Употреба на 4-циклопропилметокси-N-

(3,5-дихлоро-1-оксидопиридин-4-ил)-5-

метоксипиридин-2-карбоксамид, во вид на 

хидрат, солват или база или во вид на 

киселинска адитивна сол, за добивање на лек 

наменет за третирање на моторни нарушувања 

поврзани со Паркинсоновата болест.  

Има уште 4 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 38/21, 47/26  

(11)  4263   (13) Т1 

(21)  2011/281   (22) 21/09/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  03104646  11/12/2003  EP and 04103349  

13/07/2004  EP 

(96)  10/12/2004 EP04820468.9 

(97)  28/09/2011 EP1691825 

(73)  ARES TRADING S.A. 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  DEL CURTO, Maria, Dorly 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ТЕЧНИ СОСТАВИ НА 

ИНТЕРФЕРОН 

(57)  1  Стабилизиран течен фармацевтски 

состав кој што содржи интерферон бета (IFN-

beta) или негова сол каде што наведениот состав 

е раствор којшто содржи ацетатен пуфер, 2-

хидроксипропил-бета-циклодекстрин (HPBCD), 

манитол и метионин и каде што наведениот 

HPBCD е присутен во моларен сооднос со 

наведениот IFN-beta од моларно надминување 

од 500 пати до моларно надминување од 700 

пати.  

Има уште 23 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/165, 31/22, A 61P 25/24  

(11)  4282   (13) Т1 

(21)  2011/284   (22) 23/09/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20050009208  09/09/2005  FR 

(96)  08/09/2006 EP06291423.9 

(97)  10/08/2011 EP1762238 

(73)  Les Laboratoires Servier 

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie 

Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  de Bodinat, Christian 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА АГОМЕЛАТИН СО 

СТАБИЛИЗАТОР НА РАСПОЛОЖЕНИЕ, И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СЕ 

СОСТОЈАТ ОД НИВ 

(57)  1  Употреба на фармацевтски состав кој се 

состои од агомелатин, или еден од неговите 

хидрати, кристални форми и додатни соли со 

фармацевтски прифатливa киселина или база, 

во соединување со тиморегулаторен агент во 

производство на лек за третман на нарушувањa, 

циклотимично нарушување или дистимично 

нарушување.  

Има уште 1 патентни барања. 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/505, C 07C 211/00, 

C 07D 233/96, 239/46, 239/48, 401/12, 403/14, 

407/12, 409/12, 413/12, 417/12  

(11)  4264   (13) Т1 

(21)  2011/295   (22) 03/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  01203090  13/08/2001  EP and 02077749  

10/06/2002  EP 

(96)  09/08/2002 EP02764839.3 

(97)  27/07/2011 EP1419152 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  JANSSEN, Paul Adriaan Jan; HEERS, Jan; 

GUILLEMONT, Jerome Emile Georges; 

PALANDJIAN, Patrice; DE JONGE, Marc Rene; 

KOYMANS, Lucien Maria Henricus; VINKERS, 

Hendrik Maarten; DAEYAERT, Frederik Frans 

Desire; LEVI, Paulus Joannes and VAN AKEN, 

Koen Jeanne Alfons 

(54)  ХИВ ИНХИБИРАЧКИ ДЕРИВАТИ НА 

ПИРИМИДИН 

(57)  1  Соединение 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-

2,6-диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]ами-

но]бензонитрил што ја има следнава структура 
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негов N-оксид, фармацевтски прифатлива 

адитивна сол, кватернарен амин или 

стереохемиски изомерна форма.  

Има уште 46 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 335/00, A 61K 31/382, 31/4178, A 61P 

3/10, C 07D 409/04, 409/10, 409/12, 409/14, 

417/10, 495/04  

(11)  4260   (13) Т1 

(21)  2011/300   (22) 04/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  2005002913  07/01/2005  JP and 2005233912  

12/08/2005  JP 

(96)  10/01/2006 EP06711505.5 

(97)  17/10/2007 EP1845095 

(73)  TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku  Tokyo 170-

8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KAKINUMA, Hiroyuki; HASHIMOTO, Yuko; OI, 

Takahiro and TAKAHASHI, Hitomi 

(54)  1-ТИО-D-ГЛУЦИТОЛ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  1-Тио-D-глуцитол соединение со 

следнава формула I, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, или хидрат на соединението 

или солта: 

 

каде што R1, R2, R3 и R4 се исти или различни, и 

секое претставува водороден атом, C1-6 алкил 

група, -CO2R
a2

, -COR
b1

, или C7-12 аралкил група 

евентуално супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена од 

халоген атом, -NO2 и -OMe (каде што R
a2

 

претставува C1-6 алкил група, и R
b1

 претставува 

C1-6 алкил група, C7-10 аралкил група, или фенил 

група), 

A претставува -(CH2)n-, -CONH(CH2)n-, -

NHCO(CH2)n-, -O-, -S-, -NH-, или                        -

(CH2)nCH=CH- (каде што n означува цел број од 

0 до 3), 

Ar
1
 претставува арилен група, хетероарилен 

група, или хетероциклоалкилен група, 

Ar
2
 претставува арил група, хетероарил група, 

или хетероциклоалкил група, и 

R
5
, R

6
, R

7
, R

8
, R

9
 и R

10
 се исти или различни, и 

секое претставува (i) водороден атом, (ii) халоген 

атом, (iii) хидроксил група, (iv) C1-8 алкил група 

евентуално супституиранa од еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена од 

халоген атом и хидроксил група, 

(v) -(CH2)m-Q (каде што m означува цел број од 0 

до 4, и Q претставува -CHO,                      -NH2, -

NO2, -CN, -CO2H, -SO3H, -OR
c1

, -CO2R
a3

, -CONH2, 

-CONHR
a4

, CONR
a5

R
a5

,                -COR
d1

, -OCOR
d2

, 

-SR
e1

, -SOR
e2

, -SO2R
e3

, -NHC(=O)H, -NHCOR
d3

, 

NHCO2R
d4

,                   -NHCONH2, NHSO2R
e4

, -

NHR
a6

, или -NR
a7

R
a7

 (каде што R
a3

, R
a4

, R
a5

, R
a6

, и 

R
a7

 секое претставува C1-6 алкил група, R
c1

 

претставува C1-6 алкил група евентуално 

супституирана од халоген атом(и), R
d1

, R
d2

, R
d3

 и 

R
d4

 секое претставува C1-6 алкил група, C7-10 

аралкил група, фенил група, или C3-7 циклоалкил 

група, и R
e1

, R
e2

, R
e3

 и R
e4

 секое претставува C1-6 

алкил група, фенил група, или толил група)}, 

(vi) -O-(CH2)m’-Q’ {каде што m’ означува цел број 

од 1 до 4, и Q’ претставува хидроксил група, -

CO2H, -OR
c2

, -CO2R
a8

, -CONH2, -CONHR
a9

, -

CONR
a10

R
a10

, -NH2,               -NHR
a11

, -NR
a12

R
a12

, 

или -NHCO2R
d5

 (каде што R
a8

, R
a9

, R
a10

, R
a11

, и 

R
a12

 секое претставува C1-6 алкил група, R
c2

 

претставува C1-6 алкил група евентуално 

супституирана од халоген атом(и), и R
d5

 

претставува C1-6  алкил група, C7-10  аралкил 

група, фенил група, или C3-7 циклоалкил група)}, 

(vii) -OR
f
 {каде што R

f
 претставува C3-7 

циклоалкил група евентуално супституирана од 

еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата составена од халоген атом, хидроксил 

група, C1-6 алкил група, и -OR
a13

 (каде што R
a13

 

претставува C1-6 алкил група); арил група 

евентуално супституирана од еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата составена од 

халоген атом, хидроксил група, C1-6 алкил група, 
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и -OR
a14

 (каде што R
a14

 претставува C1-6 алкил 

група); C7-10 аралкил група евентуално 

супституирани од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од халоген атом, 

хидроксил група, C1-6 алкил група, и -OR
a15

 (каде 

што R
a15

 претставува C1-6 алкил група); или 

хетероциклоалкил група евентуално 

супституирана од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од халоген атом, 

хидроксил група, C1-6 алкил група, и -OR
a16

 (каде 

што R
a16

 претставува C1-6 алкил група)},  

(viii) -NHR
g
 {каде што R

g
 претставува C7-10 

аралкил група евентуално супституирана од 

еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата составена од халоген атом, хидроксил 

група, C1-6 алкил група, и -OR
a17

 (каде што R
a17

 

претставува C1-6 алкил група)},  

(ix) C3-7 циклоалкил група евентуално 

супституирана од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од халоген атом, 

хидроксил група, C1-6 алкил група, и -OR
a18

 (каде 

што R
a18

 претставува C1-6 алкил група),  

(x) арил група евентуално супституирана од еден 

или повеќе супституенти одбрани од групата 

составена од халоген атом, хидроксил група, C1-6 

алкил група, и -OR
a19

 (каде што R
a19

 претставува 

C1-6 алкил група), 

(xi) C7-10 аралкил група евентуално 

супституирана од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од халоген атом, 

хидроксил група, C1-6 алкил група, и -OR
a20

 (каде 

што R
a20

 претставува C1-6 алкил група), 

(xii) хетероарил група евентуално супституирана 

од еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата составена од халоген атом, хидроксил 

група, C1-6 алкил група, и -OR
a21

 (каде што R
a21

 

претставува C1-6 алкил група), 

(xiii) хетероциклоалкил група евентуално 

супституирана од еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата составена од халоген атом, 

хидроксил група, C1-6 алкил група, и -OR
a22

 (каде 

што R
a22

 претставува C1-6 алкил група), 

(xiv) C2-6 алкенил група, или  

(xv) C2-6 алкинил група 

Има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/28, 31/485, A 61P 25/04  

(11)  4258   (13) Т1 

(21)  2011/301   (22) 04/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20050004377  28/02/2005  EP 

(96)  28/02/2006 EP06708567.0 

(97)  27/07/2011 EP1855657 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

LU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  LEYENDECKER, Petra; HOPP, Michael and 

SMITH, Kevin 

(54)  ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ 

ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН 

(57)  1  Фармацевтска дозирна форма со 

продолжено ослободување што содржи 40 mg 

оксикодон или негова фармацевтски прифатлива 

сол и 20 mg налоксон или негова фармацевтски 

прифатлива сол со оксикодон или негова 

фармацевтски прифатлива сол и налоксон или 

негова фармацевтски прифатлива сол присутни 

во сооднос од 2:1 по тежина за употреба во 

третманот на блага до тешка болка и опиоидни 

синдроми на дисфункција на цревата што се 

јавуваат за време на терапија на болка, 

назначена со тоа, што наведениот опиоиден 

синдром на дисфункција на цревата е тврда 

столица, и неповолни настани, каде што 

наведените неповолни настани се изнудени 

налоксон карактеристични неповолни настани 

одбрани од групата составена од стомачна 

болка, грчење и дијареа. 

Има уште 2 патентни барања. 
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(51)  a 61k 31/357  

(11)  4225   (13) Т1 

(21)  2011/319   (22) 21/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20080000618  06/02/2008  FR 

(96)  05/02/2009 EP09721879.6 

(97)  24/08/2011 ep2252286 

(73)  SANOFI;  Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) and University of 

Montpellier II 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR; 3, rue 

Michael-Ange, 75794 Paris Cedex 16, FR and 

Place Eugene Bataillon, Case 403, 34095 

Montpellier Cedex, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  FRAISSE, Laurent; VIAL, Henri and WEIN, 

Sharon Aurore 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА СОЛ НА БИС-ТИАЗОЛ 

ИЛИ НЕГОВ ПРЕКУРСОР И АРТЕМИЗИНИН 

ИЛИ НЕГОВ ДЕРИВАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

АКУТНА МАЛАРИЈА 

(57)  1  Комбинација која како активни состојки 

содржи: 

n сол на бис-тиазол, што е изразено како 

соединение претставено со формулата (VI): 

 

каде што: 

Rb претставува: 

група R1 која и самата претставува атом на 

водород, радикал на C1 до C5 алкил, кој може да 

биде супституиран со радикал на арил 

(конкретно радикал на фенил), радикал на 

хидроксил, алкокси, каде што наведениот 

радикал на алкил содржи од 1 до 5 јаглеродни 

атоми, или арилокси (конкретно фенокси), 

или група T, каде што T претставува група со 

формулата: 

 

каде што: 

R2 претставува атом на водород, радикал на C1 

до C5 алкилна група, или -CH2-COO-(C1 до 

C5)алкилна група; 

R3 претставува атом на водород, радикал на C1 

до C5 алкил или алкенил, кои се соодветно 

супституирани со -OH, фосфатна група, радикал 
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на алкокси, каде што наведениот радикал на 

алкил е C1 до C3, или арилокси; или алкил (или 

арил) карбонилокси група; 

или R2 и R3 заедно формираат прстен кој содржи 

5 или 6 јаглеродни атоми; R2 и R3 може да бидат 

поврзани, така што да формираат прстен или хе-

тероциклик кој содржи 5 до 7 елементи и кој 

може да содржи еден или повеќе хетероатоми O 

и/или S; 

Z претставува радикал на C6 до C21 алкил, 

конкретно C12 или C13 до C21 алкил и, каде што е 

соодветно, се вметнуваат една или повеќе пове-

ќекратни врски и/или еден или повеќе 

хетероатоми O и/или S и/или еден или повеќе 

ароматски прстени, како и фармацевтски 

прифатливите соли на овие соединенија, 

под услов Z да не претставува радикал на C6 до 

C8 алкил, кога Rc, Rd, R2 и R3 претставуваат 

радикал на метил, или кога Rc и Rd од една 

страна, и R2 и R3 од друга страна, заедно 

формираат ароматски прстени кои содржат 6 јаг-

леродни атоми; 

Rd претставува R2 како што е дефинирано 

погоре или P, каде што P претставува група со 

формулата: 

 

Rc претставува R3 како што е дефинирано 

погоре или U, каде што U претставува група со 

формулата: 

 

при што се подразбира дека Rb = T, ако Rc = R3, 

a Rd = R2; Rd = P, ако Rc = R3, a Rb = R1; и Rc = 

U, ако Rb = R1, a Rd = R2, во вид на слободна 

база, сол, хидрат или солват, 

или негов прекурсор одбран од соединенијата со 

формулите (I) до (V), при што: 

соединението (I) одговара на формулата: 

 

каде што: 

A и A' се исти или различни еден од друг и 

претставуваат: 

или, засебно, група A1 и A'1 со формулата: 

 

каде што n е цел број од 2 до 4; R'1 претставува 

атом на водород, радикал на C1 до C5 алкил, кој 

може да биде супституиран со радикал на арил 

(конкретно радикал на фенил), хидроксил, 

алкокси, каде што наведениот радикал на алкил 

содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми, или арилокси 

(конкретно фенокси); 

и W претставува атом на халоген одбран од 

хлор, бром или јод, или нуклеофугална група, на 

пример радикал на тозил CH3-C6H4-SO3, радикал 

на мезитил CH3-SO3, радикал CF3-SO3 или 

радикал NO2-C6H4-SO3, 

или група A2 која претставува радикал на 

формил -CHO или радикал на ацетил -CO-CH3, 

B и B' се исти или различни еден од друг и 

претставуваат: 

или, засебно групите B1 и B'1, ако A и A' 

претставуваат, засебно, A1 и A'1, при што B1 и B'1 

претставуваат група R1 која има иста дефиниција 

како R'1 погоре, но не може да биде атом на 

водород, 

или, засебно групите B2 и B'2, ако A и A' 

претставуваат A2, при што B2 или B'2 претс-

тавуваат група R1 како што е дефинирано 

погоре, или група со формулата: 

 

каде што -Ra претставува група RS- или RCO-, 

каде што R е праволиниски, разгранет или 

цикличен радикал на C1 до C6, конкретно C1 до 

C5 алкил и кој соодветно се супституира со една 
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или повеќе хидроксилни, алкокси или арилокси 

групи, или амино група и/или група -COOH или 

COOM, каде што M е C1 до C3 алкил; радикал на 

фенил или бензил, каде што наведениот радикал 

на фенил е соодветно супституиран со најмалку 

еден радикал на C1 до C5 алкил или алкокси, при 

што наведените радикали може да бидат 

супституирани со амино група, или со 

нитрогениран или оксигениран хетероциклик, 

група -COOH или -COOM; или група -CH2-

хетероциклик, каде што наведениот 

хетероциклик има 5 или 6 елементи и може да 

биде нитрогениран и/или оксигениран; 

R2 претставува атом на водород, радикал на C1 

до C5 алкил или -CH2-COO(C1 до C5)алкилна 

група; 

и R3 претставува атом на водород; радикал на C1 

до C5 алкил или алкенил, кој соодветно се 

супституира со -OH, фосфатна група, радикал на 

алкокси, каде што наведениот радикал на алкил 

е C1 до C3, или арилокси; или алкил (или арил) 

карбонилокси група; 

или R2 и R3 заедно формираат прстен кој содржи 

5 или 6 јаглеродни атоми; R и R3 може да бидат 

поврзани, така што да формираат прстен кој 

содржи 5 до 7 атоми (јаглерод, кислород, 

сулфур); 

a претставува; 

или единечна врска, кога A и A' претставуваат A1 

и A'1; или кога A и A' претставуваат A2, т.е. -CHO 

или -COCH3 група, а B2 и B'2 претставуваат: 

 

или, кога A и A' претставуваат A2, а B2 и B'2 

претставуваат R1, група со формулата: 

 

или група со формулата: 

 

каде што (a) претставува врска кон Z, a (b) 

претставува врска кон азотниот атом, 

Z претставува радикал на C6 до C21 алкил, 

особено C12 или C13 до C21 алкил и, каде што е 

соодветно, се вметнуваат една или повеќе 

повеќекратни врски и/или еден или повеќе 

хетероатоми O и/или S и/или еден или повеќе 

ароматски прстени, како и фармацевтски 

прифатливите соли на овие соединенија, под 

услов R'1 да не претставува H или радикал на C1 

или C2 алкил кога n = 3 или 4, R1 претставува 

радикал на C1 до C4 алкил, а Z претставува 

радикал на C6 до C10 алкил; 

соединението (II) одговара на формулата: 

 

соединението (III) одговара на формулата: 

 

соединението (IV) одговара на формулата: 

 

соединението (V) одговара на формулата: 
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каде што Ra, R1, R'1, R2, R3, W, n и Z се како што 

е дефинирано погоре; и 

артемизинин или негов дериват, одбран од 

артесунат, артеметер, артеетер, 

хидроартемизинин или дихидроартемизинин, 

наменет за употреба во процесот на третирање 

и/или спречување на сериозно ниво на маларија. 

Има уште 9 патентни барања 

 

. 

 

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

(11)  4226   (13) Т1 

(21)  2011/320   (22) 21/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20050016153  26/07/2005  EP 

(96)  20/07/2006 EP06776307.8 

(97)  24/08/2011 EP1912949 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  HOFMEISTER, Armin; BRENDEL, Joachim; 

KADEREIT, Dieter; PLETTENBURG,Oliver and 

LOEHN, Matthias 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 

ИЗОКИНОЛОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА RHO 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 
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или со формулата (I'): 

  

назначено со тоа што: 

R1 e H, (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-

C6)алкинил, [(C1-C6)алкилен]0-1-(C3-C8)цик-

лоалкил, [(C1-C6)алкилен]0-1-(C5-

C10)хетероциклил, [(C1-C6)алкилен]0-1-(C6-

C10)арил, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)(C2-

C6)алкенил, C(O)-(C2-C6)алкинил, C(O)-[(C1-

C6)алкилен]0-1-(C3-C8)циклоалкил, C(O)-[(C1-

C6)алкилен]0-1-(C5-C10)хетероциклил, или C(O)-

[(C1-C6)алкилен]0-1-(C6-C10)арил; 

R2 e H, (C1-C6)алкил, [(C1-C6)алкилен]0-1-R', [(C1-

C6)алкилен]0-1-O-(C1-C6)алкил, [(C1-C6)алкилен]0-

1-O-R', [(C1-C6)алкилен]0-1-NH2, [(C1-

C6)алкилен]0-1-NH(C1-C6)алкил, [(C1-

C6)алкилен]0-1-N[(C1-C6)алкил]2, [(C1-

C6)алкилен]0-1-CH[R']2, [(C1-C6)алкилен]0-1-C(O)-

R', [(C1-C6)алкилен]0-1-C(O)NH2, [(C1-

C6)алкилен]0-1-C(O)NH-R', или [(C1-C6)алкилен]0-

1-C(O)N[R']2; 

R3 e H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, (C1-

C6)алкилен-R', OH, O-R", NH2, NHR", NR"R" или 

NH-C(O)-R"; 

R4 e H, халоген, хидрокси, CN, (C1-C6)алкил, 

(C3-C8)циклоалкил, (C1-C6)алкилен-R'; 

R5 e H, халоген, CN, NO2, (C1-C6)алкил, (C2-

C6)алкенил, R', (C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, 

(C2-C6)алкенилен-(C6-C10)арил, (C1-C6)алкилен-

(C5-C10)хетероциклил, NH2, NH-R', NH-SO2H, 

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

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

C(O)OH или C(O)O-(C1-C6)алкил; 

R6 и R6' се, независно еден од друг, H, R', (C1-

C8)алкил, (C1-C6)алкилен-R', (C1-C6)алкилен-O-

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-O-R', (C1-

C6)алкилен-CH[R']2, (C1-C6)алкилен-C(O)-R', (C1-

C6)алкилен-C(O)NH2, (C1-C6)алкилен-C(O)NH-R', 

или (C1-C6)алкилен-C(O)N[R']2; 

R7 и R8 се, независно еден од друг, H, халоген, 

CN, NO2, (C1-C6)алкил, O-(C1-C6)алкил, O-[(C1-

C6)алкилен]0-1-R', (C2-C6)алкенил, R', (C2-

C6)алкенилен-(C6-C10)арил, (C1-C6)алкилен-R', 

NH2, NH-R', NH-SO2H, NH-SO2-(C1-C6)алкил, 

NH-SO2-R', SO2-NH2, SO2-NHR', NH-C(O)-(C1-

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

C(O)OH или C(O)O-(C1-C6)алкил; 

R9 e халоген или (C1-C6)алкил; 

n e 0, 1, 2, 3 или 4; и 

L e O или O-(C1-C6)алкилен; 

каде што R' e (C3-C8)циклоалкил, (C5-

C10)хетероциклил или (C6-C10)арил; и 

R" е (C3-C8)циклоалкил, (C5-C10)хетероциклил, 

(C6-C10)арил, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-R', 

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

O-R', или (C1-C6)алкилен-NRxRy; и 

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

(C1-C6)алкил, (C5-C10)хетероциклил, (C6-

C10)арил, (C1-C4)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, 

(C1-C4)алкилен-(C6-C10)арил, (C1-C4)алкилен-

NH(C1-C6)алкил, (C1-C4)алкилен-N[(C1-

C6)алкил]2, (C1-C4)алкилен-N[(C6-C10)арил]2, или 

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

каде што во остатоците R4, R5, R7 и R8, еден 

атом на водород од групата на алкил или 

алкилен може да се замени со OH, OCH3, 

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

CONHCH3 или CON(CH3)2 или еден алкил или 

алкилен може да се халогенираат еднаш или 

повеќе пати, и 

каде што наведената (C3-C8)циклоалкилна 

група може да содржи 1 или 2 двојни врски, а 

наведените (C6-C10)арилна и (C5-

C10)хетероциклилна група може да бидат 

несупституирани или супституирани еднаш или 

повеќе пати со соодветни групи кои се, 

независно една од друга, одбрани од халоген, 

CF3, NO2, N3, CN, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)-(C6-

C10)арил, COOH, COO(C1-C6)алкил, CONH2, 

CONH(C1-C6)алкил, CON[(C1-C6)алкил]2, (C3-

C8)циклоалкил, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-

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



 

22 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  
 

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

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

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

(C5-C10)хетероциклил, PO3H2, SO3H, SO2-NH2, 

SO2NH(C1-C6)алкил, SO2N[(C1-C6)алкил]2, S-(C1-

C6)алкил; S-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, S-(C1-

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

C6)алкил, SO-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, SO-

(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, SO2-(C1-

C6)алкил, SO2-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, 

SO2-(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, SO2-

NH(C1-C6)алкилен-(C1-C10)арил, SO2-NH(C1-

C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, SO2-N[(C1-

C6)алкил][(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил], SO2-

N[(C1-C6)алкил][(C1-C6)алкилен-(C5-

C10)хетероциклил], SO2-N[(C1-C6)алкилен-(C6-

C10)арил]2, SO2-N[(C1-C6)алкилен-(C5-

C10)хетероциклил]2, C(NH)(NH2), NH2, NH-(C1-

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

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

C10)арил, NH-C(O)-(C5-C10)хетероциклил, NH-

C(O)O-(C6-C10)арил, NH-C(O)O-(C5-C10)хетеро-

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

(C6-C10)арил, NH-C(O)-NH-(C5-C10)хе-

тероциклил, NH-SO2-(C1-C6)алкил, NH-SO2-(C6-

C10)арил, NH-SO2-(C5-C10)хетероциклил, N(C1-

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

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

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

N(C1-C6)алкилC(O)O-(C6-C10)арил, N(C1-

C6)алкил-C(O)O-(C5-C10)хетероциклил, N(C1-

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

C(O)-NH-(C6-C10)арил, N(C1-C6)алкил-C(O)-NH-

(C5-C10)хетероциклил, N[(C1-C6)алкил]-C(O)-

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

C6)алкил]-(C6-C10)арил, N[(C1-C6)алкил]-C(O)-

N[(C1-C6)алкил]-(C5-C10)хетероциклил, N[(C1-

C6)алкил]-C(O)-N[(C6-C10)арил]2, N[(C1-

C6)алкил]-C(O)-N[(C5-C10)хетероциклил]2, N[(C6-

C10)арил]-C(O)-(C1-C6)алкил, N[(C5-C10)хетеро-

циклил]-C(O)-(C1-C6)алкил, N[(C6-C10)арил]-

C(O)O-(C1-C6)алкил, N[(C5-C10)хетероциклил]-

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

N[(C5-C10)хетероциклил]-C(O)-(C6-C10)арил, 

N[(C6-C10)арил]-C(O)O-(C6-C10)арил, N[(C5-

C10)хетероциклил]-C(O)O-(C6-C10)арил, N[(C6-

C10)арил]-C(O)-NH-(C1-C6)алкил, N[(C5-C10)хете-

роциклил]-C(O)-NH-(C1-C6)алкил, N(арил)-C(O)-

NH-(C6-C10)арил, N[(C5-C10)хетероциклил]-C(O)-

NH-(C6-C10)арил, N[(C6-C10)арил]-C(O)-N[(C1-

C6)алкил]2, N[(C5-C10)хетероциклил]-C(O)-N[(C1-

C6)алкил]2, N[(C6-C10)арил]-C(O)-N[(C1-

C6)алкил]-(C6-C10) арил, N[(C5-

C10)хетероциклил]-C(O)-N[(C1-C6)алкил]-(C6-

C10)арил, N[(C6-C10)арил]-C(O)-N[(C6-C10)арил]2, 

N[(C5-C10)хетероциклил]-C(O)-N[(C6-C10)арил]2, 

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

(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, (C5-C10)хетероцик-

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

(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероциклил, каде што 

наведените (C6-C10)арил или (C5-

C10)хетероциклил може да бидат супституирани 

еднаш до три пати со халоген, OH, NO2, CN, O-

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

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

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

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

(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил; или каде што (C6-

C10)арил во близина се супституира со O-(C1-

C4)алкилен-O група, при што заедно со 

јаглеродните атоми за кои се прикачени 

атомите на кислород, се формира 5- до 8-член 

прстен и при што арилните или 

хетероциклилните супституенти во наведените 

(C6-C10)арилна и (C5-C10)хетероциклилна група 

не може понатаму да се супституираат со група 

која содржи арил или хетероциклил; или нивни 

фармацевтски прифатливи соли и/или 

стереоизомерни форми. 

Има уште 51 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/435, A 61P 35/00

  

(11)  4227   (13) Т1 

(21)  2011/321   (22) 25/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20050712539P  30/08/2005  US; 

20050713108P  30/08/2005  US; 20050731591P  

27/10/2005  US and 20060774684P  17/02/2006  

US 

(96)  30/08/2006 EP06824870.7 

(97)  28/09/2011 EP1926722 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35  4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  MCBRIDE, Christopher; AIKAWA, Mina E.; 

AMIRI, Payman; DOVE, Jeffrey H.; LEVINE, 

Barry Haskell; PICK, Teresa E.; POON, Daniel J.; 

RAMURTHY, Savithri; RENHOWE, Paul A.; 

SHAFER, Cynthia; STUART, Darrin and 

SUBRAMANIAN, Sharadha 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗИМИДАЗОЛИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа што,  

секое R
1
 е независно одбрано од хидрокси, 

хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, (C1-6 

алкил)сулфанил, (C1-6 алкил)сулфонил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, фенил, и 

хетероарил; 

R
2
 е C1-6 алкил или хало(C1-6 алкил); 

секое R
3
 е независно одбрано од хало, C1-6 

алкил, и C1-6 алкокси; 

секое R
4
 е независно одбрано од хидрокси, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, хало, карбоксил, (C1-6 

алкокси)карбонил, аминокарбонил, C1-6 

алкиламинокарбонил, карбонитрил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, 

хетероциклоалкилкарбонил, фенил, и 

хетероарил; 

каде што R
1
, R

2
, R

3
, и R

4
 може додатно да се 

супституирани со еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од хидрокси, 

хало, C1-6 алкил, хало(C1-6 алкил), C1-6 алкокси, 

и хало(C1-6 алкокси); 

а е 1, 2, 3, 4, или 5; 

b e 0, 1, 2, или 3; и 

c е 1 или 2; 

или таутомер, стереоизомер, полиморф, или 

естер на истото или фармацевтски 

прифатлива сол на соединението, таутомерот, 

стереоизомерот, полиморфот, или естерот. 

