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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

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
Republika
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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
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

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US

- Saudiska Arabija
- Solomonski Ostrovi
- Sej{elski Ostrovi
- Sudan
- [vedska
- Singapur
- Sveta Elena
- Slovenija
- Slova~ka
- Siera Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalija
- Surinam
- Sao Tome i Principe
- Salvador
- Sirija
- Svazilend
- Turki
- ^ad
- Togo
- Tajland
- Taxikistan
- Turkmenija
- Tunis
- Tonga
- Isto~ni Timor
- Turcija
- Trinidad i Tobago
- Tuvalu
- Tajvan
- Tanzanija
- Ukraina
- Uganda
- 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 SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04)
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska
sopstvenost }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa
pravo.
Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena
dol`nost.
Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno
re{enie za priznavawe na pravata od industriska
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na
traeweto na za{titata.

Patenti

1

2
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite
od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i apstraktot so
nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
21/09) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva prvoto
patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

(61)
(62)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

Objavuvawe na priznaen evropski patent (datum na priznavawe broj bilten)

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/5685, 31/453,
(11)
903770
31/519, 31/566,
(13)
А
A 61P 15/02
(22) 19/04/2007
(21) 2007/130
(45) 31/08/2011
(30) 20040620452P 20/10/2004 US
(86) 20/10/2005 CA2005001612
(87) 27/04/2006 WO2006042409
(73) ENDORECHERCHE INC.
2989 de la Promenade Sainte-Foy,
Quebec G1 W 2J5, CA
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EL-ALFY, Mohamed;
LABRIE, Fernand and
BERGER, Louise
(54) СТЕРОИДНИ
ПРЕКУРСОРИ
НА
СЕКСУАЛНАТА АКТИВНОСТ, САМИ ИЛИ
ВО КОМБИНАЦИЈА СО СЕЛЕКТИВЕН
МОДУЛАТОР
НА
РЕЦЕПТОРОТ
НА
ЕСТРОГЕН И/ИЛИ ЕСТРОГЕНИ И/ИЛИ
ИНХИБИТОР НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
CGMP TIP 5, ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ТРЕТИРАЊЕ
НА
СУВА
СОСТОЈБА
НА
ВАГИНАТА
И
СЕКСУАЛНА
НАМАЛЕНА АКТИВНОСТ КАЈ ЖЕНИ ВО
ПОСТМЕНОПАУЗА
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(57) Нови
методи
за
третирање
или
намалување на веројатноста од појава на
намалени функции на вагината, конкретно
сувa состојба на вагината и диспареунија,
кои доведуваат до намалена сексуална
активност и слаба сексуална желба и
изведба,
кај подложни
(приемчиви)
топлокрвни животни вклучително и човекот,
каде што е предвидена апликација на
прекурсор на полови стероиди. Особено е
опишана и додатната апликација на естроген
или селективен модулатор на рецепторот на
естроген, конкретно оние одбрани од групата
која се состои од Raloxifene, Arzoxifene,
Тamoxifen,Droloxifene,
Тoremifene,
lodoxifene,GW 5638, ТЅЕ-424, ЕRА-923 и
lasofoxifene, а особено соединенија кои се
претставени со општата структура:
заради медицински третман и/или инхибиција
на појавата на некои од горенаведените
заболувања. Исто така, објавени се
фармацевтски состави за испорака на
активни состојки и комплети кои се корисни
во функција на пронајдокот.