Има уште 39 патентни барања. 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4355, 31/519, C 07D 

487/04, 491/04  

(11)  4228   (13) Т1 

(21)  2011/323   (22) 26/10/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  20040104259   03/09/2004  EP and 

20040607374P   03/09/2004  US 

(96)  02/09/2005 EP05797231.7 

(97)  09/11/2011 EP1786812 

(73)  Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  RUECKLE, Thomas; QUATTROPANI, Anna; 

DORBAIS, Jerome; POMEL, Vincent; COVINI, 

David and BISCHOFF, Alexander 

(54)  ПИРИДИН МЕТИЛЕН АЗОЛИДИНОНИ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ФОСФОИНОЗИТИД 

(57)  1  Дериват на пиридин метилен азолидинон 

согласно формулата (I), 

 

каде што R
1
 е избран од H, халоген, C1-C6-алкил, 

C2-C6-алкенил и C2-C6-алкинил, C1-C6-алкил 

алкокси, алкоксикарбонил, ацил, сулфонил, 

сулфанил, сулфинил, алкокси и амино; 

R
2
 е избран од H, халоген, C1-C6-алкил, C2-C6-

алкенил, C2-C6-алкинил; арил; хетероарил, C3-C8-

циклоалкил; C3-C8-хетероциклоалкил, арил C1-

C6-алкил, хетероарил C1-C6-алкил, C3-C8-

циклоалкил C1-C6-алкил, C3-C8-хетероциклоалкил 

C1-C6-алкил, C1-C6-алкил алкокси, 

алкоксикарбонил, ацил, сулфонил, сулфанил, 

сулфинил, алкокси и амино; 

Х е избран од S, NH и O; 

Y е избран од O, S и NR
3
, каде што R

3
 е избран 

од H, опционално супституиран C1-C6-алкокси, 

опционално супституиран C1-C6-алкил, 

опционално супституиран C2-C6-алкенил, 

опционално супституиран C2-C6-алкинил, 

опционално супституиран C1-C6-алкил арил, 

цијано и опционално супституиран сулфонил; 

А е хетероарилна група; 

n е цел број избран од 1 и 2; 

како и неговите геометриски изомери, неговите 

оптички активни форми како енантиомери, 

диастереомери и неговите рацематни форми, 

како и негови фармацевтски прифатливи соли. 

Има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 217/08, A 61K 31/4035, 31/4709, 

31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 209/44, 

401/04, 401/12, 405/12, 409/04, 413/12  

(11)  4272   (13) Т1 

(21)  2011/334   (22) 02/11/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  EPA 05110035  26/10/2005  EP and USP 

730404  26/10/2005  US 

(96)  24/10/2006 EP06807508.4 

(97)  23/11/2011 EP1951674 

(73)  Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  SWINNEN, Dominique; BOMBRUN, Agnes 

and GERBER, Patrick 

(54)  ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИД И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА МОДУЛАЦИЈА НА 

МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИ 

(57)  1  Соединение од формулата (Ia), 

 

  

каде што: 
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R
2
 и R

3 
се независно избрани од: 

- водород, 

- халоген, 

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена 

од халоген, хидрокси, линеарен или 

разгранет C1-C6 алкокси, фенокси, 

- линеарен или разгранет C1-C6 алкокси, 

- фенил, опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти избрани од групата 

составена од халоген, хидрокси, линеарен 

или разгранет C1-C6 алкил, 

- шестчлена хетероциклична група која што 

има најмалку хетероатом избран од азот; 

R
13

 е избран од Н, линеарен или разгранет C1-C6 

алкил; 

R
14

 е избран од  

- линеарен или разгранет C1-C8 алкил, 

опционално супституиран со еден или повеќе 

халогени атоми и/или хидрокси групи, 

наведениот C1-C8 алкил опционално содржи 

една или повеќе несатурирани С-С врски или 

содржи еден или повеќе кислородни или 

сулфурни атоми во алкилната низа, 

- C3-C8 циклоалкил, опционално супституиран 

со карбокси или линеарна или разгранета C1-

C4 алкоксикарбонил група, 

- фенил-линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

наведениот C1-C6 алкил опционално содржи 

еден кислороден атом, 

- хетероциклична или хетероциклолакил група 

избрана од групата составена од: 1,3-

диоксолан, 2,2-диметил-1,3-диоксолан, 

тиофен, 1-метил-1-морфолино-4-илетил, 

пиримидин, пиридин, наведениот пиридин 

опционално е супституиран со хидрокси или 

C1-C6 алкокси група; пиридинил-линеарен 

или разгранет C1-C4 алкил; пиперидин, 

наведениот пиперидин опционално 

супституиран со фенил-C1-C4 алкил; фуран, 

тетрахидрофуран; 2-тетрахидрофуран-2-

илетил, пиролидин N-карбоксилна киселина, 

C1-C4 линеарен или разгранет N-

алкоксикарбонилпиролидин-2-ил; 

тетрахидропиран; или 

R
13 

и R
14

 земени заедно формираат C3-C8 

циклоалкил; 

n e цел број избран од 0 и 1; 

како и неговите геометриски изомери, 

неговите оптички активни форми како 

енантиомери, диастереомери, таутомери, 

рацематни форми, како и нивни 

фармацевтски прифатливи соли. 

Има уште 22 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 

3/10  

(11)  4236   (13) Т1 

(21)  2011/368   (22) 28/11/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  0000123  04/01/2007  GB and 0019760  

10/10/2007  GB 

(96)  04/01/2008 EP08702095.4 

(97)  07/09/2011 EP2114933 

(73)  PROSIDION LTD 

Windrush Court Watlington Road  Oxford, OX4 

6LT, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FYFE, Matthew, Colin, Thor; KEILY, John 

and SWAIN, Simon, Andrew 

(54)  ПИПЕРИДИН GPCR АГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) или негова 

фармацевтски прифатлива сол 

 

Каде што еден од X и Y е О и другиот е N; 

R
1
 е SO2R

5
; 

R
2
 е водород, хало или метил;  

R
3
 е водород или метил; 

R
4
 e C2-5 алкил; и 

R
5
 е C1-3 алкил. 

Има уште 21 патентно барање. 



 

26 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  
 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/33, 38/05, A 61P 

31/14, C 07D 245/04, C 07K 5/06, 5/078  

(11)  4248   (13) Т1 

(21)  2011/369   (22) 29/11/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  05107073  29/07/2005  EP and 05107416  

11/08/2005  EP 

(96)  28/07/2006 EP06764267.8 

(97)  14/09/2011 EP1912997 

(73)  Tibotec Pharmaceuticals  and Medivir 

Aktiebolag 

Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork, 

IE and Lunastigen 7  S-141 44 Huddinge, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SURLERAUX, Dominique, Louis, Nestor, 

Ghislain; RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

DE KOCK, Herman, Augustinus; HU, Lili; SIMMEN, 

Kenneth, Alan; SAMUELSSON, Bengt Bertil,; 

SALVADOR ODEN, Lourdes,; NILSSON, Karl, 

Magnus and ROSENQUIST, AAsa Annica Kristina, 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС 

(57)  1  Соединение што ја има формулата: 

 

негов N-оксид, сол или стереоизомер,  

назначено со тоа што секоја испрекината линија 

(претставена со -----) претставува евентуална 

двојна врска; 

Х е N, CH и каде што X носи двојна врска тоа е 

C; 

R
1а

 и R
1b

 се, независно, водород, C3-7циклоалкил, 

арил, Het, C1-6алкокси, C1-6алкил евентуално 

супституиран со хало, C1-6алкокси, циано, 

полихалоC1-6алкокси, C3-7циклоалкил, арил, или 

со Het; или R
1а

 и R
1b

 заедно со азотот на кој што 

се прикачени формираат 4 до 6 член заситен, 

делумно незаситен или целосно незаситен 

хетероцикличен прстен што евентуално содржи 

дополнителни 1 до 3 хетероатоми секој 

независно одбран од азот, кислород и сулфур, и 

каде што наведениот хетероцикличен прстен 

може евентуално да биде супституиран со еден 

или два супституенти секој независно одбран од 

групата составена од хало, C1-6алкил, 

полихалоC1-6алкил, хидрокси, C1-6алкокси, 

полихалоC1-6алкокси, C1-6алкокси-C1-6алкил, 

карбоксил, C1-6алкилкарбонил, циано, моно- и 

диC1-6алкиламино, арил и арилC1-6алкил; 

L е директна врска, -O-, -O-C1-4алкандиил-, -O-

CO-, -O-C(=O)-NR
5a

- или -O-C(=O)-NR
5a

-C1-

4алкандиил-; 

R
2
 е водород, и каде што X e C или CH, R

2
 може 

исто така да е C1-6алкил; 

R
3
 е водород, C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил, C3-

7циклоалкил, амино, моно- или диC1-

6алкиламино; R
4
 е арил или заситен, делумно 

незаситен или целосно незаситен 5 или 6 член 

моноцикличен или 9 до 12 член бицикличен 

хетероцикличен прстенест систем каде што 

наведениот прстенест систем содржи еден азот, 

и евентуално еден до три дополнителни 

хетероатоми одбрани од групата составена од 

кислород, сулфур и азот, и каде што 

преостанатите прстенести членови се јаглеродни 

атоми; каде што наведениот прстенест систем 

може евентуално да е супституиран на било кој 

јаглероден или азотен прстенест атом со еден, 

два, три, или четири супституенти секој 

независно одбран од C3-7циклоалкил, арил, Hcl, -

C(=O)NR
5a

R
5b

, -C(=O)R
7
, -C(=O)OR

6a
, и C1-6алкил 

евентуално супституиран со C3-7циклоалкил, 

арил, Het, -C(=O)NR
5a

R
5b

,                           -

NR
5a

R
5b

,  -C(=O)R
7
,  -NR

5a
C(=O)R

7
, -NR

5a
SOpR

8
, -

SOpR
8
, -SOpNR

5a
R

5b
,                       -C(=O)OR

6
, или 

-NR5aC(=O)OR
6a

; и каде што супституентите на 

било кој јаглероден атом од хетероцикличниот 

прстен може исто така да бидат одбрани од C1-

6алкокси, хидрокси, хало, полихало-C1-6алкил, C1-

6алкилтио, оксо, циано, нитро, азидо, -NR
5a

R
5b

, -

NR
53

C(O)R
7
, -NR

5a
SOpR

8
, -SOpR

8
, -SOpNR

5a
R

5b
,                        

-C(=O)OH, и -NR
53

C(=O)OR
6a

; 

n e 3, 4, 5, или 6; 

p e 1 или 2; 

секое R
5а 

и R
5b

 се, независно, водород, C3-

7циклоалкил, арил, Het, C1-6алкил евентуално 
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супституиран со хало, C1-6алкокси, циано, 

полихалоC1-6алкокси, C3-7циклоалкил, арил, или 

со Het; 

R
6
 е водород, C2-6алкенил, C3-7циклоалкил, Het, 

или C1-6алкил евентуално супституиран со C3-

7циклоалкил, арил, или со Het; 

R
6а

 е C2-6алкенил, C3-7циклоалкил, Het, или C1-

6алкил евентуално супституиран со C3-

7циклоалкил, арил, или со Het; 

R
7
 е водород; C1-6алкил, C3-7циклоалкил, или 

арил; 

R
8
 е водород, полихалоC1-6алкил; C3-

7циклоалкил, арил, Het, или C1-6алкил 

евентуално супституиран со C3-7циклоалкил, 

арил или Het; арил како група или дел од група е 

фенил, нафтил, инданил, или 1,2,3,4-тетра-

хидронафтил, секое од истите може евентуално 

да е супституирано со еден, два или три 

супституенти одбрани од хало, C1-6алкил, 

полихалоC1-6алкил, хидрокси, C1-6алкокси, 

полихалоC1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил, 

карбоксил, C1-6алкилкарбонил, C1-6алкокси-

карбонил, циано, нитро, амино, моно- или диC1-

6алкиламино, аминокарбонил, моно- или ди-C1-

6алкиламинокарбонил, азидо, меркапто, C3-

7циклоалкил, фенил, пиридил, тиазолил, 

пиразолил, пиролидинил, пиперидинил, 

пиперазинил, 4-C1-6алкилпиперазинил, 4-C1-

6алкилкарбонилпиперазинил,  и морфолинил; 

каде што морфолинил и пиперидинил групите 

може евентуално да се супституирани со еден 

или два C1-6алкил радикали; и фенил, пиридил, 

тиазолил, пиразолил групите може евентуално 

да се супституирани со 1, 2 или 3 супституенти 

секој независно одбран од C1-6алкил, C1-6алкокси, 

хало, амино, моно- или диC1-6алкиламино; 

Het како група или дел од група е 5 или 6 член 

заситен, делумно незаситен или целосно 

незаситен хетероцикличен прстен што содржи 1 

до 4 хетероатоми секој независно одбран од 

азот, кислород и сулфур, кој што е евентуално 

кондензиран со бензен прстен; и каде што 

групата Het како целина може евентуално да е 

супституирана со еден, два или три супституенти 

секој независно одбран од групата составена од 

хало, C1-6алкил, полихалоC1-6алкил, хидрокси, C1-

6алкокси, полихалоC1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-

6алкил, карбоксил, C1-6алкилкарбонил, C1-

6алкоксикарбонил, циано, нитро, амино, моно- 

или диC1-6алкиламино, амино- карбонил, моно- 

или ди-C1-6алкиламинокарбонил, C3-7циклоалкил, 

фенил, пиридил, тиазолил, пиразолил, 

пиролидинил, пиперидинил, пиперазинил, 4-C1-

6алкилпиперазинил, 4-C1-

6алкилкарбонилпиперазинил, и морфолинил; 

каде што морфолинил и пиперидинил групите 

може евентуално да се супституирани со еден 

или со два C1-6алкил радикали; и фенил, 

пиридил, тиазолил, пиразолил групите може 

евентуално да се супституирани со 1, 2 или 3 

супституенти секој независно одбран од C1-

6алкил, C1-6алкокси, хало, амино, моно- или диC1-

6алкиламино.         

Има уште 15 патентни барања. 

 

 

(

51)  A 01N 43/56  

(11)  4249   (13) Т1 

(21)  2011/370   (22) 29/11/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157584.3 

(97)  07/09/2011 EP2204093 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

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

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав погоден за контрола на 

заболувања предизвикани од фитопатогени кој 

содржи  

(А) соединение со формулата I: 
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назначен со тоа што R1 e дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бромо; 

и 

(Б) соединението фенпропидин. 

Има уште 11 патентни барања. 

(51)  C 07D 213/60, A 61K 31/435, C 07D 401/04

  

(11)  4250   (13) Т1 

(21)  2011/374   (22) 01/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  0800651  07/02/2008  FR 

(96)  05/02/2009 EP09721603.0 

(97)  26/10/2011 EP2238110 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  ALTENBURGER Jean-Michel; FOSSEY 

Valerie; GALTIER Daniel and PETIT Frederic 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 5,6-БИСАРИЛ-2-ПИРИДИН-

КАРБОКСАМИД, НИВНО ДОБИВАЊЕ И 

ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА КАКО 

АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА 

УРОТЕНЗИН II 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I): 

 

назначено со тоа што: 

X и Y претставуваат, независно еден од друг, 

атом на азот или ланец -CR4-, каде што R4 

претставува атом на водород или (C1-C4)алкилна 

или алкокси група; 

A претставува арилна или хетероарилна група, 

при што наведената арилна или хетероарилна 

група може да биде супституирана со една или 

повеќе групи одбрани од атом на халоген, 

хидроксилна група, (C1-C4)алкилна, (C3-C5)цикло-

алкилна, (C1-C4)алкокси која може да биде 

супституирана со (C1-C4)алкокси, халоалкилна 

или халоалкокси група, или нитрилна група; 

W претставува атом на халоген или халоалкилна 

група; 

Z претставува (C1-C4)алкиленска група која може 

да биде супституирана со една или повеќе групи 

одбрани од атом на халоген и (C1-C4)алкилна, 

хидроксилна и (C1-C4)алкокси група; 

B претставува група -NR4R5, каде што R4 и R5 

претставуваат, независно еден од друг, (C1-

C4)алкилна група; 

R1 и R2 претставуваат: 

 или R1 претставува атом на водород, а R2 

претставува (C1-C4)алкилна група; 

 или R1 и R2, заедно со јаглеродниот атом за 

кој се прикачени, формираат моноцикличен 

или полицикличен систем одбран од: (C3-

C8)циклоалкилна група, премостена 

бициклична група или премостена 

тетрациклична група, при што наведениот 

систем може да биде супституиран со една 

или повеќе хидроксилни групи; 

R3 претставува: 

 или група C(O)R5, каде што R5 претставува 

(C1-C4)алкокси група која може да биде 

супституирана со (C1-C4)алкокси или група 

NR6R7, каде што R6 и R7, независно еден од 

друг, претставуваат атом на водород или (C1-

C4)алкилна, (C3-C5)циклоалкилна, (C1-

C4)алкилсулфонилна или халоалкилна група; 

 или група CH2XR8, каде што: 

- X претставува атом на кислород, а R8 

претставува атом на водород или (C1-

C4)алкилна група; 

- или X претставува NH група, а R8 

претставува (C1-C4)алкилкарбонилна, (C1-
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C4)алкилкарбоксилна или (C1-

C4)алкилсулфонилна група; 

 или нитрилна група (CN); 

p претставува цел број еднаков на 0 или 1, 

во вид на база или киселинска или базна 

адитивна сол, како и енантиомерите и диа-

стереоизомерите на наведеното соединение, 

вклучително и нивните рацемски мешавини. 

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/517, A 61P 13/06, 13/10  

(11)  4251   (13) Т1 

(21)  2011/375   (22) 02/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  07291148  26/09/2007  EP and 975324 P  

26/09/2007  US 

(96)  24/09/2008 EP08833688.8 

(97)  14/09/2011 EP2203170 

(73)  SANOFI 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  GEPPETTI, Pierangelo 

(54)  НОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА 

АДРЕНЕРГИСКИ АЛФУЗОСИН 

(57)  1  Алфузосин или негови фармацевтски 

прифатливи соли, назначен со тоа што се 

користи за третирање и/или спречување на 

воспаление на бешиката.  

Има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 

07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14

  

(11)  4252   (13) Т1 

(21)  2011/377   (22) 05/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  818762 P  06/07/2006  US 

(96)  05/07/2007 EP07799329.3 

(97)  07/09/2011 EP2049500 

(73)  Array Biopharma, Inc. and  Genentech, Inc. 

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US and  

1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-

4490, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  XIAO, Dengming; MITCHELL, Ian, S.; BLAKE, 

James, F; XU, Rui; KALLAN, Nicholas, C.; 

SPENCER, Keith, Lee; BENCSIK, Josef, R.; LIANG, 

Jun; SAFINA, Brian; CHABOT, Christine; LI, Jun; 

BANKA, Anna. L.; WALLACE, Eli. M. and 

SCHLACHTER, Stephen. T. 

(54)  ЦИКЛОПЕНТА [D] ПИРИМИДИНИ КАКО 

АКТ ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение од Формулата: 

 

и енантиомери и соли одтаму, каде што: 

R
1
 и R

1а
 се независно селектирани од H, Me, Et, 

CH=CH2, CH2OH, CF3, CHF2 или CH2F; 

R
2
 and R

2а
 се независно селектирани од H или F; 

R
5
 е H, Me, Et, или CF3; 

A е 

 

Каде што 

G е фенил опционално заменет со еден до четри  

R
9
  групи или 5-6 членски моноцикличен или 9 
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членски бицикличен хетероарил опционално 

заменет со халоген; 

R
6
 и R

7
 се независни  H, (C3-C6 циклоалкил)-

(CH2), (C3-C6 циклоалkил)-(CH2CH2), V-(CH2)0.1 

кадешто V е 5-6 членски хетероарил, W-(CH2)1-2 

кадешто W е фенил опционално заменет со F, 

C1, Br, I, OMe, CF3 или Me, C3-C6-

циклоалкил,хидрокси-( C3-C6-циклоалкил), 

флуоро-( C3-C6-циклоалкил), 

CH(CH3)CH(OH)фенил,  

4-6 членски хетероциклик опционално заменет 

со F, OH, циклопропилметил, C1-C3 алкил или 

C(=O)( C1-C3 алкил), или  C1-C6 алкил 

опционално заменет со една или повеже групи 

независно селектирани од OH, oксо, O(C1-C6-

алкил), CN, F, NH2, NH(C1-C6-алкил), N(C1-C6-

алкил)2, тетрахидропиранил,тетрахидрофуранил, 

морфолинил, оксетанил,пиперидинил,и 

пиролидинил,  

или R
6
 и R

7
 заедно со нитрогенот на кој тие се 

прикачени формираат 3-6 членски 

хетероцикличен прстен опционално заменет со 

една или повеќе групи независно селектирани од 

OH, халоген, оксо, CF3, CH2CF3, 

CH2CH2OH, C(=O)CH3, и (C1-C3)алкил; 

R
а
 и R

b
 се H, 

или  R
а
 е H, и R

b
 и R

6
 заедно со атомите на кои 

тие се прикачени формираат 5-6 членски 

хетероцикличен прстен имајќи еден или два 

прстенасти нитроген атоми; 

R
c
 и R

d
 се H или Me, или 

R
c
 и R

d
 заедно со атомот на кој тие се прикачени 

формираат циклопропил прстен; 

R
8
 е H, Me, или OH, 

или R
8
 и R

6
 заедно со атомите на кои тие се 

прикачени формираат 5-6 членски 

хетероцикличен прстен имајќи еден или два 

прстенасти нитроген атоми; 

секој R
9
 е назависно халоген, C1-C6-алкил, C3-C6-

циклоалкил, O-( C1-C6-алкил), CF3, OCF3, S(C1-C6-

алкил), 

CN, OCH2-фенил, CH2O-фенил, NH2, NO2, NH-( 

C1-C6-алкил), N-( C1-C6-алкил)2, пиперидин, 

пиролидин, CH2F, 

CHF2, OCH2F, OCHF2, OH, SO2(C1-C6-алкил), 

C(O)NH2, C(O)NH(C1-C6-алкил), и C(O)N(C1-C6-

алкил)2; и 

m, n и p се независни 0 или 1. 

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07C 17/02, 19/045  

(11)  4253   (13) Т1 

(21)  2011/380   (22) 06/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  0605717  26/06/2006  FR 

(96)  22/06/2007 EP07765574.4 

(97)  14/09/2011 EP2035357 

(73)  Solvay S.A. 

Rue du Prince Albert,33  1050 Brussels, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  STREBELLE, Michel and BALTHASART, 

Dominique 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2-

ДИХЛОРОЕТАН 

(57)  1  Постапка за производство на 1,2-

дихлороетан почнувајќи од проток на етан 

назначена со тоа, што 

а) протокот од етан се подложува на каталитичка 

оксидехидрогенација со што се добива 

мешавина од гасови што содржи етилен, 

неконвертиран етан, вода и секундарни составни 

делови; 

б) наведената мешавина од гасови евентуално 

се мие и суши со што се добива мешавина од 

суви гасови; 

в) после евентуален дополнителнителен чекор 

на прочистување, наведената мешавина од суви 

гасови се подложува на апсорпција А1 што се 

состои од одделување на наведената мешавина 

од гасови во фракција збогатена со 

соединенијата што се полесни од етилен што 

содржат дел од етиленот (фракција А) и 

фракција F1; 

г) фракција А се спроведува до реактор за 

хлоринација во кој што поголемиот дел од 

етиленот што е присутен во фракција А се 
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конвертира во 1,2-дихлороетан и евентуално 

добиениот 1,2-дихлороетан се одделува од 

протокот на продукти   изведени од реакторот за 

хлоринација; 

д) евентуално протокот на продукти изведени од 

реакторот за хлоринација, од кој што евентуално 

беше екстрактиран 1,2-дихлороетанот, се 

подложува на апсорпција А2 што се состои од 

одделување на наведениот проток во фракција 

збогатена со етан F2 што потоа се спроведува 

назад до фракција F1, и во фракција збогатена 

со соединенија што се полесни од етан F2'; 

ѓ) фракција F1, евентуално содржи фракција F2 

надоместена во чекор е) од апсорпција А2, се 

подложува на десорпција D што се состои од 

одделување на фракција F1 во фракција 

збогатена со етилен (фракција B) и во фракција 

F3, што евентуално го содржи 1,2-дихлороетанот 

формиран во реакторот за хлоринација потоа се 

екстрактира доколку не е екстрактиран 

претходно, што се рециклира до барем еден од 

чекорите на апсорпција, евентуално после 

дополнителен третман наменет за да ја намали 

концентрација на соединенија што се потешки од 

етан во фракција F3; 

е) фракција B се спроведува до реактор за 

оксихлоринација во кој што мнозинството од 

етиленот присутен во фракција B се конвертира 

во 1,2-дихлороетан, добиениот 1,2-дихлороетан 

се одделува од протокот на продукти изведени 

од реакторот за оксихлоринација и евентуално 

се додава на 1,2-дихлороетанот формиран во 

реакторот за хлоринација; и 

ж) протокот на продукти изведени од реакторот 

за оксихлоринација, од кој што беше 

екстрактиран 1,2-дихлороетанот, евентуално 

содржи дополнителен проток на етан што 

претходно се воведува во еден од чекорите б) до 

г), се рециклира до чекор а).  

Има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/513, A 61P 3/10  

(11)  4254   (13) Т1 

(21)  2011/385   (22) 13/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  717560 P  14/09/2005  US and 747280 P  

15/05/2006  US 

(96)  13/09/2006 EP06803649.0 

(97)  09/11/2011 EP1942898 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  COVINGTON, Paul and CHRISTOPHER, 

Ronald, J. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ 

ПЕПТИДАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ДИЈАБЕТИС 

(57)  1  Фармацевтски состав формулиран во 

форма на единечна доза при што ваквата 

форма на единечна доза содржи помеѓу 1 mg 

и 250 mg од Соединение I, при што 

Соединение I ја има следната формула  

 

 

Има уште 47 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 39/00  

(11)  4255   (13) Т1 

(21)  2011/386   (22) 13/12/2011 

(45) 31/10/2012 

(30)  05019254  05/09/2005  EP 

(96)  05/09/2006 EP09011319.2 

(97)  09/11/2011 EP2135878 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

72076 Tubingen, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Denjel, Jorn 

(54)  ТУМОРНО-АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО 

СЕ ВРЗУВААТ ПРОМИСКУИТИВНО СО 

ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГЕНИ (HLA) II 

КЛАСА МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Туморно асоциран пептид, при што 

пептидот се состои од аминокиселинската 

секвенца HSKIIIIKKGHAKDSQ според SEQ ID No. 

25.  

Има уште 12 патентни барања. 
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(51)  A 61K 9/16, 31/4439  

(11)  4285   (13) Т1 

(21)  2012/3   (22) 03/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  00126828  07/12/2000  EP 

(96)  05/12/2001 EP01991781.4 

(97)  19/10/2011 EP1341524 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  LINDER, Rudolf and DIETRICH, Rango 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ВО ФОРМА 

НА ПАСТА ШТО СОДРЖИ КИСЕЛИНСКИ-

НЕСТАБИЛНА АКТИВНА СОСТОЈКА 

(57) 1  Фармацевтски препарат во форма на 

паста за орална администрација на киселински-

нестабилна активна состојка каде што 

мнозинство на единици од индивидуалната 

активна состојка се дисперзирани во база во вид 

на гел составени од еден или повеќе 

фармацевтски ексципиенти, назначен со тоа, 

што единиците од индивидуалната активна 

состојка се микросфери и каде што киселински-

нестабилното активно соединение е одбрано од 

групата составена од киселински-нестабилен 

инхибитор на протонска пумпа, сол на 

киселински-нестабилен инхибитор на протонска 

пумпа со база и хидрат на сол на киселински-

нестабилен инхибитор на протонска пумпа со 

база, и е присутно во единиците од 

индивидуалната активна состојка во матрикс 

составен од мешавина што содржи барем еден 

цврст парафин и една или повеќе супстанции од 

групата од масен алкохол, триглицерид и естер 

на масна киселина, каде што препаратот е 

препарат готов за употреба и содржи формирач 

на гел во пропорција базирана на препаратот 

готов за употреба од 0.05 до 20% по тежина.  

Има уште 19 патентни барања. 
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(51)  C 07D 213/74, A 61K 31/44, 31/506, A 61P 

17/00, 19/00, 31/00, 35/00, 37/00, C 07D 239/42, 

401/04, 401/10, 413/10  

(11)  4284   (13) Т1 

(21)  2012/6   (22) 04/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  08382011  13/03/2008  EP and 200702261  

10/08/2007  ES 

(96)  08/08/2008 EP08785465.9 

(97)  14/12/2011 EP2178840 

(73)  Almirall, S.A. 

Ronda General Mitre 151   08022 Barcelona, ES 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

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

(72)  FONQUERNA POU, Silvia; CARDUS 

FIGUERAS, Aranzazu; NAVARRO ROMERO, 

Eloisa; CASTRO PALOMINO LARIA, Julio, Cesar; 

TERRICABRAS BELART, Emma; ERRA SOLA, 

Monsterrat and LOZOYA RORIBIO, Maria, Estrella 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 

АЗАБИФЕНИЛАМИНАБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА 

КАКО DHODH ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) за употреба 

при третман или превенција на патолошка 

состојба или болести подложни на амелиорација 

со инхибиција на дихидроoротат дехидрогеназа 

 

каде:  

R1 е избран од групата која се состои од 

водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкил, C3-

4 циклоалкил, -CF3 и –OCF3,  

R2 е избран од групата која се состои од 

водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкил, 

R3 e избран од група која се состои од –COOR
5
, -

CONHR
5
, тетразолил,       SO2NHR

5
 и –

CONHSO2R
5 
групи,   

каде R5 e избран од групата која се состои од 

водороден атом и линеарна или разгранета C1-4 

алкил група,  

R4  е избран од групата која се состои од 

водороден атом и C1-4 алкил група, 

R9 е избран од групата која се состои од 

водороден атом и фенил група, 

G1 е претставен од група која е избрана од N и 

CR6 каде R6 e избран од групата која се состои 

од водородни атоми, халогени атоми, C1-4 алкил, 

C3-4 циклоалкил, C1-4 алкокси, -CF3, –OCF3, 

моноцикличен C5-7 хетероарил кој содржи N, 

моноцикличен C3-7 хетероциклил група која 

содржи N и C6-10 арил група која по потреба се 

заменува со еден или повеќе супституенти 

избрани помеѓу халогени атоми и C1-4 алкил 

група, 

G2 претставува група избрана од: 

  

 водороден атом, хидрокси група, халоген 

атом, C3-4 циклоалкил група, C1-4 алкокси 

група и –NR
a
R

b
, каде 

Ra претставува C1-4 алкил група и Rb избран 

од групата која се состои од C1-4 алкил група 

и C1-4 алкокси- C1-4 алкил група, или 

Ra и Rb заедно со азотен атом кон кој се 

прикачени сатурираните 6 до 8 члени 

хетероциклични прстени кои по можност 

содржат еден кислороден атом како 

дополнителен хетероатом, 

 моноцикличен или бицикличен 5 до 10 член 

хетероароматичен прстен со еден или повеќе 

азотни атоми кој по можност е супституиран 

со еден или повеќе супституенти избрани од 

халогени атоми, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C3-4 

циклоалкокси, -CF3, –OCF3, и CONR7R8, каде 

R
7 

и R
8
 се независно избрани од водороден 

атом, линеарна или разгранета C1-4 алкил 

група,  C3-4 циклоалкил група, или R
7 

и R
8 

заедно со азотен атом со кој се поврзани ја 

формираат групата од формулата 
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каде n е број од 0 до 3,  

и 

 фенил група која е по потреба супституирана 

со еден или повеќе супституенти избрани 

помеѓу халогени атоми, C1-4 алкил, хидрокси, 

C1-4 алкокси, C3-4 циклоалкил, C3-4 

циклоалкокси, циано, -CF3 и –OCF3, -

CONR7R8, оксидиазолил, триазолил, 

пиразолил и имидазолил групи по потреба 

супституирани со C1-4 алкил или C3-4 

циклоалкил група или R
7
 и R

8
 заедно со 

азотен атом за кој се врзани и формираат 

група од формулата 

 

 

каде n е број од 0 до 3 

или, G
2
 заедно со R

6
 формираат неароматична 

C5-10 карбоксилна група или C6-10 арил група,  

и фармацевтски прифатливи соли и нивни N-

оксиди. 

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(

51)  A 61K 31/4375, 31/4745, A 61L 2/00  

(11)  4287   (13) Т1 

(21)  2012/8   (22) 05/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  820876 P  31/07/2006  US 

(96)  19/07/2007 EP07014182.5 

(97)  09/11/2011 EP1891953 

(73)  Meda AB 

Pipers vag 2 A/ Box 906  17009 Solna , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Stoesz, James, D.; Statham, Alexis S. and 

Truong, Myhanh T. 

(54)  СТЕРИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ 

МОДИФИКАТОРИ НА ИМУНОЛОШКИ 

ОДГОВОР И МЕТОДИ 

(57)  1  Топички фармацевтски состав што 

содржи соединение-лек што е модификатор на 

имунолошки одговор и е стабилно на 

стерилизација и погодно за топичка апликација 

директно на ткивни места каде што е пробиена 

дермата; назначен со тоа што соединението-

лек е 1-(2-метилпропил)-1H-имидазо[4,5-

c]хинолин-4-амин (имикуимод) стерилизирано 

преку изложување на зрачење со електронски 

сноп.  

Има уште 29 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 209/00, A 61K 31/415, C 07D 403/10, 

471/04  

(11)  4286   (13) Т1 

(21)  2012/9   (22) 05/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  20050734030P  04/11/2005  US; 20060553946  

27/10/2006  US; 20060747174P  12/05/2006  US 

and 20060823344P  23/08/2006  US 

(96)  30/10/2006 EP06836773.9 

(97)  26/10/2011 EP1943219 

(73)  Panmira Pharmaceuticals, LLC 

9535 Waples Street, Suite 100 San Diego, CA 

92121, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HUTCHINSON, John, H.; PRASIT, Petpiboon, 

Peppi; MORAN, Mark; EVANS, Jillian, F.; 

STEARNS, Brian, Andrew; ROPPE, Jeffrey, Roger; 

LI, Yiwei; ZUNIC, Jasmine, Eleanor; ARRUDA, 

Jeannie, M.; STOCK, Nicholas, Simon and 

HADDACH, Mustapha 

(54)  5-ЛИПООКСИГЕНАЗА-АКТИВИРАЧКИ 

ПРОТЕИН (FLAP) ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение коешто е 3-[3-tert-

бутилсулфанил-1-[4-(6-етокси-пиридин-3-ил)-

бензил]-5-(5-метил-пиридин-2-ил метокси)-1H-
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индол-2-ил]-2,2-диметил-пропанска киселина или 

фармацевтски прифатлива сол, фармацевтски 

прифатлив N оксид или негов фармацевтски 

прифатлив растворувач.  

Има уште 28 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 25/22

  

(11)  4257   (13) Т1 

(21)  2012/11   (22) 10/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  20080042394P  04/04/2008  US 

(96)  18/03/2009 EP09727170.4 

(97)  19/10/2011 EP2276759 

(73)  Eli Lilly & Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Britton, Thomas, Charles; Fivush, Adam, 

Michael; Hollinshead, Sean, Patrick; Dehlinger, 

Veronique and Vokits, Benjamin, Paul 

(54)  3-ИНДАЗОЛИЛ-4-ПИРИДИЛИЗОТИАЗОЛ 

(57)  1  Соединение со формулата или негова 

фармацевтски прифатлива сол 
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Каде што  

R
1
 e H или C1-C3 алкил;  

R
2
 e H, C1-C3 алкил, C3-C5 циклоалкил, C1-C3 

флуороалкил, NR
4
R

5
, C1-C3 алкокси или C1-C3 

алкоксиметил; 

R
3
 e H или метил и R

4
 и R

5
 се независно H или 

C1-C3 алкил.  

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 9/62, 9/26  

(11)  4281   (13) Т1 

(21)  2012/17   (22) 16/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  04101982  07/05/2004  EP 

(96)  04/05/2005 EP05743110.8 

(97)  02/11/2011 EP1746980 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANSTETT-KLEIN, Isabel and SCHILLER, Marc 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО 

СОДРЖИ ПАСТИЛИ КАКО И ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТАТА 

(57)  1  Пастил што содржи слоевит стартер 

пастил со слој што содржи активна состојка, 

дезинтегрант и дополнително други 

фармацевтски прифатливи ексципиенти, 

назначен со тоа, што слојот е формиран преку 

распрскување на суспензија од дезинтегрантот 

што ја содржи активната состојка и 

дополнително други фармацевтски активни 

ексципиенти на стартерот пастил, каде што 

дезинтегрантот е прежелатинирана пченка или 

пченкарен скроб и наведената активна состојка е 

магнезиумова сол на пантопразол.  

 

Има уште 30 патентни барања. 

 

 

 

 

 



 

38 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  
 

(51)  A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 61P 25/04

  

(11)  4242   (13) Т1 

(21)  2012/33   (22) 26/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  38919 P  24/02/1997  US and 939068  

29/09/1997  US 

(96)  24/02/1998 EP05011213.5 

(97)  28/12/2011 EP1570823 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

LU 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  KAIKO, Robert, F.; Goldenheim, Paul, D. and 

Reder, Robert, F. 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛЕН ФЛАСТЕР СО 

БУПРЕНОРФИН ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТМАНОТ НА БОЛКА ЗА ИНТЕРВАЛ НА 

ДОЗИРАЊЕ ОД НАЈМАЛКУ 4 ДЕНА 

(57)  1  Систем за трансдермална испорака на 

бупренорфин што содржи слој од полимерен 

матрикс  вклучително бупренорфин или 

фармацевтски прифатлива сол на истиот и 

потпорен слој направен од фармацевтски 

прифатлив материјал што е непропустлив за 

бупренорфин, назначен со тоа, што системот за 

трансдермална испорака содржи 10 %-wt 

бупренорфин база, 10 до 15 %-wt левулинска 

киселина, околу 10 %-wt олеилолеат, 55 до 70 %-

wt полиакрилат и 0 до 10 %-wt 

поливинилпиролидон, за употреба во третирање 

болка кај човечки пациент за интервал на 

дозирање од најмалку 4 денови, каде што 

наведениот систем за трансдермална испорака 

обезбедува во интервал на дозирање од околу 

72 часа степен на ослободување на 

бупренорфин таков што се постигнува 

максимална плазма концентрација од 20 pg/ml до 

850 pg/ml и системот за трансдермална испорака 

кога се одржува на кожата на пациентот во 

интервал на дозирање од најмалку 

дополнителни 24 часа обезбедува плазма 

концентрации на бупренорфин во пациентите 

над минимално ефективните концентрации на 

бупренорфин, така да пациентите продолжуваат 

да доживуваат ефективно управување на 

болката за време на овој дополнителен интервал 

на дозирање 

Има уште 8 патентни барања. 

.  
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(51)  C 07D 405/14, A 61K 31/4184, A 61P 1/04, C 

07D 401/12, 405/06, 413/14  

(11)  4239   (13) Т1 

(21)  2012/34   (22) 27/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  500144 P  03/09/2003  US 

(96)  20/08/2004 EP047443118.7 

(97)  28/12/2011 EP1664036 

(73)  Pfizer Inc. 

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

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  IGUCHI, Satoru , Pfizer Global R&D; KATSU, 

Yasuhiro, Pfizer Global R & D; SONE, Hiroki, Pfizer 

Global R & D; UCHIDA, Chikara, Pfizer Global R &  

D and KOJIMA, Takashi, Pfizer Global R & D 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА БЕНЗИМИДАЗОЛОН 

КОИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО АГОНИСТИ НА 

РЕЦЕПТОРОТ 5-Н74 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

назначено со тоа што: 

Het претставува хетероциклична група која 

содржи еден атом на азот, за којшто B е 

директно поврзан, како и 4 до 7 јаглеродни 

атоми, при што наведената хетероциклична 

група може да биде несупституирана или 

супституирана со 1 до 4 супституенти кои се, 

независно еден од друг, одбрани од групата која 
1
; 

A претставува алкиленска група која содржи од 1 

до 4 јаглеродни атоми; 

B претставува ковалентна врска или алкиленска 

група која содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми, 

при што наведената алкиленска група може да 

биде несупституирана или супституирана со оксо 

група, кога R
3
 претставува хетероциклична група; 

R
1
 претставува изопропилна група или 

циклопентилна група; 

R
2
 независно претставува атом на халоген или 

алкилна група која содржи од 1 до 4 јаглеродни 

атоми; m е 0, 1, 2, 3 или 4; и 

R
3
 претставува: 

i) циклоалкилна група која содржи од 3 до 8 

јаглеродни атоми, при што наведената група 

се супституира со 1 до 5 супституенти кои се, 

независно еден од друг, одбрани од групата 

која се состои од супституентите 
2
, или 

ii) хетероциклична група која содржи од 3 до 8 

јаглеродни атоми, при што наведената 

хетероциклична група може да биде 

несупституирана или супституирана со 1 до 5 

супституенти кои се, независно еден од друг, 

одбрани од групата која се состои од 

супституентите , 

при што: 

наведените супституенти 
1
 се, независно еден 

од друг, одбрани од хидрокси група и амино 

група; 

наведените супституенти 
2
 се, независно еден 

од друг, одбрани од хидрокси група, амино група, 

алкилна група супституирана со хидрокси, која 

содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, карбоксилна 

група и алкокси група која содржи од 1 до 4 јагле-

родни атоми; и 

наведените супституенти  се, независно еден 

од друг, одбрани од хидрокси група, алкилна 

група супституирана со хидрокси, која содржи од 

1 до 4 јаглеродни атоми, карбоксилна група, 

амино група, алкилна група која содржи од 1 до 4 

јаглеродни атоми, алкилна група супституирана 

со амино, која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми 

и карбамоилна група, 

или негови фармацевтски прифатливи соли. 

Има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 07D 493/10, A 61K 31/357, A 61P 3/10, C 

07H 15/18  

(11)  4240   (13) Т1 

(21)  2012/35   (22) 27/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  227212 P  21/07/2009  US and 92470 P  

28/08/2008  US 

(96)  17/08/2009 EP09786960.8 

(97)  04/01/2012 EP2334687 

(73)  Pfizer Inc. 

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

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MASCITTI, Vincent and COLLMAN, Benjamin, 

Micah 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ДИОКСА-БИЦИКЛО [3.2.1] 

ОКТАН-2,3,4-ТРИОЛ 

(57)  1  Соединение со формулата (A) или (B): 

 

 

назначено со тоа што: 

R1 e H, (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, Cl, F, 

цијано, (C1-C2)алкил супституиран со флуоро, 

(C1-C4)алкил-SO2-, или (C3-C6)циклоалкил; и 

R2 е (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, (C2-

C4)алкинил, 3-оксетанилокси, 3-

тетрахидрофуранилокси, Cl, F, цијано, (C1-

C2)алкил супституиран со флуоро, (C1-C4)алкил-

SO2-, (C3-C6)циклоалкил, или (C5-

C6)хетероциклик кој содржи 1 или 2 хетероатоми 

кои се, независно еден од друг, одбрани од N, O 

или S.  

Има уште 18 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/265  

(11)  4241   (13) Т1 

(21)  2012/37   (22) 30/01/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  455293 P  17/03/2003  US; 460521 P  

04/04/2003  US; 477202 P  10/06/2003  US and 

493649 P  08/08/2003  US 

(96)  17/03/2004 EP04721345.9 

(97)  23/11/2011 EP1603553 

(73)  Japan Tobacco, Inc. 

2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo 105-

8422, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Uemoto, Yoshifumi 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД 

ИНХИБИТОРИ НА СЕТР 

(57)  1  Фармацевтски состав што го содржи 

инхибиторот на холестерил естер трансфер 

протеин S-[2-([[1-(2-

етилбутил)циклохексил]карбонил]амино)-фенил] 

2 метилпропантиоат и кросповидон.  

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 211/52  

(11)  4231   (13) Т1 

(21)  2012/69   (22) 21/02/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  200800314  03/03/2008  DK and 33093 P  

03/03/2008  US 

(96)  02/03/2009 EP09717792.7 

(97)  28/12/2011 EP2260024 

(73)  H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   ROCK, Michael, Harold  and BRANDES, 

Sebastian 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

[ФЕНИЛСУЛФАНИЛФЕНИЛ] ПИПЕРИДИНИ 

(57)  1  Процес кадешто соединение од формула 

II 

 

  

Каде што R' и R" независно претставуваат еден, 

два или три хидроген, халоген, C1-6- алкил или 

C2-6- алкилен и L претставува група што си оди, 

реагира со опционално заменет N-бензил-4-

пиперидон  
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Каде што R"' представува хидроген или -O- C1-6- 

алкил, заради добивање на соединение од 

формула III  

 

 

Има уште 19 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/495, A 61P 25/00  

(11)  4262   (13) Т1 

(21)  2012/80   (22) 27/02/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  01300  17/09/2008  DK; 01607  13/11/2007  

DK; 01788  14/12/2007  DK; 13722  14/12/2007  

US; 97840  17/09/2008  US and 987710 P  

13/11/2007  US 

(96)  12/11/2008 EP08850935.1 

(97)  21/12/2011 EP2219647 

(73)  H.Lundbeck A/S and Takeda 

Pharmaceuticals U.S.A., Inc. 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK and One Takeda 

Parkway  Deerfield IL 60015, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  MOORE, Nicholas; DRAGHEIM, Marianne; 

BATRA, Aneil and CHON, Jin 

(54)  ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА 

СОЕДИНЕНИЈА ИМАЈЌИ КОМБИНИРАНА 

SERT, 5-HT3 И 5-HT1A АКТИВНОСТ 

(57)  1  Употреба на 1-[2-(2,4-

диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин и 

негови фармацевтски прифатливи соли во 

производство на лек за третман на заболување 

селектирано од депресија, анксиозност, 

злоупотреба или хроничен бол, кадешто овој лек 

се користи кај пациент кој претходно примил 

некој друг лек за третман на споменатото 

заболување, а кое давање е обуставено или 

намалено ради неповолните ефекти кои ги имал 

на спиењето или сексуалната активност.  

Има уште 3 патентни барања. 
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(51)  B 65D 5/36, 5/24, 5/46  

(11)  4265   (13) Т1 

(21)  2012/87   (22) 02/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  00718  14/05/2007  DK and 01427  03/11/2006  

DK 

(96)  24/10/2007 EP07817849.8 

(97)  14/12/2011 EP2086847 

(73)  Nielsen, Elsebeth Bjerg 

Dyrlagegards Alle 200  3600 Frederikssund, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   

(54)  КОНТЕЈНЕР ШТО СЕ СКЛОПУВА СО 

ЧЕТВОРОСТРАНО РАМНО ДНО 

(57)  1  Контејнер што се склопува (1) пожелно 

изработен од плочест материјал непропустлив за 

течност кој има  

- четворострано рамно дно (7) со странични 

ѕидови (3, 4, 5, 6), кадешто страничните ѕидови      

(3, 4, 5, 6) континуирано се наставуваат со 

непробиени ивици на споменатото дно (7) со 

линиите (8, 9, 10, 11)  на совиткување или 

бигување изведени долж страничните ивици на 

дното (7) до ивиците на страничните ѕидови (3, 

4, 5, 6),  

- аглите (2) сместени помеѓу соседните 

странични ѕидови (3, 4, 5, 6) од кои секој е 

изведен са друга линија (20a, 20b, 20c, 20d) на 

совиткување или бигување која се протега од 

темелот на дното (7) до ивицата на аголот (2) со 

што секој од аглите (2) е формиран од две 

половини (2a, 2b)  

и во кој  

 - двата први еден наспроти друг 

странични ѕида (3, 4) изведени со прифатници 

(3b, 4b), a 

- двата други еден наспроти друг странични ѕида 

(5 и 6) со трети линии (16, 17 i 18, 19) на 

совиткување или бигување 

карактеристични по тоа што 

 - секоја од третите линии (16, 17 и 18, 19) 

на совиткување или бигување се простира 

праволиниски од темелот на дното (7) и 

понатаму до средината на ивицата на вторите 

странични ѕидови (5 и 6) и 

 - што првите два странични ѕида (3 и 4) 

се изведени со прифатници (3b и 4b) кои можат 

меѓусебно да се врзат кога контејнерот е во 

склопена состојба, така што прифатникот (3b) на 

едниот од страничните ѕидови (3) е обликуван 

така да влезе во фиксирачки зафат со усеката 

(4a) на прифатникот (4b) на првиот страничен 

ѕид одспротива (4), со што склопениот облик се 

задржува.  

Има уште 3 патентни барања. 
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(51)  A 61N 5/06  

(11)  4266   (13) Т1 

(21)  2012/88   (22) 02/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0400170 U  08/07/2004  HU 

(96)  08/07/2005 EP05763137.6 

(97)  11/01/2012 EP1768746 

(73)  Sensolite S.A. 

7, place du Theatre  2613 Luxembourg, LU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  FENYO, Marta 

(54)  СВЕТЛОСНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИНЕАРНО 

ПОЛАРИЗИРАНА СВЕТЛИНА НАСОЧЕНА КОН 

ЦЕЛНАТА ПОВРШИНА 

(57)  1  Светлосна единица за производство на 

линеарно поларизувана светлина насочена кон 

целната површина, каде светлосната единица 

опфаќа најмалку една изворна единица (1) која 

произведува светлина во најмалку видливиот 

дел на спектарот, а пожелно и во близина на 

инфра црвениот дел на спектарот и оптички 

полу-провидна поларизирачка фронтална 

единица (4) која штити од надворешните 

влијанија, каде што изворната единица (1) и 

поларизирачката фронтална единица (4) 

сместени во куќиштето (8) низ кои проаѓа 

електричен вод, а споменатото куќиште ја држи 

споменатата поларизирачка фронтална единица 

во фиксна положба така да заедно ограничуваат 

затворен внатрешен простор (11),споменатата 

изворна единица (1) содржи најмалку една плоча 

(2) со повеќе LED елементи (3) на висок 

интензитет распоредедни по претходно утврден 

шаблон на една од нејзините страни, каде 

плочата (2) сместена фискно и паралелно со 

поларизирачката единица (4) во внатре 

споменатиот внатрешен простор (11), така да 

LED елементите (3) со висок интензитет се 

насочени на поларизирачката фронтална 

единица (1), карактеристична со тоа што 

поларизирачката фронтална единица (4) содржи 

најмалку еден оптички крут носач (5,6) кој опфаќа 

најмалку една поларизирачка филтерска фолија 

(7) поставена на споменатиот носач (5,6), што е 

најмалку дел на споменатото куќиште (8) 

изработено од топлинско проводен материјал, 

што спомнатиот внатрешен простор е 

херметички затворен, и што поменатите изворни 

единици се (1) и поларизирачки фронтални 
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единици (4, 14, 14') цилиндрично закривени по 

една димензија, а правецот на поларизација на 

поларизирачката филтерска фолија (7) е 

паралелен со оската на тој цилиндер.  

Има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 281/08, 281/10  

(11)  4261   (13) Т1 

(21)  2012/90   (22) 05/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  33197  03/03/2008  US 

(96)  03/03/2009 EP09718412.1 

(97)  07/12/2011 EP2250159 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER and Armgo 

Pharma, Inc. 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR 

and 777 Old Saw Mill River Rd, 10591 Tarrytown, 

NY, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  DENG, Shixian; BELVEDERE, Sandro; YAN, 

Jiaming and LANDRY, Donald 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

БЕНЗОТИАЗЕПИНИ ОД ГАМА-

АМИНОАЛКИЛБЕНЗЕНИ 

(57)  1  Процес за подготвување на 2,3,4,5-

тетрахидро[1,4]бензотиазепин на формула: 

 

кои се состои од реакција на [2-

(аминоетил)тио]арен на формула 

 

со алдехид од формулата R
4
CHO или негов 

мултимер, и со киселина, каде што: 

 

Ar е моноциклични, бицикличен или трицикличен 

арил или хетероарил прстенест систем; 

R
1
, R

2
 и R

4
 се секое независно H, (C1-

C20)јаглеводороди, (С1-C6)алкил, циклоалкил, 

арил, хетероцицлил, 

хетероарил, (С1-C6)алкил-арил, (С1-C6)алкил-

циклоалкил, (С1-C6)алкил-хетероцицлил или (С1-

C6)алкил-хетероарил, секој 

од арилот, циклоалкил, хетероцицлил и 

хетероарил опционо заменет со еден од трите 

субститутенти независно избрани од група која 

се состои од халоген, алкил, алкоски, нитро, 

цијано и халоалкил; 

R
3
 е (С1-C10)ацил; P(О)R

8
R

9
, C(=O)-R

10
, C(=S)-R

11
, 

S(=O)2R
12

, (CH2)mR
13

, азотна заштитна група, ОH, 

(C1-C6)алкил, циклоалкил, арил, хетероцицлил, 

хетероарил, (С1-C6)алкил-арил, (С1-C6)алкил-

циклоалкил, (С1-C6)алкилхетероцицлил 

или (С1-C6)алкилхетероарил, секое од арил, 

циклоалкил, хетероцицл и хетероарил опционо 
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заменети со еден до три субституенти независно 

избрани од група составена од халоген, алкил, 

алкокси, нитро, цијано и халоалкил, или пак, 

земени заедно, R
2
 и R

3
 формираат на оксо-

заменети хетероцикли кои содржат азот; R
5
 е 

избран независно во секој од своите појави како 

H, (C1-C20)јаглеводород, (С1-C6)алкил, 

циклоалкил, арил, 

хетероцицил, хетероарил, (С1-C6)алкил-арил, 

(С1-C6)алкил-циклоалкил, (С1-C6)алкил-

хетероцицл, (С1-C6)алкил-хетероарил, 

халоген, ацил, SO3,-OR
6
,-SR

6
,-NR

6a
R

6b
,-

N(R
6
)C(=O)OR

7
, N(R

6
)C(=O)R

7
,  

-C(=O)NR
6a

R
6b

,-C(=O)OR
6
,-C(=O)R

6
,-OC(=O)R

6
,-

NO2, -CN, -(С1-C6)халоалкил, -О-(C1-

C6)халоалкил, -N3, или -P(О)R
8
R

9
, секое од 

арил, циклоалкил, хетероцицил и хетероарил 

опционо заменет со еден до три субституенти 

независно избрани од група составена од 

халоген елемент, алкил, алкокси, нитро, циано и 

халоалкил; 

R
10

 R
11

 и секое независно H,-OR
14

,-NR
6a

R
6b

, 

NHNHR
15

, NHOH, CONH2NHR
15

, CO2R
15

, CONR
15

, 

халоген, алкокси, арилокси, алилокси, 

бензилокси, заменет бензилокси, 

флуороенилметокси, адамантилокси, (С1-C20) 

јаглеводороди, (С1-C6)алкил, циклоалкил, арил, 

хетероцицлил, хетероарил, (С1-C6)алкил-арил, 

(С1-C6)алкил-циклоалкил, 

(C1-C6)алкилхетероцицлил или (С1-C6)алкил-

хетероарил, секое од арил, циклоалкил, 

хетероцицлил и хетероарил опционално заменет 

со еден до три субституенти независно избрани 

од група составена од халоген, 

алкил, алкокси, нитро, циано и халоалкил; 

R
6
, R

6a
, R

6b
, R

7
, R

8
, R

9
, R

12
, R

14
, R

15
, R

16
 и R

17
 и 

секое независно во секое од нивните појавувања 

H, -OR
15

,-NR
15

R
16

, NHNHR
16

, NHOH, (С1-C20) 

јаглеводороди, (С1-C6)алкил, циклоалкил, арил, 

хетероцицлил, хетероарил, 

(C1-C6)алкил-арил, (С1-C6)алкил-цицлоалкил, (С1-

C6)алкил-хетероцицлил или (С1-C6)алкил-

хетероарил, секое од 

арил, цицлоалкил, хетероцицлил и хетероарил 

опционо заменет со еден до три субституенти 

независно избрани од група составена од 

халоген елемент, алкил, алкокси, нитро, циано и 

халоалкил, или R
6a

 и R
6b

, заедно 

со азот на кои тие се спроведени, претставуваат 

5, 6, или 7-членски прстен хетероцицл кој содржи 

азот; 

R
13

 е NH2, OH,-SO2R
16

,-NHSO2R
16

, C(=O)R
17

 

NH(C=O)R
17

, -О(C=O)R
17

, или -P(О)R
8
R

9
, m е цел 

број од 1-10; и q е нула или број од 1-4, под 

услов кога R
5
 е -C(=O)R

6
, R

5
 не е во орто 

позиција во однос на сулфурниот страничен 

ланец. 

Има уште 27 патентни барања.

 

 

 

(51)  C 07D 213/30, A 61K 31/4406, A 61P 35/00

  

(11)  4235   (13) Т1 

(21)  2012/105   (22) 20/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  08163274  29/08/2008  EP and 93046 P  

29/08/2008  US 

(96)  27/08/2009 EP09778301.3 

(97)  21/12/2011 EP2350005 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHNEIDER, Matthias; GOTTFRIED, Michael; 

Geisler, Jens and WINTER, Gabriele 

(54)  N--(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-

ИЛ)-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-АМИНОМЕТИЛ]-

БЕНЗАМИД (MS-275)ПОЛИМОРФ Б 

(57)  1  Кристален N-(2-аминофенил)-4-[N-

(пиридин-3-ил)метоксикарбониламинометил]-

бензамид полиморф Б со формулата I 

  

назначен со тоа што неговиот дифрактограм од 

рендгенски зраци има рефлексија на 2Тета = 
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21.1°, 20.4° и 27.4° и Раман спектарот има појаси 

на 902 cm
-1

, 3063 cm
-1

, 1639 cm
-1

 и 916cm
-1

, и IR 

(ATR) спектарот има појаси на 3309 cm
-1

, 1702 

cm
-1

, 1638 cm
-1

, 1260 cm
-1

 и 749 cm
-1

, и IR (KBr) 

спектарот има појаси на 3311 cm
-1

, 1705 cm
-1

, 

1641 cm
-1

, 1262 cm
-1

 и 751 cm
-1

. 

Има уште 6 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 213/16, A 61K 51/04  

(11)  4233   (13) Т1 

(21)  2012/106   (22) 20/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0787156P  30/03/2006  US 

(96)  26/03/2007 EP07753982.3 

(97)  28/12/2011 EP1999109 

(73)  The Trustees of the University of 

Pennsylvania 

3160 Chestnut Street, Suite 200  Philadelphia, PA 

19104, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KUNG, Hank F. 

(54)  СТИРИЛПИРИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА ВРЗУВАЊЕ И 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ  АМИЛОИДНИ ЗАБНИ 

КАМЕНИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто  

n е еден; 

барем еден, не повеќе од три, од A1, A2, A3, A4 и 

A5 е N, другите се -CH, или -CR2 како што е 

дозволено; 

R
1
 е NR

a
R

b
(CH2)p-, кадешто R

a
 и R

b
 се независно 

водород или C1-4 алкил и p е 0; 

R
2
 е  

 

Каде што q е цел број од 1 до 5; R
30

, R
31

, R
32

 и R
33

 

се, во секој поглед, водород; Z е избран од 

халоген, 

халоген супституиран бензоилокси, халоген 

супституиран бензилокси, халоген супституиран 

фенил(C1-4)алкил, халоген супституиран 

арилокси и халоген супституиран C6-10 арил;  

R
7
 и R

8
 се секој водород; 

и каде што споменатиот халоген, во секој поглед, 

е избран од I, 
123

I, 
125

I, 
131

I, Br, 
76

Br, 
77

Br, F и 
18

F. 

 

Има уште 8 патентни барања. 