903738

4
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(11)
903771
(51) B 22F 1/00, 9/00
		
(13)
А
(21) 2007/173
(22) 17/05/2007
		
(45) 31/08/2011
(86) 26/11/2005 KR2005/004009
(87) 01/06/2006 057533 a1
(73) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY
FOUNDATION
San 4-2, Bongchum-dong,
Kwanak-gu Seoul 151-818, KR
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) HYEON, Taeghwan and
PARK, Jongnam
(54) НОВ ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ГОЛЕМО НА МОНОДИСПЕРЗИРАНИ НАНО
ЧЕСТИЧКИ

903771

(57) Процесот за изработка на наночестички на
метали, метални легури, метални оксиди
и мулти-метални оксиди, што се состои
од следниве чекори: а) реагирање на
метална сол растворена во вода со алкална
метална сол на C4-25 карбоксилна киселина
растворени во првиот растворувач избран
од групата составена од C5-10 алифатични
јаглеводород
и
C6-10
ароматичен
јаглеводород за да формираат комплекс
на метал карбоксилат и б) загревање на
споменатиот комплекс на метал карбоксилат
растворен во втор растворувач избран од
групата составена од C6-25 ароматични, C625 етер, C6-25 алифатични јаглеводороди и
C6-25 амин.

Patenti
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(11)
903775
(51) F 04D 29/24
		
(13)
А
(21) 2008/252
(22) 18/08/2008
		
(45) 31/08/2011
(30) 20060000228 14/02/2006 AT
(86) 23/01/2007 PCT/AT070000026
(87) 23/08/2007 WO2007092970
(73) RIEGERBAUER Herman
Untergaralla 20, A-8430 Leibnitz, AT
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(72) RIEGERBAUER Herman
(54) ЛОПАТА ЗА ТРКАЛО СО ЛОПАТА
(57) Лопата за тркало со лопатки кој е погоден
за употреба за централа со тркало со
лопатки. Специјалниот дизајн на лопатката
обезбедува релативно низок вител на проток
на водата зад лопатката како резултат на
што го зголемува користењето на протокот
на вода.

903775

6
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(51) C 07D 413/10,
A 61K 31/4245,
(21)
(30)
(86)
(87)
(73)

(74)
(72)

903806

(11)
(13)

903806
А

A 61P 3/10
(22) 20/10/2008
2008/348
(45) 31/08/2011
0099788 30/03/2005 JP and
0198014 06/07/2005 JP
29/03/2006 JP2006/307170
12/10/2006 WO2006/107062
Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi Osaka 541-0045, JP
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
KUROITA, Takanobu;
OJIMA, Mami and
BAN, Junko

(54) ДЕРИВАТИ
НА
БЕНЗИМИДАЗОЛ
И
УПОТРЕБА KAKO АНГИОТЕНЗИН II
АНТАГОНИСТ
(57) Дадениот пронајдок обезбедува (5-Метил-2оксо-1,3-диоксол-4-ил)метил 2-циклопропил1-{[2’-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4оксадиазол-3-ил)бифенил-4-ил]метил}-1Hбензимидазол-7-карбоксилат
претставен
со формулата: кој има супериорни својства
како фармацевтско средство, негова сол,
негов кристал, фармацевтско средство кое
го содржи соединението и слично.

Patenti
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(51) G 06Q 30/00
(11)
903817
		
(13)
А
(21) 2009/187
(22) 12/06/2009
		
(45) 31/08/2011
(86) 14/11/2007 CN2007/003220
(87) 22/05/2008 WO2008/058467
(73) Chen Ming-Te
No.2, lane334, San-Fon Road, Fon-Chou
City, Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN Chuang-Chuan
(54) ПРОИЗВОДСТВО-ПРОДАЖБА
ЗАЕДНО,
СО НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОДАЖБА НА ЧЕВЛИ И СИСТЕМ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВЕЌЕКРАТЕН ИЗБОР
ОД СТРАНА НА КУПУВАЧИТЕ
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(57) Производство - продажба заедно, со начин на
производство и продажба на чевли и сисетм
за обезбедување повеќекратен избор од
страна на купувачите опфаќа: обезбедување
места, обезбедување компјутери кои имаат
база на податоци за чување на бројни
карактеристики за проектирање чевли на
споменатата страна, прием на бројни целни
карактеристики одбрани од споменатата
база на податоци на споменатото место,
завршување на чевлите во согласност
со споменатите целни карактеристики
на споменатото место и доставување на
споменатите чевли на проба на тоа место,
прием на уплата за споменатите чевли на
споменатото место.

903817

8
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(51) А 61К 36/00
(11)
903803
		
(13)
А
(21) 2009/234
(22) 21/07/2009
		
(45) 31/08/2011
(30) П- 2009/234 21/07/2009 MK
(73) Николоска Наташа
ул.”Егејска” бр.69 Прилеп, MK
(54) МАСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ИЗГОРЕНИЦИ

(57) Ова маст е ефикасна во лекувањето на
сите видови изгореници, бидејќи спречува
инфекции и доведува до брзо зараснување
на раната.

(51) A 23G 1/00
(11)
903758
		
(13)
А
(21) 2009/332
(22) 26/10/2009
		
(45) 31/08/2011
(30) 2008/09107 27/11/2008 TR
(73) BALABAN GIDA SAN VE TIC A.S.
1 Organize San.Bol. 1 Yol No 24 Hanli Beldesi
Adapazari, Sakarya, TR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MERIC BALABAN

(54) ЧОКОЛАДЕН ПРЕХРАнБЕН ПРОИЗВОД
ФИЛУВАН СО МАРШМАЛОУ
(57) Прехранбениот производ кој се состои
од чоколаден калап (1) што го сочинува
надворешниот слој во којшто маршмалоуот
(2) е филуван, додека бисквитот (3) се наоѓа
во центарот.

903803

Patenti
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(51) F 03D 1/04
(11)
903810
		
(13)
А
(21) 2010/50
(22) 18/02/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) П- 2010/50 18/02/2010 MK
(73) ВАНИ НИКОЛОВ
„Антон Попов” 52 Скопје, MK
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(57) Ветроцентралата го користи воздушното
струење на ветерот кој влегува од предната
страна низ една собирна цевка, дифузор
/1/ и удира во перки кои се прицврстени
од горниот дел на хоризонтална оска /2/
потпрена на двата краја на шасија/3/, притоа
создавајќи обртен момент кој преку систем
макари се пренесува до генератор/4/.

(54) ВЕТРОЦЕНТРАЛА

Patenti

903810
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Glasnik

18/4,

(51) A 23C 3/00,
A 01J 25/00,
(21)
(30)
(73)
(54)

903795

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

(11)
(13)

903795
А

A 23C 19/00
(22) 02/03/2010
2010/66
(45) 31/08/2011
П- 2010/66 02/03/2010 MK
Ѓорѓи Димовски
ул.Лазар Поптрајков бр.23/1-1 Скопје, MK
МАШИНА ЗА АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС
НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВРДИ И МЕКИ
СИРЕЊА

(57) Машина за автоматизиран процес на
производство на тврди и меки сирења, како
иновација во областа на производството на
сирења по јасно дефиниран и програмиран
квалитет со помош на управувачката единица
(4), како и со посебната конструктивна
форма и присуството на буферот(2), како
акумулатор на топлотната енергија, која
понатаму програмски се насочува со помош
на пумпата(3) кон останатите потреби
на технолошкиот процес (ферментација,
засирување, стврднување) и на крајот како
потполно искористена, односно изадена се
испушта во атмосферата.

Patenti

Glasnik

(51) A 63F 00/00
(11)
903797
		
(13)
А
(21) 2010/81
(22) 17/03/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) П20100081 17/03/2010 MK
(73) ЈАКАСАНОВСКИ, Душко
ул.Максим Горки 10, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

Patenti
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(54) СИСТЕМ ЗА БЕЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈА
ПРИ ИГРИ НА СРЕЌА
(57) Систем за бежична комуникација за
обложување на игри на среќа, лото, бинго,
казино игри , спортски натпревари, назначен
со тоа што вклучува мобилен телефон и
сервер за обработка на податоци што го
користи обложувалницата.