 

48 | С т р а н а   Патенти 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  
 

 

 

 

(51)  C 07D 417/04, A 61K 31/428, 51/04, A 61P 

9/10, C 07D 277/64, 417/08, 417/12, 487/04  

(11)  4243   (13) Т1 

(21)  2012/107   (22) 21/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  518132  08/09/2005  US and 719516 P  

22/09/2005  US 

(96)  19/09/2006 EP06814914.5 

(97)  21/12/2011 EP1926729 

(73)  Abbott Laboratories 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  COWART, Marlon, D.; SUN, Minghua; ZHAO, 

Chen and ZHENG, Guo Zhu 

(54)  БЕНЗОТИАЗОЛ ЦИКЛОБУТИЛ АМИН 

ДЕРИВАТИ И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО 

ХИСТАМИН-3 РЕЦЕПТОРИ ЛИГАНДИ 

(57)  1  Соединение со формула: 

 

или фармацевтски прифатлива сол или негова 

радиомаркирана форма, во која што: 

m е 0 или 1; 

еден од R1 и R2 е водород, ацил, ацилокси, 

алкенил, алкокси, алкоксиалкокси, 

aлкоксиалкилни, алкоксикарбонил, алкоксимино, 

алкоксисулфонил, алкил, алкилкарбонил, 

алкилсулфонил, алкинил, амидо, карбокси, 

цијано, циклоалкил, флуороалкокси, 

халоалкокси, халоалкил, халогени, хидрокси, 

хидроксиалкил, меркапто, нитро, алкилтио,-

NRARB, (NRARB)карбонил, -SO2N (R14a) (R14b),-N 

(R14a)SO2(R14b), група од формула -L2-R6, или 

група на формулата 

-L3a-R6a-L3b-Rab; 

другите на R1 и R2 е избран од група составена 

од водород, цијано, халогени, алкил, циклоалкил, 

флуороалкил, алкокси, Алкоксиалкилни, 

флуороалкокси, алкилтио,-SO2N (R14a) (R14b), и-

N(R14a) SO2 (R14b); 

R3a и R3b се секој независно избрани од група 

составена од водород, цијано, халогени; алкил, 

циклоалкил, флуороалкил, алкокси, 

Алкоксиалкилни, флуороалкокси, алкилтио,-

SO2N(R14a) (R14b), и-N(R14a) SO2(R14b); 

R4 и R5 се секој независно избрани од група 

составена од алкил, флуороалкил, 

хидроксиалкил, алкоксиалкилни, 

и циклоалкил; или R4 и R5 земени заедно со 
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азотниот атом на кој секој е спроведен форма 

неароматичен прстен; 

R6 е арил, хетероцикл или хетероциклоалкил; 

R6a е арил или хетероцикл; 

R6b е арил или хетероцикл; 

L е врска или алкилен; 

L2 е обврзницата,-О-, алкилен,-C (= O) -,-S-,-

SO2N (R14a) -,-N (R14a) SO2-,-C (О)N(R14a)-, -

N(R14a)С(О) -, или -N(R15) -; 

L3a и L3b се секој независно избрани од групата 

се состои од обврзницата,-О-, alkилene,-C (= O) -

,-S-, 

-SO2N(R14a)-,-N(R14a)SO2 -,-C(О)N(R14a) -,-N 

(R14a)С(О)-, и -N(R15)-; 

R10 е избран од група составена од водород, 

цијано, флуоро, хидрокси и алкил; 

R14a и R14b се секој независно избрани на секоја 

појава од група составена од водород, 

алкил, и циклоалкил; 

R15 е избран од група составена од водород, 

алкил, ацил, алкоксикарбонил, и (R14a) (R14b) 

NC(О) -; и 

RА и RB се независно избрани од водород, алкил, 

ацил, халоалкил, алкоксикарбонил, циклоалкил, 

и 

формил. 

Има уште 26 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 47/26, 31/445, 9/08, A 61P 23/02  

(11)  4244   (13) Т1 

(21)  2012/108   (22) 21/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  610797 P  17/09/2004  US and 691395 P  

17/06/2005  US 

(96)  15/09/2005 EP05812735.8 

(97)  21/12/2011 EP1809329 

(73)  Durect Corporation 

10240 Bubb Road  Cupertino, CA 95014, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  VERITY, Neil, A. 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ НА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН 

АНЕСТЕТИК ШТО СОДРЖИ САИБ 

(57)  1  Tечнo соединение за обезбедување 

одржлива локална анестезија по администрација 

на субјект, кое соединение се состои од 12% од 

тежината од бупивакаин како анестетик, 66% од 

тежината на сукроза ацетат исобутрат како 

фармацефтски прифатлив не-полимерен 

преносител и 22% од тежината од бензил 

алкохол како растворувач за споментатиот 

преносител. Има уште 9 патентни барања. 
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(51)  B 60P 3/40, F 03D 1/00  

(11)  4234   (13) Т1 

(21)  2012/109   (22) 21/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  09007526.8  08/06/2009  EP 

(96)  08/06/2009 EP09007526.8 

(97)  18/01/2012 EP2261080 

(73)  BARD Holding GmbH 

Am Freihafen 1  26725 Emden, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Beichelt, Lothar 

(54)  САМОНАПОЈУВАЧКО ТЕШКО ТОВАРНО 

МОДУЛНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО ЗА 

ПОДИГНУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ ВО 

ИСПРАВЕНА ПОЛОЖБА КУЛА НА ВЕТЕРНА 

ЕЛЕКТРАНА 

(57)  1  Само-напојувачко тешко-товарно 

модулно транспортно возило (100) со простор за 

товарење (170) и аксијален компензатор за, по 

можност, хидраулично нагодување на висината 

на просторот за товарење, се карактеризира со 

тоашто транспортната рамка (180) е прицврстена 

кон просторот за товарење (170), по можност на 

начин соодветен за прилагодување, за 

транспортирање во исправена положба на 

издигнатиот столб (200) од кулата (210) на 

ветерна електрана, особено крајбрежна ветерна 

електрана. Има уште 8 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30

  

(11)  4246   (13) Т1 

(21)  2012/111   (22) 22/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  01729  05/12/2008  DK and 120132 P  

05/12/2008  US 

(96)  04/12/2009 EP09771286.3 

(97)  22/02/2012 EP2300479 

(73)  Biotie Therapies Corp and H.Lundbeck A/S 

Tykistokatu 6, 20520 Turku, FI and Ottiliavej 9  

2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LOPEZ DE DIEGO, Heidi; DE FAVERI, Carla 

and HUBER, Florian Anton Martin 

(54)  НАЛМЕФЕН ХИДРОХЛОРИД ДИХИДРАТ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата  
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Има уште 39 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 498/06, A 61K 31/5395, A 61P 31/04, C 

07D 519/00  

(11)  4245   (13) Т1 

(21)  2012/112   (22) 23/03/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0290678  09/07/2008  EP and 0098413 P  

19/09/2008  US 

(96)  30/06/2009 EP09794051.4 

(97)  18/01/2012 ep2310395 

(73)  VETOQUINOL.S.A. 

Magny-Vernois  70200 Lure, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CIAPETTI, Paola; GIETHLEN, Bruno; CHERY-

MOZZICONACCI, Florence; WERMUTH, Camille, 

G.; ROPP, Sandrine; MORICE, Christophe; 

LEBLANC, Francoise and SCHNEIDER, Marc 

(54)  9-СУПСТИТУИРАН-В-КАРБОКСИ-

ОКСАДИАЗИН-КИНОЛОН ДЕРИВАТИ, НИВНА 

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА КАКО АНТИ-

БАКТЕРИСКО СРЕДСТВО 

(57)  1  Соединенијата со формула (I)  

 

  

Каде што:  

секој R1 и R2 формира 5 или 6 член јаглероден 

прстен опционално супституиран со група Ra 

и/или со две групи Rb и R’b фиксирани на истиот 

јаглероден атом, Ra претставува водород, 

халоген, (C1-C6) прав или разгранет алкил, (C3-

C6) цикличен алкил, (C6-C10) арил, (C7-C12) 

аралкил, OH, (C1-C6) прав или разгранет алкокси, 

O-(C6-C10)арил, O-(C7-C12) аралкил или NRR’, R и 

R’, претставува заедно (C3-C6) јаглеродна низа 

по можност прекината со хетероатом избран од 

N, O и S и опционално супституиран со 1 или 2 

(C1-C6) прави или разгранети алкили, 

или R и R’, идентични или различни, претставува 

водород, (C1-C6) прав или разгранет алкил, (C3-

C6) цикличен алкил или R претставува водород и 
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R’ претставува 5 или 6 член хетероциклил којшто 

содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, 

опционално супституиран со 1 или 2 (C1- C6) 

прави или разгранети алкили, Rb и R’b, идентични 

или различни, претставува водород, (C1-C6) прав 

или разгранет алкил, (C3-C6) цикличен алкил, (C6-

C10) арил или (C7-C12) 

аралкил, или Rb и R’b формираат заедно 

карбонил; или R1 претставува CO-R’1 радикал, 

кадешто R’1 претставува 5 или 6 член 

ароматичен хетероциклил којшто содржи 1 до 3 

хетероатоми избрани од N, O и S, опционално 

супституиран со 1 или 2 (C1-C6) прави или 

разгранети алкили и R2 претставува водород; 

или R1 претставува радикал со формула: 

 

кадешто Rc претставува (C1-C6) прав или 

разгранет алкил, опционално супституиран со 

член од групата составена од COOH, COORf, 

NH2, NH(C1-C6) прав или разгранет алкил, N(C1-

C6) ди-прав или разгранет алкил и NH-CO(C1-C6) 

прав или разгранет алкил, Rf претставува (C1-C6) 

прав или разгранет алкил, Rd претставува 

водород или CO-(C1-C6) прав или разгранет 

алкил и Re претставува водород, or Rc и Re 

формира пиролидински прстен и Rd е дефиниран 

погоре и R2 претставува водород; 

или R1 претставува радикал со формула: 

 

кадешто R"1 претставува (C1-C6) прав или 

разгранет алкил супституиран со COOH, COORf, 

Rg или CORg, Rf е дефиниран како погоре, Rg 

претставува морфолин, тиоморфолин или 

пиперазин група по можност супституиран со  

(C1-C6) прав или разгранет алкил, или Rg 

претставува фенил опционално супституиран со 

1 до 3 члена од групата составена од халоген, 

CF3, (C1-C6) прав или разгранет алкил и (C1-C6) 

прав или разгранет алкокси, или Rg претставува 

5 или 6 член хетероциклил којшто содржи 1 до 3 

хетероатоми избрани од N, O и S, опционално 

супституиран со 1 или 2 (C1-C6) прави или 

разгранети алкили, и R2 претставува водород; 

R3 претставува водород, -(CH2)m-NRR’, -(CH2)m-

OR, (C1-C6) прав или разгранет алкил, (C3-C6) 

цикличен алкил, или 

R3 претставува (C6-C10) арил или (C7-C12) 

аралкил или 5 или 6 член хетероциклил којшто 

содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, 

сите се по можност супституирани со халоген, 

CF3, (C1-C6) прав или разгранет алкил и 

(C1-C6) прав или разгранет алкокси, m е 0, 1 или 

2 и R и R’ се дефинирани како погоре и R’3 

претставува водород, 

или R3 и R’3 претставува (C1-C6) прав или 

разгранет алкил или формираат заедно (C3-C6) 

спиро прстен; R4 и R’4, 

идентични или различни, претставува водород 

или (C1-C6) прав или разгранет алкил 

опционално супституиран со 1 до 3 халогени или 

R4 претставува (C1-C6) прав или разгранет 

алкокси карбонил група и R’4 претставува 

водород; 

R5 претставува метил опционално супституиран 

со еден до три халогени; 

R6 претставува водород, (C1-C6) прав или 

разгранет алкил или (C7-C12) аралкил; 

R7 претставува водород, флуорин, NO2, CF3 или 

CN; 

во формата на смеси на енантиомери или 

поединечни енантиомери,  

како и нивни дополнителни соли со минерални и 

органски киселини и нивни соли со минерални 

или органски бази. 

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, C 

07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14  

(11)  4267   (13) Т1 

(21)  2012/130   (22) 10/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0083294P  24/07/2008  US; 0085082P  

31/07/2008  US and 0108659P  27/10/2008  US 

(96)  15/07/2009 EP09790440.3 

(97)  22/02/2012 EP2310382 

(73)  Eli Lilly & Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHONG, Boyu; LI, Tiechao; POBANZ, Mark, 

Andrew; SHIH, Chuan; WU, Zhipei and YANG, Wei 

Jennifer 

(54)  АМИДОФЕНОКСИИНДАЗОЛИ 

УПОТРЕБЛИВИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА С-МЕТ 

(57)  1  Соединение со формулата 

 

Каде што: 

R
1
 е H или метил; 

R
2
 е амино, диметиламино, флуоро, 

циклопропил, пиридил опционално супституиран 

со амино супституент или 1-2 метил 

супституенти, пиразолил опционално 

супституиран со два метил супституенти, 2-

метокси-пиримидин-5-ил, 4-

метилсулфонилфенил, тетрахидро-2H-пиран-4-

иламино, (тетрахидро-2H-пиран-4-ил)амино 

карбонил, или морфолин-4-ил супституент: 

 

Каде што R
a
, R

b
 и R

c
 се независно избрани од H 

или метил; 

R
3
 е H или F; 

R
4
 е H, метил, пиепридин-1-илметил, морфолин-

4-илметил или пиразол-1-илметил; 

R
5
 е H или F; и 

X е CH=N, CH=CH, CH=C(CH3), C(CH3)=CH, 

C(CH3)=N, N(CH3), или C(морфолин-4-

илметил)=CH; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

Има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/00, A 61K 38/00, 39/395, A 61P 

19/08, C 07K 14/475, 14/51, G 01N 33/74  

(11)  4278   (13) Т1 

(21)  2012/131   (22) 10/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  455253 P  14/03/2003  US 

(96)  12/03/2004 EP04720380.7 

(97)  11/01/2012 EP1608399 

(73)  UCB MANUFACTURING, INC. a company 

incorporated under the laws of the State of 

Delaware 

755 Jefferson St., Rochester, NY 14623, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  WINKLER, David, G.; LATHAM, John; 

SKONIER, John; SHPEKTOR, Diana; HAYES, 

Trenton and GEOGHEGAN, James 

(54)  "КОМПЛЕКС ОД СКЛЕРОСТИН И НОГИН 

ИЛИ ХОРДИН, И АГЕНТИ КОИ ЈА 

МОДЕЛИРААТ ФОРМАЦИЈАТА НА 

СПОМЕНАТИОТ КОМПЛЕКС" 

(57)  1  Изолиран комплекс се состои од: 
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(I) склеростин полипептид кој е способен за 

специјално сврзувачки BMP-5 и/или BMP-6, и 

(ii) полипептид избран од групата се состои од 

Хордин полипептид и Ногин полипептид, 

споменатиот полипептид е способен за 

специјално сврзувачкиот BMP-2 и/или BMP-4 

и/или BMP-7, каде што комплексот е 

неспособни за врзување на TGF-бета 

суперфамилија член полипептид избрани од 

група составена од BMP-5 и BMP-6.  

Има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  B 65D 81/38, B 29C 65/02, B 65D 3/22  

(11)  4268   (13) Т1 

(21)  2012/134   (22) 12/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  USP 672195  15/04/2005  US 

(96)  01/09/2005 EP07022427.4 

(97)  07/03/2012 EP1900651 

(73)  SEDA S.p.A. 

Corso Salvatore d'Amato 84  80022 Arzano-

Napoli, IT 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  D'Amato, Gianfranco 

(54)  НАПРАВА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ИЗОЛИРАН САД 

(57)  1  Направа (11) за формирање на изолиран 

сад (10) за топли течности или слично преку 

сврзување на надворешната обвивка  (14) за 

внатрешната чаша (12) карактеристична во тоа 

што содржи: 

а) приемна единица (20) со најмалку дел од 

ѕидот (28) и горен венец (23) искористени за 

држење на надворешната обвивка (14); 
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б) кружен загревачки елемент прилагоден 

да ја загрева лепливата пластична преслека (42) 

на внатрешноста од надворешната обвивка (14); 

в) прва единица (17) за да биде сместена 

внатре во внатрешната чаша (12); 

г) втора единица (18) концентрична со 

наведената прва единица (17) и сместена 

однадвор од надворешната обвивка (14), и 

д) најмалку една радијално надвиснувачка 

или движечка притисна единица (19) како дел од 

првата и/или втората единица (17,18), каде што 

најмалку една  радијално надвиснувачка или 

движечка притисна единица е прилагодена да 

притиска наспроти втората единица (18) и/или 

првата единица (17), респективно, со цел да ги 

притисне ѕидовите (13, 16) од внатрешната чаша 

(12) и надворешната обвивка (14), со претходно 

загреана леплива пластична преслека од 

надворешната обвивка (6), на ниво на растопена 

лента и по вметнувањето на внатрешната чаша  

(12) во надворешната обвивка (4) за да само 

локално заедно формираат сврзувачка точка (1) 

и/или сврзувачко подрачје (2) долж нивниот 

обем. Има уште 5 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  A 61K 33/04, 36/06, 38/28, 45/06  

(11)  4269   (13) Т1 

(21)  2012/136   (22) 17/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  726922 P  14/10/2005  US; 726951 P  

14/10/2005  US; 727015 P  14/10/2005  US and 

727018 P  14/10/2005  US 

(96)  07/11/2005 EPA05024235.3 

(97)  29/02/2012 EP1774972 

(73)  Alltech, Inc. 

3031 Catnip Hill Pike  Nicholasville, KY 40356, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Pearse Lyons, Thomas and Power, Ronan 

(54)  УПОТРЕБА НА КВАСЕЦИ ОД СЕЛЕН ВО 

ТРЕТМАНОТ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Употребата на состав што содржи 

исушен, неразвивачки збогатен-со-селен квасец 

назначена со тоа, што вкупното количество на 

селен од наведениот квасец содржи два 

проценти или помалку неоргански селен во 

производството на медикамент, каде што 

медикаментот е формулиран за администрација 

на субјект под такви услови да изразувањето на 
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комплетирачки ген е намалено во мозочната 

кора на наведениот субјект за третманот или 

спречувањето на Алцхајмерова болест.  

Има уште 21 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 

07D 405/14, 409/14  

(11)  4279   (13) Т1 

(21)  2012/137   (22) 17/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  04077172  28/07/2004  EP and 592182 P  

29/07/2004  US 

(96)  25/07/2005 EP05767934.2 

(97)  25/01/2012 EP1781639 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANGIBAUD, Patrick Rene; VAN EMELEN, 

Kristof; ARTS, Janine; ROUX, Bruno; VERDONCK, 

Marc Gustaaf C,; TEN HOLTE, Peter and PILATTE, 

Isabelle Noelle Constance 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ИНДОЛИЛ АЛКИЛ 

АМИНО ДЕРИВАТИ КАКО НОВИ ИНХИБИТОРИ 

НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

 

N

X

NN
H

HO

O

(CH2)n N

R
1

(CH2)m

Y

(I)

R
2

R
3

 

  

неговите N-оксидни форми, фармацевтски 

прифатливи адитивни соли и стереохемиски 

изомерни форми, назначено со тоа, што 

секое n е цел број со вредност 0, 1 или 2 и кога n 

е 0 тогаш е одредена директна врска; секое m е 

цел број со вредност 1 или 2; 

секое X е независно N или CH; 

секое Y е независно O, S, или NR
4
; каде што 

секое R
4
 е водород, C1-6алкил, C1-6алкилоксиC1-

6алкил, C3-6циклоалкил, C3-6циклоалкилметил, 

фенилC1-6алкил, -C(=O)-CHR
5
R

6
 или -S(=O)2-

N(CH3)2; каде што 

секое R
5
 и R

6
 e независно водород, амино, C1-

6алкил или аминоC1-6алкил; и 

кога Y е NR
4
 и R

2
 е на 7-положба од индолилот 

тогаш R
2
 и R

4
 заедно може да го формираат 

бивалентниот радикал 

-(CH2)2-  (a-1), 

или 

-(CH2)3-  (a-2); 
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R
1
 e водород, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, C1-

6алкилсулфонил, C1-6алкилкарбонил или моно- 

или ди(C1-6алкил)аминосулфонил; 

R
2
 e водород, хидрокси, амино, хало, C1-6алкил, 

циано, C2-6алкенил, полихалоC1-6алкил, нитро, 

фенил, C1-6алкилкарбонил, хидроксикарбонил, 

C1-6алкилкарбониламино, C1-6алкилокси, или 

моно- или ди(C1-6алкил)амино; 

R
3
 e водород, C1-6алкил или C1-6алкилокси; и 

кога R
2
 и R

3
 се на соседни јаглеродни атоми, тие 

можат да го формираат бивалентниот радикал -

O-CH2-O-. 

Има уште 11 патентни барања. 

 

 

(51)  C 12N 5/07, A 61K 39/00  

(11)  4280   (13) Т1 

(21)  2012/138   (22) 17/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  13752002  13/09/2002  AT 

(96)  29/08/2003 EP0374972.4 

(97)  08/02/2012 EP1537203 

(73)  Forschungsinstitut Fur Krebskranke Kinder 

Kinderspitalgasse 6  1090 Wien, AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  FELZMANN, Thomas 

(54)  УПОТРЕБА НА ДЕНДРИТСКИ КЛЕТКИ 

(DCS) КОИ ГО ИЗРАЗУВААТ ИНТЕРЛЕУКИН 12 

(IL-12) 

(57)  1  Активни дендритски клетки (DCs) кои 

ослободуваат интерлеукин 12 (IL-12), кои 

содржат антиген против конкретен вид на тумор, 

кои се користат за третирање на пациент кој 

страда од конкретен вид на тумор, назначени со 

тоа, што наведените DCs содржат антиген 

против конкретен вид на тумор, а потоа се 

третираат со липополисахарид (LPS) и 

интерферон-гама (IFN-g), со што се добива IL-12 

кој ослободува DCs за конкретен вид на тумор. 

Има уште 10 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/55, A 61P 3/10, 9/10  

(11)  4270   (13) Т1 

(21)  2012/139   (22) 17/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  10229180  28/06/2002  DE 

(96)  13/06/2003 EP03740247.6 

(97)  07/03/2012 EP1519732 

(73)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  BLEICH, Markus; LINZ, Wolfgang; HUBER, 

Jochen and SCHAFER, Stefan 

(54)  УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА 

ВАЗОПЕПТИДАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

НЕВРОПАТИЈА 

(57)  1  Употреба на соединение со формулата 

(II): 

 

назначено со тоа што: 

R1 е водород, -CH2OC(O)C(CH3)3, или ацилна 

група; 

R2 е водород; -CH2O-C(O)C(CH3)3; C1-C4-алкил; 

арил; -(C1-C4-алкил)-арил; или дифенилметил; 

X е -(CH2)n, каде што n е цел број 0 или 1, -S-, -O-

, 

ili
 

каде што R3 е водород, C1-C4-алкил, арил или 

арил-(C1-C4-алкил), а R4 е -CF3, C1-C10-алкил, 

арил, или арил-(C1-C4-алкил); 

B1 и B2 се, независно еден од друг, водород, 

хидрокси, -OR5, каде што R5 e C1-C4-алкил, арил, 

или -(C1-C4-алкил)-арил или, кога B1 и B2 се 

прикачени за соседните јаглеродни атоми, B1 и 

B2 може, заедно со наведените соседни 

јаглеродни атоми, да формираат бензенски 

прстен или метилендиокси, за добивање лек за 

третирање и/или профилакса на нефропатија кај 

пациенти болни од дијабетис . Има уште 7 

патентни барања. 
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(51)  C 08B 37/10, A 61K 31/727  

(11)  4271   (13) Т1 

(21)  2012/140   (22) 17/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0212584  10/10/2002  FR 

(96)  08/10/2003 EP03807882.0 

(97)  07/03/2012 EP1556414 

(73)  Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(72)  MOURIER, Pierre; VISKOV, Christian; 

GRONDARD, Luc and BIBEROVIC, Vesna 

(54)  МЕШАВИНИ НА ОЛИГОСАХАРИДИ КОИ 

СЕ ДЕРИВАТИ НА ХЕПАРИН, НИВНО 

ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

КОИ ГИ СОДРЖАТ 

(57)  1  Мешавини на сулфатни олигосахариди, 

назначени со тоа, што ја имаат општата 

структура на составните полисахариди на 

хепарин и ги имаат следните карактеристики: 

· имаат средна молекулска тежина од 2000 

до 3000 далтони; 

· имаат анти-Xa дејство >150 IU/mg и <200 

IU/mg; 

· имаат анти-IIa дејство помало од 10 

IU/mg; 

· имаат однос на анти-Xa дејство/анти-IIa 

дејство поголем од 30; 

· составните олигосахариди на 

мешавините: 

- содржат од 2 до 26 сахаридни единици; 

- на едниот крај имаат 2-O-сулфатна 

единица на 4,5-незаситена уронска киселина; 

- содржат хексасахаридна фракција која 

претставува од 15 до 25% од мешавините на 

олигосахариди; 

- содржат од 8 до 15% хексасахарид DIIa-

IIs-Is во наведената хексасахаридна фракција: 

 

и се во вид на алкална или сол на алкално-земјен метал.  

Има уште 30 патентни барања. 

 

 

(51)  A 61K 31/4745, A 61P 35/00  

(11)  4276   (13) Т1 

(21)  2012/142   (22) 18/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0027997  21/12/2005  EP 

(96)  13/12/2006 EP06830600.0 

(97)  07/03/2012 EP1962850 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PISANO, Claudio 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕК-РЕЗИСТЕНТНИ 

ТУМОРИ 

(57)  1  Употреба на соединение со формула I: 
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Каде што R e водород или C1-C4 алкил,  

за подготвувањето  медикамент за лекувањето 

на лек-резистентни тумори и/или за 

администрација во пациенти коишто страдаат од 

рак поврзан со полиморфизам во генот којшто 

кодира DNA топоизомераза 1.  

Има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61M 5/20, 5/24  

(11)  4273   (13) Т1 

(21)  2012/143   (22) 18/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  04100647  18/02/2004  EP 

(96)  17/02/2005 EP10010976.8 

(97)  28/03/2012 EP2298391 

(73)  Ares Trading S.A. 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  Pongpairochana, Vincent; Maclean, Thimothy, 

John; Praseer, Robert; Lauchard, Gerhard; 

Wurmbauer, Werner and Kogler, Gerhard 

(54)  ПОРТАБЛ ЕЛЕКТРОНСКА ИНЈЕКЦИОНА 

НАПРАВА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ ТЕЧЕН ЛЕК 

(57)  1  Направа за достава на лек којашто 

содржи куќиште (81), врата (88) која што, во 

нејзината отворена позиција, дозволува 

вметнување/ отстранување на сад со лек (83) 

во/од наведеното куќиште (81), механизам (89, 

123, 125, 126, 82) за отворање на наведената 

врата (88) и притисна единица (84) која може да 

биде поместена аксијално од повлечената 

позиција, лоцирана надвор од наведениот сад со 

лек (83), за да навлезе во наведениот сад со лек 

(83) и да го истисне течниот лек содржан во 

наведениот сад со лек (83) надвор од 

наведениот сад со лек (83) за да тој се достави 

до пациент, и потоа вратен во неговата 

повлечена позиција, карактеристичен со тоа 



 

 Патенти   61 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

што, содржи заклучувачки механизам (94, 129) 

за автоматско заклучување на копчето (89) за 

отворање на вратата од наведениот механизам 

(89, 123, 125, 126, 82) за отворање на вратата, за 

да се превенира отворање на наведената врата 

(88), кога наведената притисна единица (84) е 

внатре во наведениот сад со лек (83)  и за 

автоматско отклучување на наведеното копче 

(89) за отворање на вратата кога наведената 

притисна единица (84)  е во нејзината повлечена 

позиција. Има уште 3 патентни барања. 

 

 

 

 

(51)  C 07D 213/68, 213/64, 213/70, 213/71, 239/34, 

401/12, 405/12, 409/12, 417/12  

(11)  4274   (13) Т1 

(21)  2012/144   (22) 18/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  201274  01/08/2007  JP 

(96)  01/08/2008 EP08792064.1 

(97)  18/04/2012 EP2177512 

(73)  TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 

24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku  Tokyo 170-

8633, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  ONO, Naoya; SHIOZAWA, Fumiyasu; 

YABUUCHI, Tetsuya and KATAKAI, Hironori 

(54)  ИНХИБИТОР НА ВРЗУВАЊЕ НА S1P1 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I) или негова фармацевтски прифатлива сол: 

[формула 1] 

 

 

назначено со тоа што Y
1
 претставува азотен 

атом или група претставена со CR
A
, Y

2
 

претставува азотен атом или група претставена 

со CR
B
, Y

3
 претставува азотен атом или група 

претставена со CR
C
, 

R
A
, R

B
 и R

C
, кои што може да се исти или 

различни, секое претставува водороден атом 

или C1-C6 алкил група (со исклучок на случајот 

каде што Y
1
 е CR

A
, Y

2
 е CR

B
 и Y

3
 е CR

C
), 
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X претставува кислороден атом, сулфурен атом, 

група претставена со формулата  -SO-, група 

претставена со формулата -SO2-, или група 

претставена со формулата         -NR
6
-  (каде што 

R
6
 претставува водороден атом или C1-C6 алкил 

група), 

R
1
 претставува водороден атом, C1-C6 алкил 

група, или бензил група, 

R
2
 претставува водороден атом, C1-C6 алкил 

група, или C3-C8 циклоалкил група, 

R
3
 претставува  

(i) C1-C6 алкил група што може да 

биде супституирана со 1 до 3 супституенти 

одбрани од групата А [каде што групата А се 

состои од халоген атом, фенил група, C1-C6 

алкокси група, амино група што може да 

биде супституирана со една или две C1-C6 

алкил групи, морфолино група, и пиперазино 

група што може да биде супституирана со 

C1-C6 алкил група(и)], 

(ii) C3-C8 циклоалкил група, или 

(iii) фенил група, нафтил група или 

изохинолинил група, секоја од истите може 

да биде супституирана со 1 до 3 

супституенти одбрани од групата B [каде 

што групата B е составена од халоген атом, 

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

амино група што може да биде 

супституирана со една или две C1-C6 алкил 

групи, морфолино група, пиперазино група 

што може да биде супституирана со C1-C6 

алкил група(и), C1-C6 алканоиламино група, 

и C1-C6 алкилсулфониламино група], 

R
4
 претставува водороден атом или C1-C6 алкил 

група, и 

R
5
 претставува фенил група, тиенил група, 

тиазолил група, пиридил група, нафтил група, 

инданил група, дихидробензофуранил група, 

бензодиоксолил група, бензотиадиазолил група, 

бензотиенил група или хинолинил група, секоја 

од истите може да биде супституирана со 1 до 5 

супституенти одбрани од групата C [каде што 

групата C е составена од C1-C6 алкил група, 

халоген атом, трифлуорометил група, C1-C6 

алкокси група, трифлуорометокси група, нитро 

група, циано група, и C2-C7 алканоил група], или 

C2-C8 алкенил група што може да биде 

супституирана со фенил група(и)}, 

каде што следново соединение е исклучено: 

4-јодо-N-(2-метоксипиридин-4-

илметил)бензенсулфонамид 

  

Има уште 16 патентни барања. 