903797
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
		

(51)

A61K31/5685
A61K31/566
A61K31/453
A61K31/519
A61P15/02
B22F1/00
B22F9/00
F04D29/24
C07D413/10
A61P3/10

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
A61K31/5685
B22F1/00
B22F1/00
F04D29/24
C07D413/10
C07D413/10

903770 A
903770 A
903770 A
903770 A
903770 A
903771 A
903771 A
903775 A
903806 A
903806 A

(51)

(51) osnoven

A61K31/4245
G06Q30/00
ГЂ61ГЉ36/00
A23G1/00
F03D1/04
A23C3/00
A23C19/00
A01J25/00
A63F00/00

C07D413/10
G06Q30/00
ГЂ61ГЉ36/00
A23G1/00
F03D1/04
A23C3/00
A23C3/00
A23C3/00
A63F00/00

(11,13)

903806 A
903817 A
903803 A
903758 A
903810 A
903795 A
903795 A
903795 A
903797 A

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73) BALABAN GIDA SAN VE TIC A.S.
(51) A 23G 1/00
(11,13) 903758 A
Chen Ming-Te
G 06Q 30/00		

903817 A

(73) ВАНИ НИКОЛОВ
(51) F 03D 1/04

(11,13) 903810 A

Ѓорѓи Димовски
A 23C 3/00,
A 01J 25/00,
A 23C 19/00		

903795 A

ENDORECHERCHE INC.
A 61K 31/5685, 31/453,
31/519, 31/566,
A 61P 15/02		

903770 A

ЈАКАСАНОВСКИ, Душко
A 63F 00/00		

903797 A

RIEGERBAUER Herman
F 04D 29/24		

903775 A

Николоска Наташа
А 61К 36/00		

903803 A

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY
FOUNDATION
B 22F 1/00, 9/00		
903771 A
Takeda Pharmaceutical Company Limited
C 07D 413/10,
A 61K 31/4245,
A 61P 3/10		
903806 A
Pregledi

Patenti

Glasnik

(51) A 61L 2/025,

(11)

903798

A 61K 41/00
(13)
Т1
(21) 2007/35
(22) 30/01/2007
		
(45) 31/08/2011
(30) 20020423368P 04/11/2002 US and
20030358445 04/02/2003 US
(96) 04/11/2003 EP03768598.9
(97) 10/01/2007 EP1562642
(73) Ashland Inc. Covington
Kentucky 41012-0391, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CORDEMANS DE MEULENAER, Eric, D.;
HANNECART, Baudouin and CANIVET, Yves
(54) НАЦРТ (ИЛИ НАПРАВА) И ПРОЦЕС
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТЕЧНА СРЕДИНА
СО УПОТРЕБА НА УЛТРАЗВУК ВО
СПРЕЧУВАЊЕ
НА
ПОРАСТОТ
НА
ХИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНИ
ИЛИ
ИНФИЦИРАНИ КЛЕТКИ

Patenti
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(57) 1. In vitro метода нa нeyтpaлизиpaњe,
отcтpaнyвaњe и/или зaштита нa pacтoт нa
хиперпролиферативни неиздиференцирани
или вирусно инфицирани изолирани клетки
кои привремено лебдат вo физиолошки
раствор кој опфаќа:
- емитирање на ултразвук кој има
фреквенција повисока од 100 kHz во оддел
кој ја содржи фиозолошката течност која
треба да се третира на стартно ниво кое е
помало од 30mW/cm3 и
- емитирање на гасни микромеури кои
имаат просечен дијаметер од помалку од
1 mm во ултразвучно поле во одделот кој
ја содржи физиолошката течност така што
таквата емисија на ултразвук и микромеури
поттикнува смрт на значителни програмирани
клетки
во
хиперпролиферативните,
неиздиференцирани
или
вирусно
инфицирани клетки без предизвикување
на значително создавање шуплини или
значително загревање на течноста.
Има уште 9 патентни барања.

903798
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(51) A 61K 31/593, 31/675,

(11)

903772

A 61P 35/00
(13)
Т1
(21) 2008/28
(22) 31/01/2008
		
(45) 31/08/2011
(30) 20000186506P 02/03/2000 US;
20000187806P 08/03/2000 US and
20000544724 06/04/2000 US
(96) 02/03/2001 EP01916350.0
(97) 16/01/2008 EP1276482
(73) UNIVERSITY OF PITTSBURGH
200 Gardner Steel Conference Center,
Pittsburgh, PA 15260, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) JOHNSON, Candace, S. and
TRUMP, Donald, L.

903772

(54) КОМБИНИРАНА ХЕМОТЕРАПИЈА
(57) 1.
Употреба на витамин D или негов
дериват во производството на медикамент
за убивање клетка или за успорување на
зголемувањето на тумор во човечки пациент
во согласност со режим на третирање кој
вклучува:
(а) прво давање од медикаментот кој содржи
витамин D или негов дериват на клетката
или туморот во пациентот и
(б) подоцнежно давање медикамент кој
содржи најмалку едно цитотоксично средство
на клетката или туморот,
назначено со тоа што режимот понатаму
опфаќа додатно давање на најмалку еден
биофосфонат.
Има уште 31 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 401/12,
(11)
903773
A 61K 31/505, 31/506,
(13)
Т1
31/5377,
(22) 01/02/2008
A 61P 3/10,
(45) 31/08/2011
C 07D 239/52, 401/14,
403/12, 405/14, 409/14,
413/14, 417/14
(21) 2008/34
(30) 20030486728P 11/07/2003 US and
20030487370P 14/07/2003 US
(96) 09/07/2004 EP04778037.4
(97) 12/12/2007 EP1644357
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) SEMPLE, Graeme;
JONES, Robert, M.;
FIORAVANTI, Beatriz;
CALDERON, Imelda;
CHOI, Jin,Sun, Karoline;
XIONG, Yifeng;
BRUCE, Marc, A.;
LEHMANN, Juerg; REN, Albert, S. and
SHIN, Young-Jun
(54) ТРОЈНО ЗАМЕНЕТИ АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ
ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
МЕТАБОЛИЗАМ И ПРОФИЛАКСА И
ТРЕТМАН НА НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ
СО НИВ
(57) 1. Соединение селектирано од соединенија
од формула (Iа) и фармацевтски прифатливи
соли, солвати и хидрати оттаму:
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С1-4 алкил, С1-4 алкокси, и С3-5 циклоалкил;
R2 е Н или С1-4 алкил;
R3 е С1-4 алкокси, О-С2-4-алкинил, или
хидроксил;
R4 е селектиран од: Н, С1-4 алкокси, С1-4
алкил, С2-4 алкинил, и халоген; било кој:
R5 е селектиран од:
С1-4 ацилсулфонамид, С1-4 алкокси, С1-4
алкил, С1-4 алкиламино, С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 алкилтио, цијано, хетероциклил, ди-С1-4диалкиламино, и сулфонамид,
кадешто кажаниот С1-4 алкокси, С1-4 алкил,
С1-4 алкиламино, С1-4 алкилсулфонил, С1-4
алкилтио, ди-С1-4-диалкиламино,
и хетероциклил се секој опционално
заменети со 1 или 2 заменители селектирани
независно од:
С2-4
алкинил,
С1-4
алкокси,
С1-4
алкилкарбоксамид, С1-4 алкилсулфонил,
С3-5 циклоалкил, С3-5 циклоалкилокси,
ди-C1-4-алкилкарбоксамид, хидроксил, и
фосфоноокси,
кадешто кажаниот С1-4 алкилкарбоксамид е
опционално заменет со хидроксил;
или:
R5 е група од формула (А):

каде што:
„m”, „n” и „q” се секој независно 0, 1, 2, или 3;
„r”е 0, 1,или 2;и”t” е 0 или 1;
R6 е Н или халоген; и
R7 е Н или С1 -4 алкил.
Има уште 61 патентни барања.