 

 

(51)  A 01N 43/56  

(11)  4275   (13) Т1 

(21)  2012/145   (22) 18/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  07008370  25/04/2007  EP 

(96)  23/04/2008 EP10157587.6 

(97)  29/02/2012 EP2206431 

(73)  Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

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

Johannes 

(54)  ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав погоден за контрола на 

заболувања предизвикани од фитопатогени кој 

содржи 

(А) соединение со формулата I 

  

каде што R1 е дифлуорометил или 

трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бромо; 

и  

(Б) соединението биксафен. 

Има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07D 295/155, A 61K 31/495, A 61P 25/04, 

25/16, 25/22, 25/24  

(11)  4277   (13) Т1 

(21)  2012/149   (22) 19/04/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  0401968  02/08/2004  SE and 602363 P  

18/08/2004  US 

(96)  27/07/2005 EP05762524.6 

(97)  25/01/2012 EP1781631 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  BROWN, William; HUDZIK, Thomas; GRIFFIN, 

Andew; WALPOLE, Christopher; MACIAG, Carla 

and SMAGIN, Gennady 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ДИАРИЛМЕТИЛ 

ПИПЕРАЗИН, НИВНИ ПРЕПАРАТИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

Има уште 9 патентни барања

. 

 

 

(51)  A 61K 38/21, 31/7056, 9/00, A 61P 37/06  

(11)  4230   (13) Т1 

(21)  2012/184   (22) 29/05/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  20060114537  24/05/2006  EP and 

20060845470P  18/09/2006  US 

(96)  23/05/2007 EP07729448.6 

(97)  02/05/2012 EP2026832 

(73)  Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LOPEZ-BRESNAHAN, Maria; BRENTZEL, H., 

James, Jr. and AMMOURY, Nazih 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ИНТЕРФЕРОН-БЕТА И 

КЛАДРИБИН РЕЖИМ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА 

(57)  1  Употреба на комбинација на Кладрибин и 

IFN-бета за производството на лек за лекување 

на пациенти коишто страдаат од мултипла 

склероза и кои се отпорни на барем една 

конвенционална терапија за мултипла склероза, 

кадешто Кладрибин треба да биде орално 

администриран следејќи ги секвенцијално 

чекорите подолу:  

(i) период на вбризгување во којшто 

Кладрибин треба да биде администриран и 

кадешто вкупната доза на Кладрибин, постигната 

на крајот од периодот на вбризгување е од околу 

1,7мг/кг до околу 3,5мг/кг; 

(ii) Кладрибин-слободен период во којшто 

Кладрибинот не треба да биде администриран; 

(iii) период на одржување во којшто 

Кладрибин треба да биде администриран и 

кадешто вкупната доза на Кладрибин која треба 

да биде администрирана во текот на периодот на 

одржувањето е пониска или еднаква на вкупната 

доза на Кладрибин постигната на крајот од 

периодот на вбризгување (i);  

(iv) Кладрибин-слободен период кадешто 

Кладрибинот не треба да биде администриран.  

Иима уште 25 патентни барања. 
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(51)  A 61K 47/48, 49/00, 51/00, A 61P 35/00  

(11)  4232   (13) Т1 

(21)  2012/185   (22) 29/05/2012 

(45) 31/10/2012 

(30)  19926154  09/06/1999  DE 

(96)  07/06/2000 EP06012171.2 

(97)  23/05/2012 EP1704864 

(73)  KTB Tumorforschungs GmbH 

79106 Freiburg, DE 

(74)  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(72)  Kratz, Felix 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ЗА 

ВБРИЗГУВАЊЕ КОЈШТО СОДРЖИ 

ЦИТОСТАТИЧЕН АГЕНС И МАЛЕИНИМИД 

ПОВРЗАНИ СО ФИКСАТОР 

(57)  1  Супстанца која што се состои од една 

активна супстанца, имено еден цитостатичен 

агенс и барем еден ковалентно протеин-

врзувачки молекуларен остаток, имено една 

малеинимид група која што е врзана за 

активната супстанца со фиксатор, при што 

фиксаторот или врската помеѓу фиксаторот и 

активната супстанца може да биде pH-зависно, 

хидролитички или ензиматички раздвоена во 

телото, за употреба како фармацевтски препарат 

за вбризгување.  

Има уште 10 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

 

(51) (51)основен (11) (13) 

8a61k31/357 8a61k31/357 4225 T1 

8C07D217/24 8C07D217/24 4226 T1 

8A61K31/472 8C07D217/24 4226 T1 

8A61P9/12 8C07D217/24 4226 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4227 T1 

8A61K31/435 8C07D401/14 4227 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 4227 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 4228 T1 

8C07D491/04 8C07D471/04 4228 T1 

8A61K31/4355 8C07D471/04 4228 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 4228 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 4228 T1 

8A61K38/21 8A61K38/21 4230 T1 

8A61K9/00 8A61K38/21 4230 T1 

8A61K31/7056 8A61K38/21 4230 T1 

8A61P37/06 8A61K38/21 4230 T1 

8C07D211/52 8C07D211/52 4231 T1 

8A61K47/48 8A61K47/48 4232 T1 

8A61K49/00 8A61K47/48 4232 T1 

8A61K51/00 8A61K47/48 4232 T1 

8A61P35/00 8A61K47/48 4232 T1 

8C07D213/16 8C07D213/16 4233 T1 

8A61K51/04 8C07D213/16 4233 T1 

8B60P3/40 8B60P3/40 4234 T1 

8F03D1/00 8B60P3/40 4234 T1 

8C07D213/30 8C07D213/30 4235 T1 

8A61K31/4406 8C07D213/30 4235 T1 

8A61P35/00 8C07D213/30 4235 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 4236 T1 

8A61K31/454 8C07D413/04 4236 T1 

8A61P3/04 8C07D413/04 4236 T1 

8A61P3/10 8C07D413/04 4236 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 4238 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 4239 T1 

8C07D413/14 8C07D405/14 4239 T1 

8C07D401/12 8C07D405/14 4239 T1 

8C07D405/06 8C07D405/14 4239 T1 

8A61K31/4184 8C07D405/14 4239 T1 

8A61P1/04 8C07D405/14 4239 T1 

8C07D493/10 8C07D493/10 4240 T1 

8C07H15/18 8C07D493/10 4240 T1 

8A61K31/357 8C07D493/10 4240 T1 

8A61P3/10 8C07D493/10 4240 T1 

8A61K31/265 8A61K31/265 4241 T1 

8A61F13/00 8A61F13/00 4242 T1 

8A61K31/485 8A61F13/00 4242 T1 

8A61K9/70 8A61F13/00 4242 T1 

8A61P25/04 8A61F13/00 4242 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 4243 T1 

8C07D417/08 8C07D417/04 4243 T1 

8C07D417/12 8C07D417/04 4243 T1 

8C07D277/64 8C07D417/04 4243 T1 

8C07D487/04 8C07D417/04 4243 T1 

8A61K31/428 8C07D417/04 4243 T1 

8A61K51/04 8C07D417/04 4243 T1 

8A61P9/10 8C07D417/04 4243 T1 

8A61K47/26 8A61K47/26 4244 T1 

8A61K31/445 8A61K47/26 4244 T1 

8A61K9/08 8A61K47/26 4244 T1 

8A61P23/02 8A61K47/26 4244 T1 

8C07D498/06 8C07D498/06 4245 T1 

8C07D519/00 8C07D498/06 4245 T1 

8A61K31/5395 8C07D498/06 4245 T1 

8A61P31/04 8C07D498/06 4245 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 4246 T1 

8A61K31/485 8C07D489/08 4246 T1 

8A61P25/30 8C07D489/08 4246 T1 

8A61K31/444 8A61K31/444 4247 T1 

8A61P25/16 8A61K31/444 4247 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4248 T1 

8C07D245/04 8C07D487/04 4248 T1 

8C07K5/078 8C07D487/04 4248 T1 

8A61K38/05 8C07D487/04 4248 T1 
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8A61K31/33 8C07D487/04 4248 T1 

8A61P31/14 8C07D487/04 4248 T1 

8C07K5/06 8C07D487/04 4248 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4249 T1 

8C07D213/60 8C07D213/60 4250 T1 

8C07D401/04 8C07D213/60 4250 T1 

8A61K31/435 8C07D213/60 4250 T1 

8A61K31/517 8A61K31/517 4251 T1 

8A61P13/06 8A61K31/517 4251 T1 

8A61P13/10 8A61K31/517 4251 T1 

8C07D239/70 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D401/12 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D403/04 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D403/12 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D407/12 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D409/12 8C07D239/70 4252 T1 

8C07D409/14 8C07D239/70 4252 T1 

8A61K31/517 8C07D239/70 4252 T1 

8A61P35/00 8C07D239/70 4252 T1 

8C07C17/02 8C07C17/02 4253 T1 

8C07C19/045 8C07C17/02 4253 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 4254 T1 

8A61P3/10 8A61K31/513 4254 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 4255 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 4255 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 4257 T1 

8A61K31/4439 8C07D417/14 4257 T1 

8A61P25/22 8C07D417/14 4257 T1 

8A61K9/28 8A61K9/28 4258 T1 

8A61K31/485 8A61K9/28 4258 T1 

8A61P25/04 8A61K9/28 4258 T1 

8C07C259/10 8C07C259/10 4259 T1 

8C07D335/00 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D409/04 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D409/10 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D409/12 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D409/14 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D417/10 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D495/04 8C07D335/00 4260 T1 

8A61K31/4178 8C07D335/00 4260 T1 

8A61K31/382 8C07D335/00 4260 T1 

8A61P3/10 8C07D335/00 4260 T1 

8C07D281/08 8C07D281/08 4261 T1 

8C07D281/10 8C07D281/08 4261 T1 

8A61K31/495 8A61K31/495 4262 T1 

8A61P25/00 8A61K31/495 4262 T1 

8A61K38/21 8A61K38/21 4263 T1 

8A61K47/26 8A61K38/21 4263 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D407/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D409/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D403/14 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D233/96 8C07D403/12 4264 T1 

8A61K31/505 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D239/46 8C07D403/12 4264 T1 

8C07D239/48 8C07D403/12 4264 T1 

8C07C211/00 8C07D403/12 4264 T1 

8B65D5/36 8B65D5/36 4265 T1 

8B65D5/24 8B65D5/36 4265 T1 

8B65D5/46 8B65D5/36 4265 T1 

8A61N5/06 8A61N5/06 4266 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 4267 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 4267 T1 

8C07D403/12 8C07D401/12 4267 T1 

8C07D403/14 8C07D401/12 4267 T1 

8C07D405/14 8C07D401/12 4267 T1 

8A61K31/4412 8C07D401/12 4267 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 4267 T1 

8B65D81/38 8B65D81/38 4268 T1 

8B65D3/22 8B65D81/38 4268 T1 

8B29C65/02 8B65D81/38 4268 T1 

8A61K33/04 8A61K33/04 4269 T1 

8A61K36/06 8A61K33/04 4269 T1 

8A61K38/28 8A61K33/04 4269 T1 

8A61K45/06 8A61K33/04 4269 T1 

8A61K31/55 8A61K31/55 4270 T1 

8A61P3/10 8A61K31/55 4270 T1 

8A61P9/10 8A61K31/55 4270 T1 

8C08B37/10 8C08B37/10 4271 T1 

8A61K31/727 8C08B37/10 4271 T1 

8C07D217/08 8C07D217/08 4272 T1 

8C07D405/12 8C07D217/08 4272 T1 

8C07D209/44 8C07D217/08 4272 T1 

8C07D401/12 8C07D217/08 4272 T1 

8C07D413/12 8C07D217/08 4272 T1 

8A61K31/5377 8C07D217/08 4272 T1 

8A61K31/4035 8C07D217/08 4272 T1 

8A61K31/4709 8C07D217/08 4272 T1 

8A61P35/00 8C07D217/08 4272 T1 
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8C07D401/04 8C07D217/08 4272 T1 

8C07D409/04 8C07D217/08 4272 T1 

8A61K31/506 8C07D217/08 4272 T1 

8A61M5/20 8A61M5/20 4273 T1 

8A61M5/24 8A61M5/20 4273 T1 

8C07D213/68 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D213/70 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D213/71 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D239/34 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D401/12 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D405/12 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D409/12 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D417/12 8C07D213/68 4274 T1 

8C07D213/64 8C07D213/68 4274 T1 

8A01N43/56 8A01N43/56 4275 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4745 4276 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4745 4276 T1 

8C07D295/155 8C07D295/155 4277 T1 

8A61K31/495 8C07D295/155 4277 T1 

8A61P25/04 8C07D295/155 4277 T1 

8A61P25/16 8C07D295/155 4277 T1 

8A61P25/22 8C07D295/155 4277 T1 

8A61P25/24 8C07D295/155 4277 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 4278 T1 

8C07K14/475 8C07K16/00 4278 T1 

8C07K14/51 8C07K16/00 4278 T1 

8A61K39/395 8C07K16/00 4278 T1 

8G01N33/74 8C07K16/00 4278 T1 

8A61K38/00 8C07K16/00 4278 T1 

8A61P19/08 8C07K16/00 4278 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4279 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 4279 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 4279 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 4279 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 4279 T1 

8C12N5/07 8C12N5/07 4280 T1 

8A61K39/00 8C12N5/07 4280 T1 

8A61K9/62 8A61K9/62 4281 T1 

8A61K9/26 8A61K9/62 4281 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 4282 T1 

8A61P25/24 8A61K31/165 4282 T1 

8A61K31/22 8A61K31/165 4282 T1 

8A61K31/445 8A61K31/445 4283 T1 

8C07D451/04 8A61K31/445 4283 T1 

8A61K31/46 8A61K31/445 4283 T1 

8C07D213/74 8C07D213/74 4284 T1 

8C07D239/42 8C07D213/74 4284 T1 

8C07D401/04 8C07D213/74 4284 T1 

8C07D401/10 8C07D213/74 4284 T1 

8A61K31/44 8C07D213/74 4284 T1 

8A61K31/506 8C07D213/74 4284 T1 

8A61P19/00 8C07D213/74 4284 T1 

8A61P17/00 8C07D213/74 4284 T1 

8A61P35/00 8C07D213/74 4284 T1 

8A61P37/00 8C07D213/74 4284 T1 

8A61P31/00 8C07D213/74 4284 T1 

8C07D413/10 8C07D213/74 4284 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 4285 T1 

8A61K31/4439 8A61K9/16 4285 T1 

8C07D209/00 8C07D209/00 4286 T1 

8A61K31/415 8C07D209/00 4286 T1 

8C07D403/10 8C07D209/00 4286 T1 

8C07D471/04 8C07D209/00 4286 T1 

8A61K31/4375 8A61K31/4375 4287 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4375 4287 T1 

8A61L2/00 8A61K31/4375 4287 T1 
 
 
 
 

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

 

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

Pharmacyclics, Inc. C 07C 259/10 4259 T1 

Tibotec Pharmaceuticals  and 
MEDIVIR AB 

C 07D 417/04 4238 T1 
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PHIVCO-1 LLC A 61K 31/445, 31/46, C 07D 451/04 4283 T1 

SANOFI A 61K 31/444, A 61P 25/16 4247 T1 

ARES TRADING S.A. A 61K 38/21, 47/26 4263 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/165, 31/22, A 61P 25/24 4282 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. 
C 07D 403/12, A 61K 31/505, C 07C 211/00, 
C 07D 233/96, 239/46, 239/48, 401/12, 
403/14, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12 

4264 T1 

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD 

C 07D 335/00, A 61K 31/382, 31/4178, A 
61P 3/10, C 07D 409/04, 409/10, 409/12, 
409/14, 417/10, 495/04 

4260 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 9/28, 31/485, A 61P 25/04 4258 T1 

SANOFI;  Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) 
and University of Montpellier II 

a 61k 31/357 4225 T1 

SANOFI C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 9/12 4226 T1 

Novartis AG C 07D 401/14, A 61K 31/435, A 61P 35/00 4227 T1 

Merck Serono SA 
C 07D 471/04, A 61K 31/4355, 31/519, C 
07D 487/04, 491/04 

4228 T1 

Merck Serono SA 

C 07D 217/08, A 61K 31/4035, 31/4709, 
31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 
209/44, 401/04, 401/12, 405/12, 409/04, 
413/12 

4272 T1 

PROSIDION LTD 
C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 
3/10 

4236 T1 

Tibotec Pharmaceuticals  and 
Medivir Aktiebolag 

C 07D 487/04, A 61K 31/33, 38/05, A 61P 
31/14, C 07D 245/04, C 07K 5/06, 5/078 

4248 T1 

Syngenta Participations AG A 01N 43/56 4249 T1 

SANOFI C 07D 213/60, A 61K 31/435, C 07D 401/04 4250 T1 

SANOFI A 61K 31/517, A 61P 13/06, 13/10 4251 T1 

Array Biopharma, Inc. and  
Genentech, Inc. 

C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 
07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 
409/12, 409/14 

4252 T1 

Solvay S.A. C 07C 17/02, 19/045 4253 T1 

Takeda Pharmaceutical 
Company Limited 

A 61K 31/513, A 61P 3/10 4254 T1 

Immatics Biotechnologies 
GmbH 

C 07K 14/47, A 61K 39/00 4255 T1 

Nycomed GmbH A 61K 9/16, 31/4439 4285 T1 

Almirall, S.A. 
C 07D 213/74, A 61K 31/44, 31/506, A 61P 
17/00, 19/00, 31/00, 35/00, 37/00, C 07D 
239/42, 401/04, 401/10, 413/10 

4284 T1 

Meda AB A 61K 31/4375, 31/4745, A 61L 2/00 4287 T1 

Panmira Pharmaceuticals, LLC 
C 07D 209/00, A 61K 31/415, C 07D 403/10, 
471/04 

4286 T1 

Eli Lilly & Company C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 25/22 4257 T1 
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Nycomed GmbH A 61K 9/62, 9/26 4281 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. 
A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 61P 
25/04 

4242 T1 

Pfizer Inc. 

C 07D 405/14, A 61K 31/4184, A 61P 1/04, C 
07D 401/12, 405/06, 413/14 

4239 T1 

C 07D 493/10, A 61K 31/357, A 61P 3/10, C 
07H 15/18 

4240 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61K 31/265 4241 T1 

H.Lundbeck A/S C 07D 211/52 4231 T1 

H.Lundbeck A/S and Takeda 
Pharmaceuticals U.S.A., Inc. 

A 61K 31/495, A 61P 25/00 4262 T1 

Nielsen, Elsebeth Bjerg B 65D 5/36, 5/24, 5/46 4265 T1 

Sensolite S.A. A 61N 5/06 4266 T1 

LES LABORATOIRES SERVIER 
and Armgo Pharma, Inc. 

C 07D 281/08, 281/10 4261 T1 

Bayer Pharma 
Aktiengesellschaft 

C 07D 213/30, A 61K 31/4406, A 61P 35/00 4235 T1 

The Trustees of the University 
of Pennsylvania 

C 07D 213/16, A 61K 51/04 4233 T1 

Abbott Laboratories 
C 07D 417/04, A 61K 31/428, 51/04, A 61P 
9/10, C 07D 277/64, 417/08, 417/12, 
487/04 

4243 T1 

Durect Corporation A 61K 47/26, 31/445, 9/08, A 61P 23/02 4244 T1 

BARD Holding GmbH B 60P 3/40, F 03D 1/00 4234 T1 

Biotie Therapies Corp and 
H.Lundbeck A/S 

C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30 4246 T1 

VETOQUINOL.S.A. 
C 07D 498/06, A 61K 31/5395, A 61P 31/04, 
C 07D 519/00 

4245 T1 

Eli Lilly & Company 
C 07D 401/12, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, 
C 07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14 

4267 T1 

UCB MANUFACTURING, INC. a 
company incorporated under 
the laws of the State of 
Delaware 

C 07K 16/00, A 61K 38/00, 39/395, A 61P 
19/08, C 07K 14/475, 14/51, G 01N 33/74 

4278 T1 

SEDA S.p.A. B 65D 81/38, B 29C 65/02, B 65D 3/22 4268 T1 

Alltech, Inc. A 61K 33/04, 36/06, 38/28, 45/06 4269 T1 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 
07D 405/14, 409/14 

4279 T1 

Forschungsinstitut Fur 
Krebskranke Kinder 

C 12N 5/07, A 61K 39/00 4280 T1 

Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH 

A 61K 31/55, A 61P 3/10, 9/10 4270 T1 

Aventis Pharma S.A. C 08B 37/10, A 61K 31/727 4271 T1 

SIGMA-TAU Industrie 
Farmaceutiche Riunite S.p.A. 

A 61K 31/4745, A 61P 35/00 4276 T1 
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Ares Trading S.A. A 61M 5/20, 5/24 4273 T1 

TAISHO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD 

C 07D 213/68, 213/64, 213/70, 213/71, 
239/34, 401/12, 405/12, 409/12, 417/12 

4274 T1 

Syngenta Participations AG A 01N 43/56 4275 T1 

AstraZeneca AB 
C 07D 295/155, A 61K 31/495, A 61P 25/04, 
25/16, 25/22, 25/24 

4277 T1 

Merck Serono SA A 61K 38/21, 31/7056, 9/00, A 61P 37/06 4230 T1 

KTB Tumorforschungs GmbH A 61K 47/48, 49/00, 51/00, A 61P 35/00 4232 T1 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1065 

(73) ETHYPHARM 

194 Bureaux de la Colline,  92213 Saunt - 

Cloud Cedex, FR 

 

(11) 1065 

(73) ETHYPHARM 

194 Bureaux de la Colline,  92213 Saunt - 

Cloud Cedex, FR 

 

(11) 1890 

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Vleutensevaart 35  3532 AD Utrecht,  

NL 

 

(11) 4092 

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Vleutensevaart 35  3532 AD Utrecht,  

NL 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1065 

(73) ETHYPHARM 

194 Bureaux de la Colline,  92213 Saunt - 

Cloud Cedex, FR 

 

(11) 1890 

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Vleutensevaart 35  3532 AD Utrecht, NL 

 

(11) 2132 

(73) S.C.Johnson & Son, Inc. 

1525 Home Street, Racine, Wisconsin 53403, 

US 

 

(11) 3014 

(73) Norgine BV 

Hogehilweg 7  1101 CA Amsterdam Zuid-Oost, 

NL 

 

(11) 4092 

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Vleutensevaart 35  3532 AD Utrecht, NL 
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ПРЕСТАНОК 
 

(11) 912 

(73) ДОНЕВ, Трајче 

ул. Маџари 10 бр. 33, 1000 Скопје,  

MK 

 

(11) 1973 

(73) KISSEI PHARMACEUTICAL Company Ltd 

19-48 Yoshino,  Matsumoto City  Nagano 

Prefecture 399-8710, JP 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ 
 

(11) 

 2025 

 2028 

 2035 

 2071 

 2930 

 2931 

 2913 

 2995 

 2982 

 2944 

 2935 

 2925 

 2907 

 2993 

 2955 

 2971 

 2977 

 3150 

 3151 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(21) ИД  2012/18 (45) 31/10/2012 

(22) 19/04/2012  

  

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Todd Brooks, US 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  

 

 

 
 

 

 

(21) ИД  2012/21 (45) 31/10/2012 

(22) 20/04/2012  

  

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Todd Brooks 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  
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(21) ИД  2012/22 (45) 31/10/2012 

(22) 20/04/2012  

  

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Todd Brooks, US 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  

 

 

 
 

 

 

 

 

(21) ИД  2012/23 (45) 31/10/2012 

(22) 20/04/2012  

  

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Todd Brooks, US 

(73) The Coca-Cola Company   

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ Скопје  

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ  
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(21) ID  2012/36 (45) 31/10/2012 

(22) 06/06/2012    

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Митровски, Оливер, МК 

(73) Митровски, Оливер, МК 

ул."Кеј 13ти Ноември" бр.84, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 21-01 

(54) ДИЗАЈН НА МАГИЧНА КОЦКА  
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Индустриски Дизајн  105 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

 

(51) (21) 

MK/I/ 2012/18 09-01 

MK/I/ 2012/21 09-01 

MK/I/ 2012/22 09-01 

MK/I/ 2012/23 09-01 

MK/I/ 2012/36 21-01 

 
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 
 

(73) (21) 

The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/18 
The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/21 

The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/22 
The Coca-Cola Company   MK/I/ 2012/23 
Митровски Оливер MK/I/ 2012/36 
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 
објавува податоците за индустрискиот дизајн. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард 
ST.80) 
 

(11)  Регистарски број на документот 

(18)  Датум на важење на индустриски дизајн 

(21)  Број на пријавата 

(22)  Дата на поднесување 

(18)  Дата на изложбено, или саемско првенство 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни 

(30)  Право на првенство: датум, држава, број 

(45)  Дата на објавување 

(51)  Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54)  Назив на телото, односно сликата или цртежот 

(55)  Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или 

цртежот 

(57)  Назначување на боите или комбинации на бои 

(60)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на 

првенство, исправа / решение) 

(72)  Автор 

(73)  Носител на правото 

(74)  Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(11) 692  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/45 (22) 25/08/2011    

(18) 25/08/2016 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јовановска, Галабинка ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје 

(73) Друштво за производство, промет и услуи КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK 

(74) Пепељугоски Валентин, адвокат  

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

(51) 23-01 

(54) ЧЕПОВИ 
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(11) 693  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/46 (22) 25/08/2011    

(18) 25/08/2016 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Јовановска, Галабинка, ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје 

(73) Друштво за производство, промет и услуи КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK 

(74) Пепељугоски, Валентин, адвокат  

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

(51) 06-10 

(54) КОРНИЗА 
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(11) 694  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/48 (22) 25/08/2011    

(18) 25/08/2016 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Јовановска, Галабинка, ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје 

(73) Друштво за производство, промет и услуи КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK 

(74) Пепељугоски, Валентин, адвокат  

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

(51) 20-02 

(54) РЕГАЛ ЗА АРМАТУРА 
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(11) 695  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/53 (22) 02/11/2011    

(18) 02/11/2016 

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Василиќ, Драган ул.Милета Јакшиќ бр.5 Нови Сад 

(73) Друштво за производство, трговија и услуги Херба-Хем дооел Скопје 

ул.34 бр. Б.Б. Илинден Скопје , MK 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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(11) 696  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/54 (22) 07/11/2011    

(18) 07/11/2016 

(28) 1(еден) дизајн, дводимензионален  

(72) Стојановски, Ѓорѓе, ул.Атанас Нивичански бр.8  2400 Струмица 

(73) Стојановски, Ѓорѓе 

ул.Атанас Нивичански бр.8  2400 Струмица, MK 

(51) 21-01 

(54) ДИЗАЈН НА ИГРА НА ДВАНАЕСЕТАГОЛНА ТАБЛА 
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(11) 697  (45) 31/10/2012 

(21) ID  2011/57 (22) 12/12/2011    

(18) 12/12/2016 

(28) 3(три) дизајни, тродимензионали 

(72) Михајловски, Славе, МК 

(73) Михајловски, Славе, МК 

ул.Полог бр. 16, Скопје, MK 

(51) 25-01 

(54) ДИСТАНЦЕР 
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Индустриски Дизајн  115 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

       

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 

 

 

 

(51) (11) 

MK/I/ 2011/45 23-01 
MK/I/ 2011/46 06-10 

MK/I/ 2011/48 20-02 
MK/I/ 2011/53 09-01 
MK/I/ 2011/54 21-01 
MK/I/ 2011/57 25-01 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 

 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (11) (21) 

Друштво за производство, промет и услуи 
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/I/ 2011/45 692 

Друштво за производство, промет и услуи 
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-

MK/I/ 2011/46 693 
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импорт Скопје 

Друштво за производство, промет и услуи 
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/I/ 2011/48 694 

Друштво за производство, трговија и услуги 
Херба-Хем дооел Скопје 

MK/I/ 2011/53 695 

Стојановски Ѓорѓе MK/I/ 2011/54 696 

Михајловски Славе MK/I/ 2011/57 697 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(210)  Број на пријавата 

(220)  Датум на поднесување 

(230)  Датум на изложбено или саемско првенство 

(442)  Датум на на објавување на пријавата 

(300)  Право на првенство: датум, држава, број 

(731)  Подносител: име и адреса 

(740)  Застапник 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551)  Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

 (531)  Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска 

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2011/647  (220) 09/06/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД 

СКОПЈЕ 

бул.Кочо Рацин бр.30/2-1, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 11.03.01;18.02.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

 

(210) TM  2011/670  (220) 20/06/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Еурофаст Глобал Лимитед ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

бул.Партизански Одреди бр.43А/15, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина, црна и сива 

(531) 07.15.01;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, управување со 

работата, канцелариски работи  

кл. 41  обука, образовни услуги, спортски и 

културни активности  

кл. 45  правни услуги, сметководствени услуги, 

лични и социјални услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2011/936  (220) 02/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КА - ЕЛЕКТРА ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Отокар Кершовани бр.20, 1000 Скопје - 

Чаир, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена, жолта и сребрено сива 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  бакарни жици, изолирани, електрични 

кабли, електрични контакти, електрични 

прекинувачи, електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи жици и кабли); електрични 

отпорници, електрични потенциометри за светло 

регулирање, електрични спојки, штекери, 

приклучоци и други електрични спојки  

 

(210) TM  2011/939  (220) 02/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Владимир Лазаревик 

ул.Октомвриска Револуција бр.4-3/29, 1000 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно зелена, сива и црна 

(531) 26.13.01;26.15.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; објавување рекламни 

текстови; рекламни и маркетинг услуги, 

изнајмување рекламен простор; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, поставување - објавување 

реклами за други; он-лајн (on-line) рекламирање 

на компјутерска мрежа, организирање  

консултански услуги, систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци  

кл. 38  телекомуникации, интернет 

телекомуникации, комуникација со помош на 

компјутерски терминали; услуги на пренесување 

пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет 

соби за разговор, обезбедување групи за 

дискусија со помош на интернет, интернет и 

поврзани услуги за приватните потрошувачи и 

трговски претпријатија, обезбедување на 

средствата за комуникација за размена на 

податоци по пат на електронските медиуми; 

услуги на телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на податоци, 

обезбедување вести и информации по пат на 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

услуги на складирање на електронски податоци 

за трети лица; обезбедување мрежен пристап со 

цел размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на интернет сообраќајот  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

услуги на хигиена и разубавување на луѓе или 

животни; земјоделски, градинарски и шумски 

услуги, обезбедување информации поврзани со 

здравје, здравствена заштита, информации и 

совети за здравје; обезбедување информации 

совети и консултации од областа на 

медицинските услуги, здравствената и болничка 

заштита и на фармацевтските производи, 

вклучително и обезбедување на такви 

информации, совети и консултации по пат на 

интернет  

 

(210) TM  2011/952  (220) 02/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје 

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

TRIGLID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хиполипемик  

 

(210) TM  2011/958  (220) 13/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ 

Друштво за производство, инженеринг и 

трговија Скопје 

, MK 

(740) АДИНГ АД  Скопје  

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сина и портокалова 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при проажба на големо и мало на: 

градежни материјали; хемиски производи; бои, 

фирнајзи, лакови; рачни алати и направи и куќни 

и кујнски апарати  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги, завршни занатски работи 

во градежништвото  

 

(210) TM  2011/959  (220) 13/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Кузман Шапкарев бр.5, MK 

(740) АДИНГ АД  Скопје  

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сина и жолта 

(531) 27.05.02;27.05.21 



 

120 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2011/960  (220) 13/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ 

ул.Васил Ѓоргов бр.21 вл 2/8, MK 

(740) АДИНГ АД  Скопје  

ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сива и портокалова 

(531) 27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со нив, 

услуги на индустриски анализи и истражувања, 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2011/979  (220) 15/09/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

PRINCE COFFEE SHOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалоци  

 

(210) TM  2011/1041  (220) 04/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 01.01.05;06.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1042  (220) 04/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 01.01.04;06.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1043  (220) 04/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(531) 01.01.04;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци 

и привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1048  (220) 05/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ДПП Диме ДОО - Скопје 

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, жолта, црна и бела 

(531) 05.07.02;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно, леб и производи од жито  

 

(210) TM  2011/1053  (220) 06/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ДПП Диме ДОО - Скопје 

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, MK 

(540)  

ФУРНА ДИМЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно, леб и производи од жито  

 

(210) TM  2011/1054  (220) 06/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло сива, темно сина, темно сива, 

зелена 

(531) 21.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(210) TM  2011/1055  (220) 06/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, сина 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(210) TM  2011/1062  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) JX Nippon Oil & Energy Corporation 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-

8162, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ENEOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за пренесување  
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кл. 4  моторно масло; горива; течни горива; 

индустриско масло; минерални масла и масти за 

индустриска употреба (не за гориво); 

неминерални масла и масти за индустриска 

употреба (не за гориво); масла за подмачкување; 

индустриски лубриканти  

 

(210) TM  2011/1063  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) JX Nippon Oil & Energy Corporation 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-

8162, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) светло и темно црвена, портокалова, бела, 

и црна 

(531) 01.15.23;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за пренесување  

кл. 4  моторно масло; горива; течни горива; 

индустриско масло; минерални масла и масти за 

индустриска употреба (не за гориво); не-

минерални масла и масти за индустриска 

употреба (не за гориво); масла за подмачкување; 

индустриски лубриканти  

 

(210) TM  2011/1065  (220) 10/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) NTP "BIBITA" 

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, ZB 

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ  

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

(540)  

 

 
 

(591) сина, сребрена и бела 

(531) 03.01.02;24.09.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалаци  

 

(210) TM  2011/1066  (220) 10/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) NTP "BIBITA" 

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, ZB 

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 03.01.02;24.09.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

 

 

(210) TM  2011/1080  (220) 13/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Зоран Милошоски 

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK 
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(540)  

JORI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1082  (220) 13/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно 

зелена, сина, светло и темно кафена, црвена и 

црна 

(531) 03.01.24;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, бисквити за деца  

 

 

(210) TM  2011/1083  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно сина, бежова, розова 

и жолта 

(531) 01.15.15;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пудра за деца  

 

(210) TM  2011/1084  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно сина, црвена, розова 

и жолта 

(531) 01.15.15;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  хидратантно млеко за нега на детската 

кожа  

 

(210) TM  2011/1085  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта, 

зелена и розова 

(531) 01.15.15;02.05.06;05.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење деца со 

камилица  

 

 

(210) TM  2011/1086  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно синаа, црвена, жолта, 

зелена и розова 

(531) 01.15.15;02.05.06;05.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампони за деца камилица  

 

(210) TM  2011/1087  (220) 07/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта, 

зелена и розова 

(531) 01.15.15;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  пенливо средство за капење деца  
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(210) TM  2011/1088  (220) 13/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Supreme Protein, Inc. 