каде што:
X е N или СR8 кадешто R8 е Н или халоген;
Y е NН или О;
Z е СН или N;
R1 е карбо-С1-6-алкокси, оксадиазолил, или
пиримидинил,
каде што кажаниот карбo-С1-6-алкокси,
оксадиазолил, и пиримидинил се
секој опционално заменети со 1 или 2
заменители селектирани независно од:

Patenti

903773

16

Glasnik

18/4,

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

(51) C 07D 401/14,
(11)
903774
A 61K 31/44, 31/505
(13)
Т1
(21) 2008/37
(22) 04/02/2008
		
(45) 31/08/2011
(30) 20050642840P 10/01/2005 US
(96) 09/01/2006 EP 06733644.6
(97) 19/12/2007 EP 1732562 B1
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Drive, San Diego,
CA 92121-3223, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) JONES, Robert, M.;
LEHMANN, Juerg;
SHIN, Young-Jun;
HURST, David and
WONG, Amy, Siu-Ting
(54) ЗАМЕНЕТИ ПИРИДИНИЛ И ПИРИМИДИНИЛ
ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
МЕТАБОЛИЗАМ
И
ТРЕТМАНОТ
НА
НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО НИВ
(57) 1 Соединение селектирано од соединенијата
од формула (I);

и фармацевтски прифтливи соли, хидрати,
солвати и И-оксиди одтаму;
каде што:
А и В се секој независни С1-3 алкилен
опционално заменет со 1 до 4 заменители
селектирани од: С1-3 алкил, С1-4 алкокси,
карбокси, цијано, С1-3 халоалкил и халоген;
D е N-R2;
Е е N, С, или СR4;
--- е единечна врска каде Е е N или СR4,
или --- е дупла врска каде Е е С;
V1 е врска;
V2 е С3-6 циклоалкилен или С1-3 алкилин, секој
опционално заменет со 1 до 4 заменители
селектирани од: С1-3 алкил, С1-4 алкокси,
карбокси, цијано, С1-3 халоалкил, и халоген;
или:
V2 е врска;
W е NR5, О, Ѕ, Ѕ(О), или Ѕ(О)2;
или: W е отсатен;
Q е NR6, О, Ѕ, Ѕ(О), или Ѕ(О)2;
903693

Х е N или СR7;
Y е N или СR8;
Z е селектиран од: С1-5 ацил, С1-5
ацилокси, С2-6 алкенил, С1-4 алкокси,
С1-8 алкил, С1-4 алкилкарбоксамид, С2-6
алкинил,
С1-4
алкилтиокарбоксамид,
С1-4
алкилсулфонамид,
С1-4
алкилсулфинил,
С1-4
алкилсулфонил,
С1-4 алкилтио, С1-4 алкилтиоуреил, С1-4
алкилуреил, амино, С1-2 алкиламино,
С2-4
диалкиламино,
карбамимидоил,
к а р б о - С 1-6- а л к о к с и , к а р б о к с а м и д ,
карбокси, цијано, С3-7 циклоалкил, С4-8
диациламино, С2-6 диалкилкарбоксамид,
С2-6
диалкилтиоцарбоксамид,
С2-6
диалкилсулфонамид,
С2-6
диалкилсулфониламино,
формил,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил,
С1халоалкилкарбоксамид,
С
1-4
4
халоалкилсулфинил,
С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
халоген, арил, хетероциклик, хетероарил,
хидроксил,
хидроксикарбамимидоил,
хидроксиламино, нитро, и тетразолил,
кадешто С1-8 алкил, С3-7 циклоалкил, и
хетероциклик е секој опционално заменети со
1, 2, 3 или 4 групи селектирани од: С1-5 ацил,
С1-5 ацилокси, С1-4 алкокси, С1-7 алкил, С1-4
алкилкарбоксамид, С1-4 алкилсулфонамид,
С1-4 алкилсулфинил, С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 алкилтио, C1-4 алкилуреил, амино, С1-2
алкиламино, С2-4 диалкиламино, карбо-С1-алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
6
формил,
С1-4
халоалкокси,
С1халоалкилсулфинил,
С
1-4
4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
халоген,
хидроксил, хидроксиламино
и нитро, и кадешто кажаниот С1-7 алкил е
опционално заменет со амино;
или: Z е група од формула (А):

каде што:
R9 е Н, С1-8 алкил, или С3-7 циклоалкил; и
R10 е Н, нитро, или нитрил;
Аr1
е
фенил,
нафтил,
пиридил,
бензофуранил, пиразинил, пиридазинил,
пиримидинил,
триазинил,
хинолин,
бензоксазол,
бензотиазол,
1Нбензимидазол, изохинолин, хиназолин, или
хиноксалин, секој опционално заменет со
каде R11,R12, R13,R14, и R15;
каде што:
Patenti
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R11 е селектиран од: С1-5 ацил, С1-6
ацилсулфонамид, С1-5 ацилокси, С2-6 алкенил,
С1-4
алкокси,
С1-8
алкил,
С1-4
алкиламино, С1-6 алкилкарбоксамид, С1-4
алкилтиокарбоксамиде, С2-6 алкинил, С1-4
алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил,
С1-4 алкилсулфонил, С1-4 алкилтио, С1-4
алкилтиоуреил, С1-4 алкилуреил, амино,
арилсулфонил, карбамимидоил, карбо-С1-6алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано, С3-7
циклоалкил,
С3-7
циклоалкокси,
С2-6
диалкиламино,
С2-6 диалкилкарбоксамид,
С2-6 диалкилтиокарбоксамид, гванидинил,
халоген, С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил,
С1-4
халоалкилсулфинил,
С1-4 халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
хетероциклик, хетероциклик-окси, хетероцик
ликсулфонил,
хетероциклик-карбонил,
хетероарил,
хетероарилкарбонил,
хидроксил, нитро, С4-7 оксоциклоалкил,
фенокси, фенил, сулфонамид, сулфонична
киселина, и тиол,
и каде што С1-5 ацил, С1-6 ацилсулфонамид,
С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С1-4 алкиламино, С1-4
алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфонил, С1-4
алкилтио, арилсулфонил, карбамимидоил,
С2-6
диалкиламино,
хетероциклик,
хетероциклик-карбонил,
хетероарил,
фенокси, и фенил се опционално заменети
со 1 до 5 заменители селектирани
посебно од: С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С2-6
алкенил, С1-4 алкокси, С1-7 алкил, С1-4
алкиламино,
С1-4
алкилкарбоксамид,
С2-6 алкинил, С1-4 алкилсулфонамид, С1-4
алкилсулфинил, С1-4 алкилсулфонил, С1-4
алкилтио, С1-4 алкилуреил, карбо-С1-6алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
С3-7 циклоалкил, С3-7 циклоалкилокси, С2-6
диалкиламино, С2-6 диалкилкарбоксамиде,
халоген,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил, С1-4 халоалкилсулфинил, С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
хетероарил, хетероциклик, хидрокил, нитро,
фенил, и фосфоноокси,
каде што кажаниот С1-7 алкил и С1-4
алкилкарбоксамид се екој опционално
заменети со 1 до 5 заменители селектирани
од: С1-4 алкокси и хидрокси;
или: R11 е група од формулата (В):