2231 Landmark Place, Manasquan, New Jersey 

08736, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 20.01.03;27.05.11 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  здрава храна, спортски и протеински 

штангли  

 

(210) TM  2011/1098  (220) 14/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло сива, темно сива, темно плава и 

зелена 

(531) 21.01.09;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(210) TM  2011/1105  (220) 18/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Милка М.Трпеска 

ул. Илинденска бр.190, Велгошти, ZB 

(540)  

GOGLA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1106  (220) 18/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 

ул. Орце Николов бр.94, 1000 Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) жолта, црвена, виолетова, црна, сина и 

зелена 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

упраување со работи; канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки и истражувања и 

планирања што се однесуваат на истите; услуги 

за индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1108  (220) 18/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД 

ул. Ленинова бр.53/2, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, сина, светло и темно жолта, светло и 

темно кафена, црвена и црна 

(531) 02.05.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми (козметички производи)  

кл. 5  креми за кожа со одредено медицинско 

дејство  

 

(210) TM  2011/1110  (220) 19/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

POWER RUSH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса, особено 

препарати за употреба пред, за време и по 

бричење, немедицински препарати за употреба 

во када или туш, талк пудра, депилациски и 

епилациски препарати и материјали, анти-

перспиранти, дезодоранси, тоалетни производи  

 

(210) TM  2011/1111  (220) 19/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Viacom International Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of Delaware 

1515 Broadway, New York, New York, 10036, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VIACOM BLINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за емитување и телекомуникации; 

услуги за пренос преку кабел и сателит; услуги 

за безжични мобилни телефони; обезбедување 

на преземачки рингтонови, музика, МРЗ фајлови, 

графики, игри, видео слики и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос за испраќање 

(uploading) и преземање (downloading) 

рингтонови, звуци, музика, МРЗ фајлови, 

графики, игри, видео слики, информации и 

новини преку глобална компјутерска мрежа до 

безжичен мобилен комуникациски уред; гласање 

и анкетирање преку безжичен мобилен 

комуникациски уред; испраќање и примање 

гласовни и текст пораки помеѓу безжични 

мобилни комуникации; обезбедување онлајн 

систем за гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги со кој се 

подразбира да вклучуваат комуникациски услуги, 

имено пренесување емитуван звук и аудио-

визуелни снимки преку интернет  

кл. 41  услуги за забава; продукција, подготовка, 

изложби, дистрибуција и изнајмување на 

телевизиски и радио програми и на филмови, 

анимирани филмови и звучни и видео снимки 

дали или не преку интерактивен медиум, меѓу 

кои и интернет; продукција на забавни програми 

во живо, продукција на телевизиски забавни 

програми, телевизиски програми кои вклучуваат 

музика; организација, продукција и презентација 

на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, концерти, 

изведби во живо и настани во кои учествува 

публиката; организација на интерактивни игри; 

забава и едукација; сите погореспомнати услуги 

исто така обезбедени преку глобална 

компјутерска мрежа и други (интерактивни) 

комуникациски мрежи, вклучувајќи интернет; 

обезбедување на интернет портал за новости 

кои вклучуваат линкови до вести и статии од 
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областа на тековните настани; обезбедување на 

интернет веб-сајт портал од областа на музиката  

 

(210) TM  2011/1112  (220) 20/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) KURARAY CO., LTD 

1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama 

Prefecture, JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, сива и сина 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи кои се употребуваат во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделие, хортикултура и шумарство; 

непреработени вештачки смоли, непреработени 

пластични материи; ѓубрива; смеси за гаснење 

оган; препарати за калење и заварување; 

хемиски супстанци за зачувување храна; 

материи за штавење; лепливи супстанции кои се 

употребуваат во индустрија; кополимери етилен-

винил алкохол  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, кои не 

се вклучени во другите класи; лепила за 

канцелариски или домашни употреби; пластични 

материјали за завиткување и пакување, кои не се 

вклучени во другите класи  

кл. 17  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и 

производи направени од овие материјали што не 

се вклучени во другите класи; полупреработени 

пластични производи; материјали за подбивање 

(подлоги), заптивање и изолирање; свитливи 

неметални цевки; полупреработена вештачка 

смола и полупреработени пластични материи, 

особено составени од кополимер етилен-винил 

акохол  

 

(210) TM  2011/1113  (220) 20/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Georgia-Pacific Consumer Products LP 

133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia 

30303, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ENMOTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  диспензери за хартиени крпи  

 

(210) TM  2011/1114  (220) 20/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Georgia-Pacific Consumer Products LP 

133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia 

30303, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ENMOTION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартиени крпи  

 

 

 

(210) TM  2011/1116  (220) 20/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de 

C.V. 

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, 

Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 01.03.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2011/1117  (220) 20/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de 

C.V. 

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, 

Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 04.02.05;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2011/1119  (220) 14/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ 

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина и 

розова 

(531) 01.15.15;02.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детски сапун  

 

(210) TM  2011/1123  (220) 21/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

PERFETTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и поризводи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, слдолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, 

сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(210) TM  2011/1125  (220) 25/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) New Wave GroupLicensing SA 

Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS 

KARRA, SE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

CLIQUE 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 25  облека и обувки  

 

(210) TM  2011/1127  (220) 26/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

IDEOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/1129  (220) 26/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110 

Arcueil, FR 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

TRANSILANE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/1131  (220) 27/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

ул.„Вељко Влаховиќ" бр.11/2, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) зелена, жолта, бела и црна 

(531) 05.07.13;24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење на работењето, управување со 

работата, бизнис (помош во водењето бизнис), 

бизнис информации, бизнис консултации 

(професионално бизнис консултирање), 

информации (бизнис информации), 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање), советување за бизнис работење 

и организација  

кл. 41  обука, академии, конференции 

(организирање и водење конференции), обука 

(практична обука) [демонстрирање], 

организирање и водење конференции, 

организирање и водење работилници [обука], 

организирање и водење семинари, практична 

обука [демонстрирање], семинари (организирање 

и водење семинари), работилници 

(организирање и водење работилници) [обука]  

 

(210) TM  2011/1132  (220) 28/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Ационерско друштво за осигурување и 

реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА  -  Скопје  

ул.11 Октомври бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

INSAPP SOFTWARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1135  (220) 28/10/2011 

(442) 31/10/2012 
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(731) Unilever N.V. 

Weena 455, NL - 3013 AL Rotterdam, NL 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CLINICEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални масла; 

дезодоранси и антиперспиранти; препарати за 

нега на косата; обојувачи (колоранти) за коса, 

бои за коса, лосиони за коса, препарати за 

виткање коса (правење кадли), шампони, 

кондиционери; спрејови за коса, пудра за коса, 

препарати за стилизирање на косата (hair 

dressings), лакови за коса, пени за коса, глазури 

за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, 

течност за коса, третмани за заштита на косата, 

третмани за сушење на косата, масла за коса, 

тоник за коса, креми за коса, препарати за бања 

и/или туш, немедицински тоалетни препарати; 

препарати за нега на кожата; козметика  

 

(210) TM  2011/1136  (220) 28/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Змејковски Борис 

ул. Горноврановска бр.122, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.03;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производство на флекс брусни плочи, за 

сечење и брусење метал и неметал  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал 

и неметал  

 

(210) TM  2011/1137  (220) 28/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Змејковски Борис 

ул. Горноврановска бр.122, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, жолта и црна 

(531) 18.05.07;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  производство на брусни камења во 

керамичко, смолно и магнезитно врзивно 

средство; стаклени дискови за зајакнување на 

флекс брусни плочи; стаклена мрежа за 

градежништвото; брусно платно и хартија  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

брусни камења во керамичко, смолно и 

магнезитно врзивно средство; стаклени дискови 

за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена 

мрежа за градежништвото; брусно платно и 

хартија  

 

(210) TM  2011/1139  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) САВА осигурување а.д., Скопје 

ул. Загребска бр.28А, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, зелена и бела 

(531) 26.04.18;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(210) TM  2011/1140  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

VISUS 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2011/1143  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1144  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло сива и бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски.оптички, за вагање, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција), спасување 
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и настава; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1145  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова и сива 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1146  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1147  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова и темно сива 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 
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оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1148  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) розова 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 
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истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1149  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на розова и бела 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1150  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 
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електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебелот), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1151  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на виолетова и бела 

(531) 27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  
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кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1152  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истражувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1153  (220) 31/10/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги 

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје 

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно сива 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање, автоматски 

машини и механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, регистар каси, 
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машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и кацелариски прибор 

(освен мебел), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи, 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

настава, забава, спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите, услуги за индустриски анализи и 

истаржувања, проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на трети лица  

 

(210) TM  2011/1158  (220) 01/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје 

ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена, бела, светло и темно кафена, 

златна, жолта и црна 

(531) 25.01.19;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  екструдирани жита прелиени со млечна 

чоколада  

 

(210) TM  2011/1160  (220) 02/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) MN PHARMACEUTICALS 

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No: 

5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR 

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ  

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

(540)  

EMETRIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/1163  (220) 03/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 24.17.10;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 



 

Трговски Марки  139 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони 

и опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, како и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики; музика со 

можност за преземање преку интернет и 

безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни 

снимки со музика и музички базирани забавни 

содржини со можност за преземање преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1164  (220) 03/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

IBEATS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони 

и опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, како и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики; музика со 

можност за преземање преку интернет и 

безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни 

снимки со музика и музички базирани забавни 

содржини со можност за преземање преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1165  (220) 03/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEATS BY DR. DRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони 

и опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, како и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики; музика со 

можност за преземање преку интернет и 

безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни 

снимки со музика и музички базирани забавни 
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содржини со можност за преземање преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1166  (220) 03/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEATSAUDIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони 

и опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, како и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики; музика со 

можност за преземање преку интернет и 

безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни 

снимки со музика и музички базирани забавни 

содржини со можност за преземање преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1167  (220) 03/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BEATS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  слушалки; футроли за носење слушалки; 

микрофони; аудио звучници; звучници; аудио 

опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-

плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери 

за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-

плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, 

преносни дигитални аудио-плеери, дигитални 

аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони 

и опрема, имено, целуларни телефони, паметни 

(смарт) телефони, како и слушалки за преносни 

телефони; лични дигитални асистенти и 

безжични рачни дигитални електронски уреди за 

комуникација, снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, чување и преглед на текст, 

податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; 

аудио компоненти, имено, кабли за напојување и 

кабли за пренос на звуци и слики; музика со 

можност за преземање преку интернет и 

безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни 

снимки со музика и музички базирани забавни 

содржини со можност за преземање преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1169  (220) 04/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Скопски Саем ДОО Скопје and 

НАВИГАТОРС ДООЕЛ  Скопје 

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, MK and 

ул.29ти Ноември бр.4/25, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(531) 27.05.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; односи со јавноста; 

медиумски презентации; бизнис информации, 

демонстрација на производи, изложби 

(организирање изложби) во комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, изнајмување 

рекламен простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

комуникациски медиуми (презентација на 

производи и услуги преку комуникациски 

медиуми), промовирање на продажбата за трети 

лица, манекени (манекенски услуги) во рекламни 

промовирачки цели на продажбата, објавување 

рекламни текстови, организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни цели, 

ширење  рекламни огласи и рекламен материјал  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави; презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред јавноста 

за забавни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби за културни или 

образовни цели), изнајмување сценски декор, 

објавување текстови, одржување претстави, 

интервјуирање во живо, организирање и водење 

конгреси, организирање и водење конференции, 

организирање и водење концерти, организирање 

и водење работилници, организирање и водење 

семинари, организирање саеми, организирање 

натпревари, преведување, прикажување 

филмови, продукција на радио и телевизиски 

програми, услуги на репортери, услуги за 

пишување сценарија, услуги на студија за 

снимање, шоу програми  

 

(210) TM  2011/1170  (220) 04/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

CITRAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2011/1171  (220) 07/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RAFINLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2011/1172  (220) 07/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

TAFINLAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2011/1173  (220) 07/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GlaxoSmithKline LLC 

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19808, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

KRISABLIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2011/1174  (220) 07/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

CHEVROLET MYLINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски интерфејс модули кои се 

продаваат како составен дел на моторно копнено 

возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни 

и мобилни електронски уреди  

 

(210) TM  2011/1176  (220) 07/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО 

ул. "Илинденска" бб 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни десерти со различни вкусови  

 

(210) TM  2011/1179  (220) 08/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) YANMAR CO., LTD 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP 

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) срна, сива и бела 

(531) 26.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  минерални масла и мазива за индустриски 

цели, а не за гориво; неминерални масла и 

мазива за индустриски цели, а не за гориво; 

горива, восоци (суров материјали); течни 

лубриканти; сурово или рафинирано масло; 

индустриско масло; моторно масло; лубриканти; 

масло за дизелски горива-агрегати; масло за 

мотор со внатрешно согорување; масло за 

согорување  

кл. 7  генератори на електрика со системи за 

ползување на 

термички отпадоци; земјоделски направи, што не 

се рачни; земјоделски машини: комбајн за жетва, 

пресадувач на ориз, направа за поврзување, 

мобилен отпадувач; направа за ориз; ластар, 

сечач на грмушки, пресадувач на зеленчук; 

косилки; мотори и погонски машини освен за 

копнени возила, дизел мотори, освен за копнени 

возила; бензин-мотори; мотори за поморски 

возила; поморски компресори; клип со игла за 

черупка; клип; клип со игла; клип со прстен; 

филтер за масло; пумпи; машини за пумпи; 

пумпи за греење со гас; генератори на 

електрична енергија; дизел генератори на 

електрична енергија; бензин генератори на 

електрична енергија; моторни генератори на 

електрична енергија; градежни машини и 

апарати; машини и апарати за утовар/нетовар; 

делови и спојки за сите овие вклучени во класата 

7: багер, натоварувач на тркала, моќни лопати, 

булдожери, моторизирани превозници за сите 

терени; превозници-машини; орала за снег; 
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потопни чистачи за одгледување на риби во 

мрежа; трактори; трактори за земјоделство  

кл. 11  апарати за климатизација; пумпи за 

загревање со гас- системи за климатизација;  

бојлери;  апарати  и  инсталации  за ладење; 

контејнери за ладење; фуражна апаратура за 

сушење; разменувачи на топлина; апарати за 

осветлување  

кл. 12  мотори за копнени возила; бродови и 

нвини делови и спојки; брод за задоволство и 

брод за риболов  

кл. 16  кутии од картон или хартија; хартија за 

пакување; пластични или хартиени материјали / 

вреќи за пакување( коверти, кожни торбички / 

ќесиња)  

 

(210) TM  2011/1180  (220) 08/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Medical Optics Inc. 

1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ELLIPS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење, особено 

офтамолошки хируршки инструменти; рачно 

држани уреди кои се користат во текот на 

операцијата на катарактата и витректомија  

 

(210) TM  2011/1181  (220) 08/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.86-1/1, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена и сина 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ревизија, сметководствени и 

книговодствени работи, консултирање во врска 

со данокот  

кл. 36  финансии со управување, советувања во 

врска со финансии, проценки и вештачења  

 

(210) TM  2011/1182  (220) 08/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје 

ул.11 Октомври бр.86-1/1, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

БДО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  ревизија, сметководствени и 

книговодствени работи, консултирање во врска 

со данокот  

кл. 36  финансии со управување, советувања во 

врска со финансии, проценки и вештачења  

 

(210) TM  2011/1183  (220) 08/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300) 60093/2011  07/09/2011  CH 

(731) HH & UTI Switzerland LLC 

Industriestrasse 3 6345 Neuheim, CH 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 
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(540) 

 

 

 
 

(531) 27.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  преработен или непреработен тутун; 

тутун за пушење; тутун за лулиња; тутун за 

рачно завиткување; тутун за џвакање; влажна 

тутунска пудра позната како "снуз"; цигар и пури; 

цигарилоси; замена за тутун (не за медицинска 

употреба); бурмут; пушачки артикли вклучени во 

класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци 

за цигари; филтри за цигари; кутии за тутун; 

пепелници; цевчиња; џебни машини за виткање 

цигари; запалки и кибрити  

 

(210) TM  2011/1184  (220) 09/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МОНТ ДООЕЛ Скопје 

Скупи 5 А, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) сина и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса; препарати за нега на забите  

кл. 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. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи; униформи и 

работнички одела; хартиени капи за медицински 

намена; професионална облека  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

огласување/рекламирање; рекламни огласи; 

рекламирање по пат на радио и телевизија; 

уредување излози; изнајмување на рекламен 

материјал; ширење рекламен материјал; 

промоции/продажба за трето лице; 

организирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во 

рекламни и промовирачки цели на продажба; 

услуги за изнајмување облека; големопродажни 

и малопродажни услуги за: средства за белење и 

други супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и нагризување; 

сапуни, парфимерија, етерични масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; кожа и имитација 

на кожа и производите од нив што не се 

опфатени со другите класи; кожа од животни; 

куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце 

и стапови за одење; камшици и сарачки 

производи; текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси; облека, обувки и капи; униформи 

и работнички одела; хартиени капи за 

медицински намени; ацесоари за облека; модни 

ацесоари  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали, обработка на 

текстил и крзно; кројачки услуги (кроење и 

шиење)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни активности; 

обуки; организирање модни настани, ревии, 

модни извештаи (информации за модата) и 

останати услуги поврзани со модата  

кл. 43  подготвување храна и пијалаци; услуги за 

привремено сместување  



 

Трговски Марки  145 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

 

(210) TM  2011/1186  (220) 09/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фуат Исмаили 

ул.Јајце 55, 1000 Скопје , MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

MAXPULS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, алатки /делови 

од машини/, алатни машини, алати (преносливи 

алати), што не се рачно управувани, апарати за 

заварување на гас, апарати за лемење на гас, 

апарати за намотување, механички, боја, 

(прскалки за нанесување боја), бор-машини 

(електрични рачни бор-машини), бургии за 

дупчење, вибратори [машини] за индустриска 

употреба, дигалки, дигалки [апарати за 

подигнување], дигалки [машини], дробилки, 

дупчалки, клипови, компресори, косилки за 

трева, лежишта, мешалки, мешалки [машини], 

мотори и погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и трансмисиски 

елементи (освен за сувоземни возила), машини 

за брусење, земјоделски направи, компресори, 

косачки, пили, пили (острила за пили), прскалки 

за нанесување боја, машина за перење 

авотмобили, машина за лепење најлон, преси, 

пумпи, ножици (машини), бургии за дупчење 

[делови од машини], електрични ножици, лопати 

(машински делови), пиштоли [рачни алати], 

пиштоли рачни за истиснување кит, полирање 

(машини и апарати за полирање), спреј пиштоли 

за боја електрични пиштоли за лепак, 

пневматски чекани, циркуларни пили, четки  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење, 

ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно 

покревани алатки), алати за перфорирање 

[рачни алати], бургии [рачни алати], вили /за 

сено/, големи ножици (острици на ножиците), 

големи ножици за поткастрување огради, големи 

ножици за сечење метал, градинарски ножеви, 

градинарски ножици, градинарство (прибор за 

обработување на градините), градинарски 

ножици за гасеници, гребла /алатки/, длето, 

дрвени чекани, дрво (неелектрични алати за 

обработка на дрвото), држачи за пили, дигалки 

(рачни дигалки), длета, заковувачи /алати/, 

зидарски чекани, инструменти за премачкување 

со основна боја [рачни алати], клешти, ампер 

клешти, мотоцангли, клешти за пробивање 

[рачни алати], клешти за шајки, клучеви /алати/, 

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на трева 

/рачни алатки/, кујнска секира, ловечки ножеви, 

лопати, лопатки за боја, мали секири, машини за 

набивање, набивачи (рачни уреди), ножеви, 

ножеви за калемење, ножици, обувки (калапи за 

обувки) /чевларски прибор/, одвртувачи, пили 

/алатки/, пиштоли [рачни алати], пиштоли за 

лепило, перфоратори [рачни алати], пумпи, 

електрични полукружна клешта, пробивни 

клешти, рамки на рачни пили, раширувачи [рачни 

алати], сврдла, секачи /алатки/, секира за 

сечење месо, секири, секирчиња за мраз, 

сечење по нацрти (пили за сечење по нацрт), 

сечила за ножици за лим, сечила на пили 

/делови на алат/, сечила /апарати за острење/, 

сечила /острила/ (уреди за острење сечила) 

/острила/), столарска клешта, стругови, тесли, 

хебли, чекани за дробење камења, чекани за 

острење, чекани /алатки/, чекани /големи/, 

чекански дупчалки, перфоратори /алатки/, 

шилци, шрафцигери, шмиргли (точила со 

шмиргла), штипалки  

кл. 9  апарати и инструменти за мерење, 

мерење, мерење на тежина, сигнализирање, 

проверка (контрола), мерни апарати и 

инструменти за прецизно мерење, ваги; мерачи 

на фреквенција, инструменти за нивелирање, 

инструменти за оптоварување, ленири 

[инструменти за мерење], микрометри, 

микрометарски завртки за оптички инструменти, 

нивелирки [инструменти за одредување на 

хоризонталноста], прачки [геодетски 

инструменти], батерии, акумулатори  

 

(210) TM  2011/1187  (220) 09/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фуат Исмаили 

ул.Јајце 55, 1000 Скопје , MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

FUMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  облека за заштита од несреќни случаи, 

радијација и оган: елеци, палта, пантолони, 

полукомбинезони, комбинезони, облека за 

заштита од оган, облека од азбест за заштита од 

пожар, обувки за заштита од несреќни случаи, 

радијација и оган: кондури, патики, заштитни 

ракавици за несреќни случаи, заштитни маски за 

лице (работнички заштитни маски за лице), 

заштитни одела, заштитни шлемови, чепчиња за 

уши, слушалки, очила  

кл. 25  облека, обувки и капи; комбинезони, 

панталони, елеци, палта, кошули, маици, 

работнички комбинезони, униформи, работни 

костуми, јакни, престилки, џемпери, ремени, 

облека од хартија, ракавици, работни ракавици, 

капи, хартиени капи [облека], обувки, влечки, 

спортски обувки, чевли, чизми, работни обувки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

посредување при продажба, трговски дејности, 

увоз-извоз  

 

(210) TM  2011/1189  (220) 09/11/2011 

(442) 31/10/2012 

 (731) Трговско друштво ТЕРА 

КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

TERACOMM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водење на 

дејностите), демонстрација на производи, 

комуникациски медиуми (презентација на стоки 

на комуникациски медиуми) за малопродажба, 

помош за комерцијално или индустриско 

работење, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), односи со јавноста, 

изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

споредување информации во компјутерски 

датотеки, компјутерски датотеки, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), изводи 

од сметка (изработка изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање,  

ширење рекламен материјал /трактати, 

проспекти, печатени примероци/, истражување 

(бизнис истражување), маркетинг истражување, 

проучување (бизнис проучување), промовирање 

продажба за трети лица  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување информации од именик по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитување на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 
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(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиуми; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; услуги на 

центрите за пораки во вид на телефонски 

говорни пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено обезбедување 

глас по пат на интернет протокол; обезбедување 

мрежен пристап со цел размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, известување за забави, услуги на игри 

кои се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), 

известување (известување за забави), лотарии 

(организирање лотарии), натпревари 

(организирање натпревари) [образование и 

забава], планирање забави, разонода; спортски и 

културни активности академии (обука), книги 

(издавање книги), продавање билети [забава], 

организирање и водење работилници [обуки]; 

спроведување семинари и работилници 

(едукација); курсеви, технички упатства и 

продажна обука за други компании, конференции 

(организирање и водење на конференции), 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

упатства за обучување, практично обучување 

(демонстрирање), одржување на приредби, 

организирање и водење разговори, семинари 

(организирање и водење семинари), електронски 

публикации, изложби (организирање изложби во 

културни или образовни цели), образовни 

информации, образование, информации 

(едукација), преведување, услуги на аудио и 

визуелни забави и едукации  

кл. 42  услуги на хостирање на web-страници, 

услуги на дизајнирање на web-страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, комуникациски 

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на 

центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web-страници, web-

центри, електронска пошта, електронски групи, 

лист сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за трети 

лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци, 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софвер, одржување на софтвер, обезбедување 

привремено користење на не даунлоадирачки 

софтвер и обработка на податоци, копјутерски 

бази на податоци  

 

(210) TM  2011/1190  (220) 09/11/2011 

(442) 31/10/2012 
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(731) Трговско друштво ТЕРА 

КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) виолетова, црвена, сива, портокалова и 

бела 

(531) 01.05.23;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водење на 

дејностите), демонстрација на производи, 

комуникациски медиуми (презентација на стоки 

на комуникациски медиуми) за малопродажба, 

помош за комерцијално или индустриско 

работење, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), односи со јавноста, 

изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

споредување информации во компјутерски 

датотеки, компјутерски датотеки, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), изводи 

од сметка (изработка изводи од сметка), јавно 

мислење (испитување на јавното мислење), 

објавување рекламни текстови, огласување 

/рекламирање/, организирање дејности 

(советување за организирање на дејностите), 

плакатирање /огласување/, преписи на 

соопштенија, промоција /продажба за трето 

лице/, пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи), статистичко информирање, 

ширење рекламен материјал /трактати, 

проспекти, печатени примероци/, истражување 

(бизнис истражување), маркетинг истражување, 

проучување (бизнис проучување), промовирање 

продажба за трети лица  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, 

напојувања и системи; услуги на електронска 

пошта; услуги на телевизиски пренос; 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална комуникациска 

мрежа; обезбедување информации од именик по 

пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитување на сите видови аудио и видео 

програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиуми; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 
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мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги 

и услуги на насочување на повиците; услуги на 

центрите за пораки во вид на телефонски 

говорни пораки; услуги на видео и аудио 

конференции и конференции на телефонски 

податоци; безжични телекомуникациски услуги, 

имено, безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено обезбедување 

глас по пат на интернет протокол; обезбедување 

мрежен пристап со цел размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

забава, известување за забави, услуги на игри 

кои се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), 

известување (известување за забави), лотарии 

(организирање лотарии), натпревари 

(организирање натпревари) [образование и 

забава], планирање забави, разонода; спортски и 

културни активности академии (обука), книги 

(издавање книги), продавање билети [забава], 

организирање и водење работилници [обуки]; 

спроведување семинари и работилници 

(едукација); курсеви, технички упатства и 

продажна обука за други компании, конференции 

(организирање и водење на конференции), 

конгреси (организирање и водење на конгреси), 

упатства за обучување, практично обучување 

(демонстрирање), одржување на приредби, 

организирање и водење разговори, семинари 

(организирање и водење семинари), електронски 

публикации, изложби (организирање изложби во 

културни или образовни цели), образовни 

информации, образование, информации 

(едукација), преведување, услуги на аудио и 

визуелни забави и едукации  

кл. 42  услуги на хостирање на web-страници, 

услуги на дизајнирање на web-страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, комуникациски 

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на 

менаџмент на центри на податоци и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на 

центри на податоци; хостирање (хостинг), 

складирање и одржување на web-страници, web-

центри, електронска пошта, електронски групи, 

лист сервери како и на дигитална содржина и 

податоци на трети лица; услуги на провајдери на 

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање 

компјутерски софтверски апликации за трети 

лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци, 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софвер, одржување на софтвер, обезбедување 

привремено користење на не даунлоадирачки 

софтвер и обработка на податоци, копјутерски 

бази на податоци  

 

(210) TM  2011/1191  (220) 11/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(210) TM  2011/1192  (220) 11/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 
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(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

531) 28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(210) TM  2011/1193  (220) 11/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DOUBLE HAPPINESS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(210) TM  2011/1194  (220) 11/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company 

Limited 

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 

Territories, HK 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и сива 

(531) 02.01.23;05.13.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит  

 

(210) TM  2011/1195  (220) 11/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

GILLETTE IRRITATION 

DEFENSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за бричење, имено, креми за 

бричење, гелови за бричење, лосиони за 

бричење и пени за бричење; лосиони и балсами 

за после бричење; препарати за миење на 

лицето и хидратантни креми за пред бричење; 

немедицински препарати за нега на кожата  

 

(210) TM  2011/1196  (220) 14/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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RAID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  освежувачи на воздух; дезодоранси за 

воздух; препарати за прочистување на воздух; 

препарати за дезинфекција на воздух; 

освежувачи за ткаенини; дезодоранси за 

ткаенини; дезодоранси за теписи и соби  

 

(210) TM  2011/1201  (220) 15/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DETOXAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/1202  (220) 15/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена, светло црвена, сива и бела 

(531) 19.07.01;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/1208  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Бањански Сашо and Биљана Дончевска 

Витошевиќ 

ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK and 

ул.Лермонтова бр. 19, 1000 Скопје, MK 

(740) Бањански Сашо  

ул. Лесновска бр. 9, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) жолта, светло кафена и темно кафена 

(531) 24.09.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2011/1209  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово , MK 

(540)  

 

 
 

(591) златна и црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни производи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2011/1210  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово , MK 

(540)  

 

 
 

(591) црвена, зелена, златна и бела 

(531) 26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и месни производи  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

прехранбени производи  

 

(210) TM  2011/1211  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) NIKON CORPORATION 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591)  

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила); 

машински спојници и трансмисиони елементи 

(освен за сувоземни возила); земјоделски 

направи; инкубатори за јајца; машини и системи 

за производство на полупроводници; апарати за 

изложување полупроводници; машини и системи 

за производство на течен кристал; апарати за 

изложување течен кристал; апарати за 

тестирање  полупроводници; апарати за 

тестирање на течен кристал; машини за 

полирање и апарати за вафли; делови и 

додатоци за машини и системи за производство 

на полупроводници; делови и додатоци за 

машини и системи за производство на течен 
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кристал; делови и додатоци за апарати за 

изложување на полупроводници; делови и 

додатоци за апарати за изложување на течен 

кристал; делови и додатоци за апарати за 

тестирање на полупроводници; делови и 

додатоци за апарати за тестирање  течен 

кристал; делови и додатоци за машини за 

полирање и апарати за вафли  

кл. 14  благородни метали и нивни легури и 

производи од благородни метали или со облога 

од нив, што не се вклучени во другите класи; 

накит; бижутерија; скапоцени камења; 

часовничарски и хронометриски инструменти; 

значки; приврзоци за клучеви од благородни 

метали  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, што 

не се вклучени во другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал; лепила за 

канцелариски и домашни потреби; уметнички 

материјали; сликарски четки; машини за 

пишување и канцелариски реквизити (освен 

мебел); материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластичен материјал за пакување (не е 

вклучен во другите класи); печатарски букви; 

клишеа; држачи за фотографии; календари; 

албуми; магазини (периодика); книги; весници; 

налепници (канцелариски материјал); сликички 

за размена  

кл. 18  кожа и имитација на кожа, производи 

изработени од овие материјали што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа; 

куфери и патни торби; чадори, чадори за сонце и 

стапови за одење; камшици, сарачка и седларска 

стока; торби со врвка; поставени торбици; 

футроли за картици (новчаници); деловни 

футроли за картички; торбички за клучеви; торби 

за пазарење; ранци; рачни торби  

кл. 21  куќни или кујнски прибор и садови (не се 

од благородни метали или со облоги од нив); 

чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); 

материјали за правење четки; артикли што се 

користат при чистење; челична волна; 

непреработено или полупреработено стакло 

(освен стакло што се користи во 

градежништвото); стакларија, порцелан, фајанс, 

грнчарија и лончарија што не е вклучена во други 

класи; чаши со рамно дно, шолји, плоснати 

шишиња за пијалаци, шишиња за вода, вакуум 

шишиња, чаши за пијалаци, садови за пијалаци, 

кутии за ручек  

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

елеци; машки елеци; јакни; мантили; капи; 

шапки, покривала за глава; ленти за рачни 

зглобови; спортски униформи; престилки, маици  

кл. 37  градежничко конструирање; поправање; 

услуги на инсталирање (инсталациски услуги); 

инсталација на машини за производство на 

полупроводници и системи; инсталација на 

машини за производство на течни кристали и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

машини за производство на течни кристали и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

машини за производство на полупроводници и 

системи; услуги на поправка или одржување на 

фотографска опрема; услуги на поправка или 

одржување на камери; услуги на поправка или 

одржување на дигитални фотоапарати; услуги на 

поправка или одржување на леќи на 

фотоапарати; услуги на поправка или одржување 

на оптички апарати или инструменти; услуги на 

поправка или одржување на микроскопи; услуги 

на поправка или одржување на двогледи; услуги 

на поправка или одржување на телескопи; услуги 

на поправка или одржување на далечинометри; 

инсталација на апарати за тестирање на 

полупроводници; инсталација на апарати за 

тестирање на течни кристали; услуги на 

поправка или одржување на апарати за 

тестирање на полупроводници; услуги на 

поправка или одржување на апарати за 

тестирање на течен кристал; услуги на поправка 

на очила; услуги на поправка или одржување на 

машини и инструменти за мерење или 

испитување; услуги на поправка или одржување 

на телекомуникациски уреди и апарати; услуги 

на поправка или одржување на електронски 

машини и апарати; услуги на поправка или 

одржување на апарати за слушање; услуги на 

поправка или одржување на медицински апарати 

и инструменти  

кл. 41  образовни услуги; подготовка на обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

фотографија и давање на информации за 
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фотографија; подготвување, водење и 

организирање на семинари за фотографи и 

давање на информации за фотографија; 

подготвување, водење и организирање на 

фотографски класи и давање на информации за 

фотографски класи; подготвување, водење и 

организирање настани во врска со фотографии и 

давање на информации за настаните во врска со 

фотографиите; подготвување, водење и 

организирање на натпревари во фотографирање 

и давање информации за фотографски 

натпревари; изнајмување на камери и делови и 

прибор за нив; подготвување, водење и 

организирање изложби на фотографии и давање 

на информации за изложби на фотографии; 

обезбедување на простор за изложби на 

фотографии и давање на информации за 

изложби на фотографии; услуги на дигитално 

фотографирање; давање он- лајн услуги на 

дигитално фотографирање; фотографирање; 

образовни и наставни услуги врзани за 

фотографирање; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

фотографска опрема и делови и прибор за нив; 

образовни и наставни услуги врзани за 

одржување, поправка и работа на машини и 

инструменти за мерење или тестирање на 

делови и прибор за нив; образовни и наставни 

услуги врзани за одржување, поправка и работа 

на оптички инструменти и машини и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

машини и системи за производство на 

полупроводници (вклучително апарати за 

тестирање на полупроводници и други 

периферни уреди) и делови и прибор за нив; 

образовни и наставни услуги врзани за 

одржување, поправка и работа на машини и 

системи за производство на течни кристали 

(вклучително и апарати за тестирање течни 

кристали и други периферни уреди) и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

телекомуникациски уреди и апарати и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

електронски машини и апарати и делови и 

прибор за нив; образовни и наставни услуги 

врзани за одржување, поправка и работа на 

машини и апарати за производство на очила и 

делови и прибор за нив; давање на услуги на он-

лајн електронски публикации [кои не можат да се 

превземат]; подготвување, водење и 

организирање семинари и давање на 

информации за истите; услуги на обезбедување  

датотеки на слики и видео датотеки [не можат да 

се преземат] преку интернет; изнајмување 

оптички машини и инструменти; изнајмување 

машини и инструменти за мерење или 

тестирање; планирање, уредување и 

производство на публикации  

кл. 42  научни и технолошни услуги и 

истражување и проектирање во врска со 

наведените услуги; услуги на индустриска 

анализа и истражување; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување на 

веб сервери; изнајмување простор за 

складирање на податоците од сервер преку 

интернет; обезбедување софтвер за уредување 

и управување со фотографии и филмови преку 

интернет [не можат да се превземат]; 

изнајмување веб сервери за разговор преку 

интернет  

 

(210) TM  2011/1212  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Макпрогрес ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  колач  

 

(210) TM  2011/1213  (220) 17/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) McDonald's Corporation 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ  

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје 

(540)  

CHAMPIONS OF PLAY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и пијалаци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1216  (220) 18/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(531) 24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, печатарски букви, печатени 

изданија, публикации, списание  

кл. 35  огласување, водење на работењето, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни текстови, 

обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/, пропагандни дејности, 

распределба /дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку 

компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што не се 

рекламни/ пишување текстови /текстови што не 

се рекламни/, он-лајн објава на списанија 

(електронски публикаци на весници), издавање 

книги, објавување електронски книги и списанија 

преку компјутерски мрежи  

 

(210) TM  2011/1217  (220) 18/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

INTELLILINK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски интерфејс модули кои се 

продаваат како составен дел на моторно копнено 

возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни 

и мобилни електронски уреди, во класата 9  

 

(210) TM  2011/1218  (220) 21/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85342534  09/06/2011  US 

(731) Beats Electronics, LLC  

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa 

Monica, CA 90404, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

EXECUTIVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  производи и опрема во врска со звук, 

имено, слушалки, звучници и компоненти од 

звучници, имено вуфери, субвуфери, твитери- 

среден опсег, тјунер, драјвери за компресија, 



 

156 | С т р а н а   Трговски Марки 
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

засилувачи, стабилизатори, вркстувачи и 

куќишта за звучници и приклучни станици за 

преносни музички плеери  

 

(210) TM  2011/1220  (220) 22/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(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)  

 

 
 

(591) бела, жолта и сина 

(531) 26.01.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, (јогурт, путер, какао-

путер, чоколаден путер со лешници, млеко, 

кисело млеко, чоколадно млеко, млечни 

производи, млечни напивки, крем, павлака, 

сирење, биено сирење, кашкавал, урда), масла 

за јадење и масти  

кл. 30  сладолед, јогурт (замрзнат јогурт) [вид 

сладолед], крем пудинг, мед  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1221  (220) 22/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје 

ул.Мите Богоевски 83б, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина и портокалова 

(531) 16.01.01;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за мерење, сигнализација, проверка 

(контрола), спасување и настава, апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на струја, 

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 

парички, регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив; 

индусгриски анализи и истражувачки услуги, 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1226  (220) 25/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. 

ul.Jurjevska br.41, Zagreb, HR 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) сина, сива, црна и бела 

(531) 24.15.03;26.03.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прав со навлажнување 

и врзување, горива (вклучително и течни горива 

за мотори) и материи за осветлување, свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос и репродукција на 

звук и слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

монети или жетони, регистар каси, машини за 

сметање и опрема за преработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока;   организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања што се однесуваат на 

истите; услуги на индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2011/1228  (220) 28/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно и  светло сина, портокалова, црна и 

зелена 

(531) 21.01.09;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(210) TM  2011/1229  (220) 28/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Алфа Банка АД Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK 

(540)  

ALPHA 

ПОТРОШУВАЧКИ 

КРЕДИТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 36  финансиски работи, монетарни работи  

 

(210) TM  2011/1240  (220) 29/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 

бул.„Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) бела, црвена и црна 

(531) 24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  весници, хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, печатарски букви, печатени 

изданија, публикации, списание  

кл. 35  огласување, водење на работењето, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни текстови, 

обработка на текстови, огласување 

/рекламирање/, пропагандни дејности, 

распределба /дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, рекламирање по 

пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку 

компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови /текстови што не се 

рекламни/ пишување текстови /текстови што не 

се рекламни/, он-лајн објава на списанија 

(електронски публикаци на весници), издавање 

книги, објавување електронски книги и списанија 

преку компјутерски мрежи  

 

(210) TM  2011/1243  (220) 29/11/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фондација Метаморфозис 

ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, црна, жолта, портокалова и сива 

(531) 26.15.09;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи; 

информативни агенции, информации, 

испитување, испитување на јавното мислење, 

истражување, јавно мислење (испитување на 

јавното мислење), компјутерски бази на 

податоци (собирање и систематизација на 

информации во компјутерски бази на податоци), 

комуникациски медиуми, маркетинг 

истражување, маркетинг студии, консултирање, 

објавување рекламни текстови, односи со 

јавноста, пребарување, раководење, 

советување, текстови, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење), раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки) 

собирање статистички податоци, тестирање, 

услуги за следење на печатените вести, 

статистички информации и анализи, анкети и 

статистички истражувања во врска со публика на 

компјутерски сајтови и однесување на 

компјутерските корисници кога се конектирани на 

компјутерски мрежи; анкети и статистички 

истражувања за мерење на влијанието на 

различни типови кампањи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; изложби (организирање 

изложби) во културни или воспитни цели, 

клубови (услуги на клубови) /забава/, дигитални 

клубови; конгреси (организирање и водење 

конгреси), музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови кои не 

се рекламни/, планирање приеми /забава/, 

практично обучување /демонстрирање/, 

приредби (одржување на приредби), разговори 

(организирање и водење на разговори), 

разонода, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и водење 

симпозиуми), слободно време (услуги врзани за 

исполнување на слободното време), 

организирање отворени дебати, онлајн форуми; 

курсеви, обука (практична обука) 

[демонстрирање], организирање и водење 

работилници [обука], организирање и водење 

конгреси; организирање и водење конференции  

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; адаптација, локализација, созадавање 

на упатства и дистрибуција на слободен 

софтвер, изработка на веб-сајтови и веб-

апликации истражувања на полето на заштита на 

животната средина  

 

(210) TM  2011/1251  (220) 02/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 
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3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HI - TORQUE BALANCE 

MIDDLEWEIGHT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови  

 

(210) TM  2011/1252  (220) 02/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

XIENCE V 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи за вбризгување еверолимус  

 

(210) TM  2011/1253  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина, бела, црна и сива 

(531) 25.07.20;26.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, вистинско и објективно 

информирање на јавноста за иастаните од сите 

области преку бранова фрекфенција, интернет и 

печатени медиуми за животот во Македонија и 

пошироко; прашања од интерес на јавноста и 

објавување мислења на граѓаните и 

организациите; подготовка, создавање и 

емитување сопствени информативни, културно-

уметнички, образовни, забавни, економско-

пропагандни и други содржини; презентирање на 

јавното мислење, рејтинзи за граѓаните  

 

(210) TM  2011/1254  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина, бела, црна и сива 
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(531) 25.07.20;26.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, вистинско и објективно 

информирање на јавноста за иастаните од сите 

области преку бранова фрекфенција, интернет и 

печатени медиуми за животот во Македонија и 

пошироко; прашања од интерес на јавноста и 

објавување мислења на граѓаните и 

организациите; подготовка, создавање и 

емитување сопствени информативни, културно-

уметнички, образовни, забавни, економско-

пропагандни и други содржини; презентирање на 

јавното мислење, рејтинзи за граѓаните  

 

(210) TM  2011/1255  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) СЗД Електролукс - Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

 
 

(591) сина и бела 

(531) 26.01.05;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности, вистинско и објективно 

информирање на јавноста за иастаните од сите 

области преку бранова фрекфенција, интернет и 

печатени медиуми за животот во Македонија и 

пошироко; прашања од интерес на јавноста и 

објавување мислења на граѓаните и 

организациите; подготовка, создавање и 

емитување сопствени информативни, културно-

уметнички, образовни, забавни, економско-

пропагандни и други содржини; презентирање на 

јавното мислење, рејтинзи за граѓаните  

 

(210) TM  2011/1256  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Bajaj Auto Limited an Indian Company 

Akurdi, Pune - 411 035, IN 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

PULSAR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторцикли, двоколки (бицикли), скутери, 

скутерети (scoterettes), мопеди, троколки, 

(трицикли), мотори за моторцикли, делови и 

приклучоци за истите  

 

(210) TM  2011/1257  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

HYDROCOAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 
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системи за вбризгување лекови, и наведувачки 

жици со хидрофилна или хидрофобна облога  

 

(210) TM  2011/1258  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

XIENCE PRIME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови, наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи за вбризгување еверолимус  

 

(210) TM  2011/1259  (220) 05/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MULTI-LINK VISION 

(591)  

(531)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, балони, 

материјали за балони, балонски катетери, 

васкуларни клипови наведувачки катетери, 

проширувачки катетери, наведувачки жици, 

катетер облоги, периферни и билијарни 

самоекспандирачки стент системи, стент 

системи за вбризгување лекови и коронарни 

стент системи  

 

(210) TM  2011/1262  (220) 06/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

ул.Моша Пијаде бр. 34, 1300 Куманово, MK 

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) портокалова, црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, женски 

окулувратници од перја или од крзно, корсети 

(женска долна облека), чизми, градници, палта, 

јаки, комбинезони, корселети, фустани, 

ракавици, крзно (облека), панделки за коса, 

производи што се носат на глава (капи, шешири, 

украси за коса), трикотажна облека, готова 

облека (конфекциска облека), потпетици, кожа 

(кожна облека), кожа (облека од имитација на 

кожа), долна облека, ракавици без прсти, 

вратовски, сандали, марами, костуми, шалови, 

кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, 

елеци  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

трговија на мало и на големо со: облека, обувки, 

капи, женски окулувратници од перја или од 

крзно, корсети (женска долна облека), чизми, 

градници, палта, јаки, комбинезони, корселети, 

фустани, ракавици, крзно (облека), панделки за 

коса, производи што се носат на глава (капи, 

шешири, украси за коса), трикотажна облека, 

готова облека (конфекциска облека), потпетици, 
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кожа (кожна облека), кожа (облека од имитација 

на кожа), долна облека, ракавици без прсти, 

вратовски, сандали, марами, костуми, шалови, 

кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, 

елеци  

 

(210) TM  2011/1268  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Fresenius Biotech GmbH 

Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE 

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат  

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

АТГ-ФРЕЗЕНИУС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди , хербициди  

 

(210) TM  2011/1269  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ БЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1270  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ СНЕЖНО БЕЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1273  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC WHITE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  
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кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1274  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC SNOW WHITE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1275  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ А1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1276  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC EXTRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1277  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC A1 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1278  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC A2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1279  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC BIANCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1280  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC A1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  
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(210) TM  2011/1281  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ А2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1282  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ А1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1283  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ ЕКСТРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1284  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ А2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  
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кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1285  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC CD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1286  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ ПА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1287  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ ПБ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1288  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ ЦД 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1289  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ БИАНКО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1290  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ ПА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1291  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ ПБ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  
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(210) TM  2011/1292  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

БИАНКО СИВЕЦ ЦД 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1293  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC A2 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1294  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC PA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1295  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC PB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  
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кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1296  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC PA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1297  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC PB 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1298  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

BIANCO SIVEC CD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1299  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1300  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1301  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

SIVEC EXTRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2011/1302  (220) 07/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

ул.„Крушевски пат" бб, Прилеп, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. ‘"Орце Николов"  98, 1000, Скопје 

(540)  

СИВЕЦ ЕКСТРА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи; руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; цврсти 

неметални цевки за градба; асфалт; катран и 

битумен, неметални преносни конструкции; 

споменици што не се од метал; мермер  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  

кл. 40  обработка на материјали  
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(210) TM  2011/1303  (220) 09/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 

95054, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

MULTI-LINK ZETA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки и медицински апарати и 

инструменти, имено катетери, системи за 

вградување стентови, стентови, материјали за 

балони, балонски катетери, васкуларни клипови, 

наведувачки катетери, проширувачки катетери, 

наведувачки жици, катетер облоги, периферни и 

билијарни самоекспандирачки стент системи, 

стент системи за вбризгување лекови и 

коронарни стент системи  

 

(210) TM  2011/1305  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги 

АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје 

ул.Лондонска бр. 2 лок 17 а, 1000 Скопје , MK 

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, светло сина, азурно и темно 

сина 

(531) 26.11.13;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања, резервации за 

патувања, крстарења и посредувања за превоз  

кл. 41  забава, спортски и културни активности и 

преведување  

кл. 43  услуги за привремено сместување  

 

(210) TM  2011/1306  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

BIOGEN IDEC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

хемофилија; медицински дијагностички реагенси 

и анализи за тестирање телесни течности  

 

(210) TM  2011/1307  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 26.03.23;26.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1308  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411818  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PROMIZATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1309  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411811  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

PROLECTATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1310  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411805  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ALPROLIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1311  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411815  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

EXTROFIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1312  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411801  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ELONIXA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1313  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(300) 85/411822  31/08/2011  US 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

ELOCTATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

хемофилија  

 

(210) TM  2011/1314  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Biogen Idec MA Inc. a corporation 

organized under the laws of Massachusetts 

14 Cambridge Center  Cambridge MA 02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

STRATIFY JCV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  медицински дијагностички реагенси и 

анализи за тестирање телесни течности  

 

(210) TM  2011/1315  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство и 

дистрибуција на електрична енергија МЕГА 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

ул.Димитрие Чуповски бр.6-1/3, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, жолта, светло жолта и бела 

(531) 21.03.01;25.07.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива (вклучително 

и течните горива за мотори) и материи за 

осветлување, свеќи и фитили за осветлување, 

електрична енергија  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

дистрибуција/снабдување електрична енергија  

кл. 40  обработка на материјали; производство 

на енергија  

 

(210) TM  2011/1316  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Агенција за информациски инженеринг, 

консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ 

ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ  

бул.Св. Климент Охридски бр.24/2-1, 1000 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, светло и темно виолетова 

(531) 25.07.20;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

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  

 

(210) TM  2011/1317  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan with an 

office at 

915 East 32nd Street, City of Holland State of 

Michigan 49423, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

POWERFRAME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(210) TM  2011/1318  (220) 12/12/2011 
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(442) 31/10/2012 

(731) NOVARTIS AG 

4002 Basel, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LINEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, диететски 

супстанции за медицински потреби, додатоци на 

исхраната прилагодени за медицинска употреба  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарски апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 

прибор за шиење рани  

 

(210) TM  2011/1319  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

кл. 25  облека, обувки, капи, спортска облека, 

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на 

спортски, предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за 

употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, 

спортски облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници и 

рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, 

обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, 

капи за употреба во спорт, торби прилагодени за 

носење на спортски предмети, гимнастички и 

спортски предмети и опрема  

 

(210) TM  2011/1320  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

кл. 25  облека, обувки, капи, спортска облека, 

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на спортски 

предмети, гимнастички и спортски предмети и 

опрема  



 

Трговски Марки  175 | С т р а н а  
 

Гласник 19/5, октомври 2012, Скопје  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за 

употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, 

спортски облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници и 

рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, 

обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, 

капи за употреба во спорт, торби прилагодени за 

носење на спортски предмети, гимнастички и 

спортски предмети и опрема  

 

(210) TM  2011/1321  (220) 12/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Russell Brands, LLC 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 

Kentucky 42103, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  чанти, спортски торби, атлетски торби, 

ремени за употреба во спорт; паричници и рачни 

торби; багаж, патни торби и ранци  

кл. 25  облека, обувки, капи, спортска облека, 

спортски обувки, капи за употреба во спорт  

кл. 28  торби прилагодени за носење на спортски 

предмети, гимнастички и спортски предмети и 

опрема  

кл. 35  услуги на мало во врска со продажба на 

чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за 

употреба во спорт; паричници и рачни торби; 

багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, 

спортски облека, спортски обувки, капи за 

употреба во спорт, торби прилагодени за носење 

на спортски предмети, гимнастички и спортски 

предмети и опрема, услуги поврзани со 

маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски 

торби, ремени за употреба во спорт; паричници и 

рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, 

обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, 

капи за употреба во спорт, торби прилагодени за 

носење на спортски предмети, гимнастички и 

спортски предмети и опрема  

 

(210) TM  2011/1322  (220) 13/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Здравко Сарамандов 

ул.Желево 4/2-15, 1000 Скопје, MK 

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) сива и зелена 

(531) 02.03.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 30  додатоци во исхраната за растење на 

мускулната маса, слабеење и забрзување на 

метаболизмот  

кл. 41  фитнес и бодибилдинг клуб, спортска 

вежбалница, организирање спортски натпревари, 

изнајмување спортска опрема, спортска обука  

 

(210) TM  2011/1326  (220) 14/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ТОДОРОВ ТОДОР 

ул.Владимир Назор бр. 2/2, Велес, MK 

(540)  
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(591) црна, црвена, темно црвена, жолта и 

кафена 

(531) 26.03.04;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги за забава или привлекување 

внимание, услуга чија главна цел е разонода, 

забава или рекреација на луѓето  

 

(210) TM  2011/1329  (220) 14/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan with an 

office at 

915 East 32nd Street, City of Holland State of 

Michigan 49423, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 
 

(531) 25.07.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(210) TM  2011/1330  (220) 14/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 

COMPANY a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Michigan with an 

office at 

915 East 32nd Street, City of Holland State of 

Michigan 49423, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

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

(540)  

 

 
 

(591) сина, бела и црна 

(531) 25.07.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии, проводни мрежи (conductive grids) 

за батерии и полначи на батерии  

 

(210) TM  2011/1334  (220) 15/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, 

DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

RIBOMUSTIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

фармацевтски производи достапни само со 

рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; 
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инхибирање на карцином), производи за 

медицинска употреба  

кл. 16  печатарски производи; прибор за 

пишување; опрема за настава и обука (освен 

апарати)  

кл. 41  обука и стручно оспособување  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и сродни 

услуги на истражување и концепција  

кл. 44  фармацевтски услуги вклучително 

изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и 

медицинско советување; дијагностички услуги; 

услуги на медицинско лекување  

 

(210) TM  2011/1335  (220) 15/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, 

DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) нијанси на темно розова 

(531) 26.05.16;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

фармацевтски производи достапни само со 

рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; 

инхибирање на карцином), производи за 

медицинска употреба  

кл. 16  печатарски производи; прибор за 

пишување; опрема за настава и обука (освен 

апарати)  

кл. 41  обука и стручно оспособување  

кл. 42  научни и технолошки услуги како и сродни 

услуги на истражување и концепција  

кл. 44  фармацевтски услуги вклучително 

изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и 

медицинско советување; дијагностички услуги; 

услуги на медицинско лекување  

 

(210) TM  2011/1337  (220) 16/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

WELLBUTRIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2011/1338  (220) 16/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) GLAXO GROUP LIMITED 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

WELLBUTRIN XL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и медицински препарати и 

супстанции; вакцини  

 

(210) TM  2011/1339  (220) 20/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) Друштво за трговија и услуги Адвентиџ 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Тетовска бр.36, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и сина 
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(531) 26.13.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на равотење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување настава, 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2011/1340  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

PRINCESS CAFFEE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(210) TM  2011/1341  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

DEVOLLI CAFFEE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(210) TM  2011/1342  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

Ул. "Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

DEVOLLI KING CAFFEE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(210) TM  2011/1344  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  

(731) ПЗУ „ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС" 

ул.Бојмија бр.1 мезанин 15, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно виолетова, темно розова, црвена, 

портокалова, златно жолта, зелена-светло 

маслинеста, зелена-маслинеста, зелена, 

небесно сина и темно сина 

(531) 24.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на општата 

медицина, медицина на трудот, 

невропсихијатријата, офтамологијата, 

оториноларингологијата и биохемиската 

лабораторија  

 

(210) TM  2011/1345  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПЗУ "ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС" 

ул.Бојмија бр.1 мезанин 15, Скопје, MK 

(540)  

 

 
 

(591) темно виолетова, темно розова, црвена, 

портокалова, златно жолта, зелена-светло 

маслинеста, зелена-маслинеста, зелена, 

небесно сина, темно сина, сива и црна 

(531) 24.13.25 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги од областа на општата 

медицина, медицина на трудот, 

невропсихијатријата, офтамологијата, 

оториноларингологијата и биохемиската 

лабораторија  

 

(210) TM  2011/1348  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Diabetes Care Inc. 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 

94502, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

FREESTYLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински реагенси за надгледување 

(следење) на диабетес; медицински лентички за 

тестирање количество на глукоза во крвта; 

медицински лентички за употреба кај 

надгледување (следење) количество на кетон во 

крвта  

кл. 10  медицински апарати и инструменти за 

надгледување диабетес; монитори за глукоза во 

крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на 

кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; 

апарати за вадење или земање примероци од 

крвта за потреби на надгледување на диабетес  

 

(210) TM  2011/1349  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DOZEPT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2011/1350  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, светло и темно зелена, сина, 

црвена и црна 

(531) 05.05.04;06.01.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1351  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, жолта, светло и темно црвена, сина, 

зелена, кафеава и црна 

(531) 25.01.19 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс во облик на прстени со вкус на 

скара  

 

(210) TM  2011/1352  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, виолетова, светло и темно зелена, 

сина, црвена и црна 

(531) 05.05.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1353  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно црвена, светло и 

темно зелена, сина и црна 

(531) 05.07.21;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1354  (220) 21/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела, светло и темно зелена, сина, црвена 

и црна 

(531) 05.03.16;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(210) TM  2011/1355  (220) 15/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Nine West Development Corporation 

1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, 

Delaware 19801, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

LOVE FURY KISS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите; 
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парфеми, тоалетни води, колонски води, мириси 

во спреј, сапуни, средства за чистење на кожата, 

лосиони и креми за кожа, навлажнувачи, лосиони 

и масла за сончање; козметички производи, 

имено, пудри за лице и тело, основи за шминка, 

светки за тело, светки за лице, кармини, моливи 

за уста, руменила, сенки за очи, креми за очи, 

моливи за очи, маскари и моливи за веѓи; гелови 

за туширање; сол за бањање; производи за нега 

на косата, имено шампони и регенератори  

 

(210) TM  2011/1356  (220) 19/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

 
 

(591) светло и темно зелена, бела, светло и 

темно сина, жолта и црвена 

(531) 01.15.15;02.05.06;02.09.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детска паста за заби  

 

(210) TM  2011/1357  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Universal City Studios LLC ( a Delaware 

limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 01.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или парички, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио 

касети, однапред снимени видео касети, 

однапред снимени аудио ленти, однапред 

снимени видео ленти при што сите содржат 

филмови и телевизиски програми; однапред 

снимени компакт дискови што содржат музика; 

однапред снимени DVD и CD ROM програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

претходно снимени компјутерски програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

телевизиски програми, филмови и видеа со 

можност за преземање (downloadable)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности; имено, 
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продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми и филмови; услуги за телевизиски 

програми; обезбедување видео-на барање и 

телевизиски програми и филмови; обезбедување 

телевизиски програми, филмови и видеа без 

можност за преземање (non-downloadable); 

продукција и дистрибуција на интерактивни, 

видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, 

обезбедување онлајн игри, веб-базирани игри, 

интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; 

услуги за забавни паркови  

 

(210) TM  2011/1358  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Universal City Studios LLC ( a Delaware 

limited liability company) 

100 Universal City Plaza, Universal City, 

California 91608, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 01.05.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или парички, 

регистар каси, машини за сметање и опрема за 

обработка на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио 

касети, однапред снимени видео касети, 

однапред снимени аудио ленти, однапред 

снимени видео ленти при што сите содржат 

филмови и телевизиски програми; однапред 

снимени компакт дискови што содржат музика; 

однапред снимени DVD и CD ROM програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

претходно снимени компјутерски програми што 

содржат филмови и телевизиски програми; 

интерактивни мултимедијални софтверски 

програми за едукација и забава; интерактивен 

мултимедијален софтвер за играње игри; 

телевизиски програми, филмови и видеа со 

можност за преземање (downloadable)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности; имено, 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми и филмови; услуги за телевизиски 

програми; обезбедување видео-на барање и 

телевизиски програми и филмови; обезбедување 

телевизиски програми, филмови и видеа без 

можност за преземање (non-downloadable); 

продукција и дистрибуција на интерактивни, 

видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, 

обезбедување онлајн игри, веб-базирани игри, 

интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; 

услуги за забавни паркови  

 

(210) TM  2011/1359  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Domino's  IP Holder LLC (Delaware limited 

liability company) 

24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

DOMINO'S PIZZA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пица, леб од тесто за пица и намирници 

за сите видови пици од оваа класа; леб со лук, 

печени производи, сендвичи, тестенини, десерти 

во оваа класа  

кл. 43  ресторани, услуги за носење и достава 

што се однесуваат на печење пица, леб од тесто 

за пица, и намирници за сите видови пици; леб 
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со лук, печени производи, сендвичи, десерти од 

тестенини  

 

(210) TM  2011/1360  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Domino's  IP Holder LLC (Delaware limited 

liability company) 

24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485, Ann 

Arbor, Michigan 48106, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена, сина и бела 

(531) 21.01.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пица, леб од тесто за пица и намирници 

за сите видови пици од оваа класа; леб со лук, 

печени производи, сендвичи, тестенини, десерти 

во оваа класа  

кл. 43  ресторани, услуги за носење и достава 

што се однесуваат на печење пица, леб од тесто 

за пица, и намирници за сите видови пици; леб 

со лук, печени производи, сендвичи, десерти од 

тестенини  

 

(210) TM  2011/1362  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Coca-Cola Company, 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела и сите нијанси на сива 

(531) 01.15.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1363  (220) 22/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Abbott Diabetes Care Inc. 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 

94502, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на 

портокалова 

(531) 03.13.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински реагенси за надгледување 

(следење) на диабетес; медицински лентчки за 

тестирање количество на глукоза во крвта; 

медицински лентички за употреба кај 

надгледување (следење) количество на кетон во 

крвта  

кл. 10  медицински апарати и инструменти за 

надгледување диабетес; монитори на глукоза во 

крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на 

кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; 

апарати за вадење или земање примероци од 

крвта за потреби на надгледување на 

диабетесот  

 

(210) TM  2011/1366  (220) 23/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Linux Foundation 

1796 18th Street, Suite C, 94107 San Francisco, 

CA, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(531) 04.05.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

софтверски апликации; мобилни софтверски 

апликации; мобилни софтверски апликации за 

рачни електронски уреди, мобилни телефони, 

смарт телефони, таблет (tablet), нетбук (netbook), 

преносни (notebook) и лаптоп компјутери, 

преносни медиа плеери, персонални дигитални 

асистенти (PDA), смарт телевизори, 

корпорациски уреди од типот на дигитални 

асистенти и на компјутери во возила; 

компјутерски софтверски програми за развој на 

апликации за лични и рачни компјутери; 

компјутерски оперативни системи, компјутерски 

помошен софтвер и друг компјутерски софтвер 

кој се употребува за одржување и работа на 

компјутерски систем; компјутерски хардвер; 

процесори на податоци; програмабилни 

процесори на податоци; полупроводници; 

микропроцесори; полупроводнички уреди; 

интегрирани кола; комплет на компјутерски 

интегрални кола (chipsets); компјутери; таблет 

(tablet), нетбук (netbook), преносни (notebook) и 

лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни 

компјутери; безжични уреди кои се употребуваат 

за интернет поврзаност и содржат преност на 

податоци и слики; електронски рачни уреди, 

мобилни телефони, смарт телефони, 

персонални дигитални асистенти (PDA); 

електронски рачни уреди, мобилни телефони, 

смарт телефони, персонални дигитални 

асистенти (PDA) за безжичен пренос на 

податоци и/или говорни сигнали и/или 

инкорпорирање на електронска пошта (e-mail), 

пејџер, факс, радио, личен организатор, мобилна 

поврзаност, безжична поврзаност, mpЗ плеер, 

сателитски навигациски систем, приемник за 

глобален позиционен систем (GPS), записник за 

податоци за глобален позиционен систем за 

евидентирање и класифицирање на патувања, 

дигитален фотоапарат, дигитална видео камера 

и/или компјутерски оперативен систем; 

електронски рачни уреди за снимање, 

организирање, емитување, претставување и 

прегледување на текст, податоци, видео и аудио 

фајлови; информациски и забавни системи за 

употреба во возила; навигациски уреди за 

употреба во возила; научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасувачки и наставни 

апарати и инструменти; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 
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електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слики; 

магнетни носители на податоци, дискови за 

снимање; автоматски вендинг машини и 

механизми за апарати што се активираат со 

монети или жетони; регистар каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар  

кл. 42  обезбедување на информации во областа 

на софтверски дизајн и развој и инсталирање и 

одржување на софтвер; дизајн и развој на 

софтвер; научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн во врска со истите; 

индустриска анализа и истражувачки услуги; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1369  (220) 27/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт 

Гостивар 

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK 

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

 
 

(591) темно кафена, светло кафена, окер, бела и 

сива 

(531) 03.05.03;05.07.06;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  кикирики  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо на 

кикирики  

 

(210) TM  2011/1379  (220) 29/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) DP BEVERAGES LIMITED 

PO Box 309GT, Ugland House, South Church 

Street George Town, Grand Cayman , KY 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) бела и сите нијанси на сива 

(531) 05.03.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1383  (220) 29/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) Макпрогрес ДОО 

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

FRUKISS 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  штрудли со овошно полнење  

 

(210) TM  2011/1387  (220) 30/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) сите нијанси на сина и зелена, жолта, 

сребрена и бела 

(531) 05.07.12;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, што не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2011/1389  (220) 30/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Coca-Cola Company, 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) сина, зелена, жолта, сребрена и бела 

(531) 05.07.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 
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волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, што не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2011/1390  (220) 30/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Coca-Cola Company, 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(531) 26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(210) TM  2011/1391  (220) 30/12/2011 

(442) 31/10/2012 

(731) The Coca-Cola Company, 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

 
 

(591) црвена и бела 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување што не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и 

грнчарија, што не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување настава; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2012/417  (220) 23/04/2012 

(442) 31/10/2012 

(230) (300)  
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(731) Друштво за градежништво, трговија и 

услуги ДУГОЈОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Јосиф Јосифовски-Свештарот бр.36, MK 

(540)  

 

 
 

(591) - 

(531) 01.01.05;24.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

 

 

(510) (210) 

Кл.1 TM 2011/1062 

 TM 2011/1063 

 TM 2011/1112 

 TM 2011/1136 

 TM 2011/1137 

Кл.3 TM 2011/1083 

 TM 2011/1084 

 TM 2011/1085 

 TM 2011/1086 

 TM 2011/1087 

 TM 2011/1108 

 TM 2011/1110 

 TM 2011/1119 

 TM 2011/1135 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1195 

 TM 2011/1201 

 TM 2011/1202 

 TM 2011/1355 

 TM 2011/1356 

Кл.4 TM 2011/1062 

 TM 2011/1063 

 TM 2011/1179 

 TM 2011/1226 

 TM 2011/1315 

Кл.5 TM 2011/0952 

 TM 2011/1088 

 TM 2011/1108 

 TM 2011/1127 

 TM 2011/1129 

 TM 2011/1140 

 TM 2011/1160 

 TM 2011/1170 

 TM 2011/1171 

 TM 2011/1172 

 TM 2011/1173 

 TM 2011/1196 

 TM 2011/1201 

 TM 2011/1202 

 TM 2011/1268 

 TM 2011/1306 

 TM 2011/1307 

 TM 2011/1308 

 TM 2011/1309 

 TM 2011/1310 

 TM 2011/1311 

 TM 2011/1312 

 TM 2011/1313 

 TM 2011/1314 

 TM 2011/1318 

 TM 2011/1334 

 TM 2011/1335 

 TM 2011/1337 

 TM 2011/1338 

 TM 2011/1348 

 TM 2011/1349 

 TM 2011/1363 

Кл.6 TM 2011/1269 

 TM 2011/1270 

 TM 2011/1273 

 TM 2011/1274 

 TM 2011/1275 

 TM 2011/1276 

 TM 2011/1277 

 TM 2011/1278 

 TM 2011/1279 

 TM 2011/1280 

 TM 2011/1281 

 TM 2011/1282 

 TM 2011/1283 

 TM 2011/1284 

 TM 2011/1285 

 TM 2011/1286 

 TM 2011/1287 

 TM 2011/1288 

 TM 2011/1289 

 TM 2011/1290 

 TM 2011/1291 

 TM 2011/1292 

 TM 2011/1293 

 TM 2011/1294 

 TM 2011/1295 

 TM 2011/1296 

 TM 2011/1297 

 TM 2011/1298 

 TM 2011/1299 

 TM 2011/1300 

 TM 2011/1301 

 TM 2011/1302 

Кл.7 TM 2011/1179 

 TM 2011/1186 

 TM 2011/1211 

Кл.8 TM 2011/1186 

Кл.9 TM 2011/0936 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1163 

 TM 2011/1164 
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 TM 2011/1165 

 TM 2011/1166 

 TM 2011/1167 

 TM 2011/1174 

 TM 2011/1186 

 TM 2011/1187 

 TM 2011/1217 

 TM 2011/1218 

 TM 2011/1221 

 TM 2011/1226 

 TM 2011/1317 

 TM 2011/1329 

 TM 2011/1330 

 TM 2011/1357 

 TM 2011/1358 

 TM 2011/1366 

Кл.10 TM 2011/1180 

 TM 2011/1251 

 TM 2011/1252 

 TM 2011/1257 

 TM 2011/1258 

 TM 2011/1259 

 TM 2011/1303 

 TM 2011/1318 

 TM 2011/1348 

 TM 2011/1363 

Кл.11 TM 2011/1179 

Кл.12 TM 2011/1179 

 TM 2011/1256 

Кл.14 TM 2011/1211 

Кл.16 TM 2011/1112 

 TM 2011/1114 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1179 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1216 

 TM 2011/1240 

 TM 2011/1334 

 TM 2011/1335 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1391 

Кл.17 TM 2011/1112 

Кл.18 TM 2011/1184 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1319 

 TM 2011/1320 

 TM 2011/1321 

Кл.19 TM 2011/1269 

 TM 2011/1270 

 TM 2011/1273 

 TM 2011/1274 

 TM 2011/1275 

 TM 2011/1276 

 TM 2011/1277 

 TM 2011/1278 

 TM 2011/1279 

 TM 2011/1280 

 TM 2011/1281 

 TM 2011/1282 

 TM 2011/1283 

 TM 2011/1284 

 TM 2011/1285 

 TM 2011/1286 

 TM 2011/1287 

 TM 2011/1288 

 TM 2011/1289 

 TM 2011/1290 

 TM 2011/1291 

 TM 2011/1292 

 TM 2011/1293 

 TM 2011/1294 

 TM 2011/1295 

 TM 2011/1296 

 TM 2011/1297 

 TM 2011/1298 

 TM 2011/1299 

 TM 2011/1300 

 TM 2011/1301 

 TM 2011/1302 

Кл.21 TM 2011/1113 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1391 

Кл.24 TM 2011/1184 

Кл.25 TM 2011/1125 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1187 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1262 

 TM 2011/1319 

 TM 2011/1320 

 TM 2011/1321 

 TM 2011/1322 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1391 

Кл.28 TM 2011/1319 

 TM 2011/1320 

 TM 2011/1321 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1391 

Кл.29 TM 2011/1209 

 TM 2011/1210 

 TM 2011/1220 

Кл.30 TM 2011/0979 

 TM 2011/1048 

 TM 2011/1053 

 TM 2011/1082 

 TM 2011/1123 

 TM 2011/1158 

 TM 2011/1176 

 TM 2011/1212 

 TM 2011/1220 

 TM 2011/1322 

 TM 2011/1340 

 TM 2011/1341 

 TM 2011/1342 

 TM 2011/1350 

 TM 2011/1351 

 TM 2011/1352 

 TM 2011/1353 

 TM 2011/1354 

 TM 2011/1359 

 TM 2011/1360 

 TM 2011/1369 
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 TM 2011/1379 

 TM 2011/1383 

Кл.31 TM 2011/1369 

Кл.32 TM 2011/1065 

 TM 2011/1066 

 TM 2011/1080 

 TM 2011/1105 

 TM 2011/1116 

 TM 2011/1117 

 TM 2011/1220 

 TM 2011/1362 

 TM 2011/1379 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1390 

 TM 2011/1391 

Кл.34 TM 2011/1183 

 TM 2011/1191 

 TM 2011/1192 

 TM 2011/1193 

 TM 2011/1194 

 TM 2011/1208 

Кл.35 TM 2011/0670 

 TM 2011/0939 

 TM 2011/0958 

 TM 2011/0960 

 TM 2011/1054 

 TM 2011/1055 

 TM 2011/1080 

 TM 2011/1098 

 TM 2011/1105 

 TM 2011/1106 

 TM 2011/1131 

 TM 2011/1136 

 TM 2011/1137 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1169 

 TM 2011/1181 

 TM 2011/1182 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1187 

 TM 2011/1189 

 TM 2011/1190 

 TM 2011/1209 

 TM 2011/1210 

 TM 2011/1216 

 TM 2011/1228 

 TM 2011/1229 

 TM 2011/1240 

 TM 2011/1243 

 TM 2011/1253 

 TM 2011/1254 

 TM 2011/1255 

 TM 2011/1262 

 TM 2011/1269 

 TM 2011/1270 

 TM 2011/1273 

 TM 2011/1274 

 TM 2011/1275 

 TM 2011/1276 

 TM 2011/1277 

 TM 2011/1278 

 TM 2011/1279 

 TM 2011/1280 

 TM 2011/1281 

 TM 2011/1282 

 TM 2011/1283 

 TM 2011/1284 

 TM 2011/1285 

 TM 2011/1286 

 TM 2011/1287 

 TM 2011/1288 

 TM 2011/1289 

 TM 2011/1290 

 TM 2011/1291 

 TM 2011/1292 

 TM 2011/1293 

 TM 2011/1294 

 TM 2011/1295 

 TM 2011/1296 

 TM 2011/1297 

 TM 2011/1298 

 TM 2011/1299 

 TM 2011/1300 

 TM 2011/1301 

 TM 2011/1302 

 TM 2011/1316 

 TM 2011/1319 

 TM 2011/1320 

 TM 2011/1321 

 TM 2011/1339 

 TM 2011/1369 

Кл.36 TM 2011/0647 

 TM 2011/1054 

 TM 2011/1055 

 TM 2011/1098 

 TM 2011/1139 

 TM 2011/1181 

 TM 2011/1182 

 TM 2011/1228 

 TM 2011/1229 

Кл.37 TM 2011/0958 

 TM 2011/0959 

 TM 2011/0960 

 TM 2011/1106 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1221 

Кл.38 TM 2011/0939 

 TM 2011/1111 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1189 

 TM 2011/1190 

 TM 2011/1221 

Кл.39 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 
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 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1226 

 TM 2011/1305 

 TM 2011/1315 

Кл.40 TM 2011/1184 

 TM 2011/1269 

 TM 2011/1270 

 TM 2011/1273 

 TM 2011/1274 

 TM 2011/1275 

 TM 2011/1276 

 TM 2011/1277 

 TM 2011/1278 

 TM 2011/1279 

 TM 2011/1280 

 TM 2011/1281 

 TM 2011/1282 

 TM 2011/1283 

 TM 2011/1284 

 TM 2011/1285 

 TM 2011/1286 

 TM 2011/1287 

 TM 2011/1288 

 TM 2011/1289 

 TM 2011/1290 

 TM 2011/1291 

 TM 2011/1292 

 TM 2011/1293 

 TM 2011/1294 

 TM 2011/1295 

 TM 2011/1296 

 TM 2011/1297 

 TM 2011/1298 

 TM 2011/1299 

 TM 2011/1300 

 TM 2011/1301 

 TM 2011/1302 

 TM 2011/1315 

Кл.41 TM 2011/0670 

 TM 2011/1041 

 TM 2011/1042 

 TM 2011/1043 

 TM 2011/1111 

 TM 2011/1131 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1169 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1189 

 TM 2011/1190 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1213 

 TM 2011/1216 

 TM 2011/1221 

 TM 2011/1240 

 TM 2011/1243 

 TM 2011/1253 

 TM 2011/1254 

 TM 2011/1255 

 TM 2011/1305 

 TM 2011/1316 

 TM 2011/1322 

 TM 2011/1326 

 TM 2011/1334 

 TM 2011/1335 

 TM 2011/1339 

 TM 2011/1357 

 TM 2011/1358 

 TM 2011/1387 

 TM 2011/1389 

 TM 2011/1391 

Кл.42 TM 2011/0960 

 TM 2011/1106 

 TM 2011/1132 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 

 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 TM 2011/1189 

 TM 2011/1190 

 TM 2011/1211 

 TM 2011/1221 

 TM 2011/1226 

 TM 2011/1243 

 TM 2011/1316 

 TM 2011/1334 

 TM 2011/1335 

 TM 2011/1366 

Кл.43 TM 2011/0979 

 TM 2011/1041 

 TM 2011/1042 

 TM 2011/1043 

 TM 2011/1080 

 TM 2011/1105 

 TM 2011/1184 

 TM 2011/1213 

 TM 2011/1305 

 TM 2011/1340 

 TM 2011/1341 

 TM 2011/1342 

 TM 2011/1359 

 TM 2011/1360 

 TM 2012/0417 

Кл.44 TM 2011/0939 

 TM 2011/1334 

 TM 2011/1335 

 TM 2011/1344 

 TM 2011/1345 

Кл.45 TM 2011/0670 

 TM 2011/1143 

 TM 2011/1144 

 TM 2011/1145 

 TM 2011/1146 

 TM 2011/1147 

 TM 2011/1148 

 TM 2011/1149 
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 TM 2011/1150 

 TM 2011/1151 

 TM 2011/1152 

 TM 2011/1153 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

(731) босител на правото на трговски марка 
(210)  број на трговската марка 
 

 

 

(731) (210) 

Abbott Cardiovascular Systems Inc. 

MK/T/ 2011/1251 
MK/T/ 2011/1252 
MK/T/ 2011/1257 
MK/T/ 2011/1258 
MK/T/ 2011/1259 
MK/T/ 2011/1303 

Abbott Diabetes Care Inc. 
MK/T/ 2011/1348 
MK/T/ 2011/1363 

Abbott Medical Optics Inc. MK/T/ 2011/1180 

Astellas Deutschland GmbH 
MK/T/ 2011/1334 
MK/T/ 2011/1335 

Bajaj Auto Limited an Indian Company MK/T/ 2011/1256 

Beats Electronics, LLC  

MK/T/ 2011/1163 
MK/T/ 2011/1164 
MK/T/ 2011/1165 
MK/T/ 2011/1166 
MK/T/ 2011/1167 
MK/T/ 2011/1218 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2011/1170 

Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of 
Massachusetts 

MK/T/ 2011/1306 
MK/T/ 2011/1307 
MK/T/ 2011/1308 
MK/T/ 2011/1309 
MK/T/ 2011/1310 
MK/T/ 2011/1311 
MK/T/ 2011/1312 
MK/T/ 2011/1313 
MK/T/ 2011/1314 
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Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. 
MK/T/ 2011/1116 
MK/T/ 2011/1117 

Domino's  IP Holder LLC (Delaware limited liability company) 
MK/T/ 2011/1359 
MK/T/ 2011/1360 

DP BEVERAGES LIMITED MK/T/ 2011/1379 

Fresenius Biotech GmbH MK/T/ 2011/1268 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/1174 
MK/T/ 2011/1217 

Georgia-Pacific Consumer Products LP 
MK/T/ 2011/1113 
MK/T/ 2011/1114 

GLAXO GROUP LIMITED 
MK/T/ 2011/1337 
MK/T/ 2011/1338 

GlaxoSmithKline LLC 
MK/T/ 2011/1171 
MK/T/ 2011/1172 
MK/T/ 2011/1173 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2011/1140 

HH & UTI Switzerland LLC MK/T/ 2011/1183 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 
MK/T/ 2011/1127 
MK/T/ 2011/1129 

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Michigan with an 
office at 

MK/T/ 2011/1317 
MK/T/ 2011/1329 
MK/T/ 2011/1330 

JX Nippon Oil & Energy Corporation 
MK/T/ 2011/1062 
MK/T/ 2011/1063 

KURARAY CO., LTD MK/T/ 2011/1112 

McDonald's Corporation MK/T/ 2011/1213 

MN PHARMACEUTICALS MK/T/ 2011/1160 

Nanyang Brothers Tobacco Company Limited 

MK/T/ 2011/1191 
MK/T/ 2011/1192 
MK/T/ 2011/1193 
MK/T/ 2011/1194 

New Wave GroupLicensing SA MK/T/ 2011/1125 

NIKON CORPORATION MK/T/ 2011/1211 

Nine West Development Corporation MK/T/ 2011/1355 

NOVARTIS AG 
MK/T/ 2011/1318 
MK/T/ 2011/1349 

NTP "BIBITA" 
MK/T/ 2011/1065 
MK/T/ 2011/1066 

Russell Brands, LLC 
MK/T/ 2011/1319 
MK/T/ 2011/1320 
MK/T/ 2011/1321 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2011/1196 

SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. MK/T/ 2011/1226 

Supreme Protein, Inc. MK/T/ 2011/1088 
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The Coca-Cola Company 

MK/T/ 2011/1387 
MK/T/ 2011/1362 
MK/T/ 2011/1389 
MK/T/ 2011/1390 
MK/T/ 2011/1391 

THE GILLETTE COMPANY 
MK/T/ 2011/1110 
MK/T/ 2011/1195 

The Linux Foundation MK/T/ 2011/1366 

Unilever N.V. MK/T/ 2011/1135 

Universal City Studios LLC ( a Delaware limited liability company) 
MK/T/ 2011/1357 
MK/T/ 2011/1358 

Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2011/1111 

YANMAR CO., LTD MK/T/ 2011/1179 

Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг 
ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ  

MK/T/ 2011/1316 

Алфа Банка АД Скопје 

MK/T/ 2011/1054 
MK/T/ 2011/1055 
MK/T/ 2011/1098 
MK/T/ 2011/1228 
MK/T/ 2011/1229 

АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1106 

Ационерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
МАКЕДОНИЈА  -  Скопје  

MK/T/ 2011/1132 

Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ MK/T/ 2011/1208 

БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ Друштво за производство, 
инженеринг и трговија Скопје 

MK/T/ 2011/958 

БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2011/960 

Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД СКОПЈЕ MK/T/ 2011/647 

Владимир Лазаревик MK/T/ 2011/939 

ДПП Диме ДОО - Скопје 
MK/T/ 2011/1048 
MK/T/ 2011/1053 

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 
MK/T/ 2011/1209 
MK/T/ 2011/1210 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ДУГОЈОН-
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/417 

Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија 
МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1315 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО 
ДОО 

MK/T/ 2011/1220 

Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2011/1262 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

MK/T/ 2011/979 
MK/T/ 2011/1340 
MK/T/ 2011/1341 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

MK/T/ 2011/1342 

Друштво за производство, трговија и услуги КА - ЕЛЕКТРА ДОО 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2011/936 

Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје MK/T/ 2011/1181 
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MK/T/ 2011/1182 

Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2011/1143 
MK/T/ 2011/1144 
MK/T/ 2011/1145 
MK/T/ 2011/1146 
MK/T/ 2011/1147 
MK/T/ 2011/1148 
MK/T/ 2011/1149 
MK/T/ 2011/1150 
MK/T/ 2011/1151 
MK/T/ 2011/1152 
MK/T/ 2011/1153 

Друштво за трговија и услуги Адвентиџ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1339 

Друштво за туризам, трговија и услуги АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје MK/T/ 2011/1305 

ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1221 

Еурофаст Глобал Лимитед ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2011/670 

Здравко Сарамандов MK/T/ 2011/1322 

Змејковски Борис 
MK/T/ 2011/1136 
MK/T/ 2011/1137 

Зоран Милошоски MK/T/ 2011/1080 

ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2011/959 

ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД MK/T/ 2011/1108 

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар MK/T/ 2011/1369 

К.А.К. Д.О.О. 
MK/T/ 2011/1041 
MK/T/ 2011/1042 
MK/T/ 2011/1043 

Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје 
MK/T/ 2011/1131 
MK/T/ 2011/1216 
MK/T/ 2011/1240 

МАКПРОГРЕС ДОО 
MK/T/ 2011/1123 
MK/T/ 2011/1176 

Макпрогрес ДОО 
MK/T/ 2011/1212 
MK/T/ 2011/1383 
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МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП  

MK/T/ 2011/1269 
MK/T/ 2011/1270 
MK/T/ 2011/1273 
MK/T/ 2011/1274 
MK/T/ 2011/1275 
MK/T/ 2011/1276 
MK/T/ 2011/1277 
MK/T/ 2011/1278 
MK/T/ 2011/1279 
MK/T/ 2011/1280 
MK/T/ 2011/1281 
MK/T/ 2011/1282 
MK/T/ 2011/1283 
MK/T/ 2011/1284 
MK/T/ 2011/1285 
MK/T/ 2011/1286 
MK/T/ 2011/1287 
MK/T/ 2011/1288 
MK/T/ 2011/1289 
MK/T/ 2011/1290 
MK/T/ 2011/1291 
MK/T/ 2011/1292 
MK/T/ 2011/1293 
MK/T/ 2011/1294 
MK/T/ 2011/1295 
MK/T/ 2011/1296 
MK/T/ 2011/1297 
MK/T/ 2011/1298 
MK/T/ 2011/1299 
MK/T/ 2011/1300 
MK/T/ 2011/1301 
MK/T/ 2011/1302 

Милка М.Трпеска MK/T/ 2011/1105 

МОНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1184 

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1158 

ПЗУ "ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС" MK/T/ 2011/1345 

 
MK/T/ 2011/1344 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

MK/T/ 2011/1082 
MK/T/ 2011/1350 
MK/T/ 2011/1351 
MK/T/ 2011/1352 
MK/T/ 2011/1353 
MK/T/ 2011/1354 

САВА осигурување а.д., Скопје MK/T/ 2011/1139 

СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола MK/T/ 2011/1253 
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 MK/T/ 2011/1254 

 MK/T/ 2011/1255 

Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ  Скопје MK/T/ 2011/1169 

ТОДОРОВ ТОДОР MK/T/ 2011/1326 

Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1189 

 
MK/T/ 2011/1190 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/1083 

 MK/T/ 2011/1084 

 MK/T/ 2011/1085 

 MK/T/ 2011/1086 

 MK/T/ 2011/1087 

 MK/T/ 2011/1119 

 MK/T/ 2011/952 

 MK/T/ 2011/1356 

ФИТОФАРМ MK/T/ 2011/1201 

 
MK/T/ 2011/1202 

Фондација Метаморфозис MK/T/ 2011/1243 

Фуат Исмаили MK/T/ 2011/1186 

 
MK/T/ 2011/1187 
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II ИЗВЕСТУВАЊА 
 
 

I 
 

На 18 септември 2012 година, Владата на Кралството на Шпанија 
депонираше инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот акт на 
Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски 
дизајни од 6 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 2 јуни 1934,  и 
дополнителниот акт од Монако од 18 ноември 1961, од наведениот договор. 

 
Посебните известувања за стапувањето  во сила на престанокот ќе бидат 

направени кога ќе биде постигнат бараниот број прифаќања. 
 
 