каде што:
„р” и „r” се секој независно 0,1,2 или 3; и
R16 е Н, С1-5 ацил, С2-6 алкенил, С1-8 алкил,
С1-4 алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил,
С1алкилсулфонамид,
карбо-С
-алкокси,
1-6
4
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карбоксамид, карбокси,
цијано,
С3-7
циклоалкил,
С2-6
диалкилкарбоксамид,
халоген, хетероарил, или фенил,
и каде што хетероарилот или фенил се
опционално заменети со 1 до 5 заменители
селектирани независно од: С1-4 алкокси,
амино, С1-4 алкиламино, С2-6 алкинил, С2-8
диалкиламино, халоген, С1-4 халоалкокси,
С1-4 халоалкил, и хидроксил; и
R12, R13, R14, и R15 се секој независно селектиран
од: С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С2-6 алкенил, С1-4
алкокси, С1-8 алкил, С1-4 алкилкарбоксамид,
С2-6
алкинил,
С1-4
алкилсулфонамид,
С1-4 алкилсулфинил, С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 алкилтио, С1-4 алкилуреил, карбоС1-6-алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
С3-7 циклоалкил, С2-6 диалкилкарбоксамид,
халоген,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил, С1-4 халоалкилсулфинил, С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкилтио,
хидроксил, и нитро;
два соседни групи селектирани од: R12,
R13, R14 и R15 заедно со атомите на кои
тие се закачени може да формираат 5-,
6- или 7-член циклоалкил, циклоалкенил
или хетероциклична група фузирана со
Аr1, кадешто 5-, 6- или 7-члена група е
опционално заменета со халоген;
R1,R7 и R8 се секој Н;
R2 е селектиран од: С1-8 алкил, амино,
арил, карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6циклоалкил, С1-4 халоалкокси, С1-4 халоалкил,
халоген, хетероарил и хидроксил;
и каде што С1-8 алкил, арил или
хетероарил опционално заменети со 1 до
5 заменители селектирани од: С1-5 ацилѕ
С1-5 ацилокси, С1-4 алкокси, С1-8 алкил,
С1-4 алкиламино, С1-4 алкилкарбоксамид,
С1-4
алкилтиокарбоксамид,
С1-4
алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил,
С1-4
алкилсулфонил,
С1-4
алкилтио,
С1-4алкилтиоуреил,
С1-4
алкилуреил,
амино, карбо-С1-6-алкокси, карбоксамид,
карбокси, цијано, С3-6-циклоалкил, С3-циклоалкил-С1-3-хетероалкилен,
С2-8
6
диалкиламино, С2-6 диалкилкарбоксамид,
С2-6
диалкилтиокарбоксамид,
С2-6
диалкилсулфонамид, С1-4 алкилтиоуреил,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил,
С1-4
халоалкилсулфинил,
С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкил, С1-4
халоалкилтио,
халоген,
хетероцицклик,
хидроксил, хидроксиламино, и нитро;
или: R2 е -Аr2-Аr3 каде што:
Аr2 и Аr3 се секој независно арил или
хетероарил опционално заменети со
1 до 5 заменители селектирани од: Н,
С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С1-4 алкокси,
С1-8
алкил,
С1-4
алкилкарбоксамид,
С1-4
алкилтиокарбоксамид,
С1-4
алкилсулфинил,С1-4
алкилсулфонил,С1-4
903742
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алкилтио, амино,С1-4 алкиламино, карбо-С1-алкокси, карбоксамид, карбокси, цијано,
6
С3-6-циклоалкил, С2-8 диалкиламино, С2диалкилкарбоксамид, С1-4 халоалкокси,
6
С1-4 халоалкил, халоген, хидроксил, и нитро;
или: R2 е група од формула (С):

каде што:
R17 е Н, С1-8 алкил, С3-7 циклоалкил, арил,
хетероарил, или ОR19;
R18 е F, Сl, Вr, СN или NR20R21;
кадешто:
R19 е Н, С1-8 алкил, или С3-7 циклоалкил; и
R20 и R21 се секој независно Н, С1-8 алкил, С3-7
циклоалкил, арил, или хетероарил;
или: R2 е група од формула (D):

каде што кажаниот С1-7 алкил, хетероарил,
фенил, и фенокси се секој опционално
заменети со 1 до 5 заменители селектирани од:
С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С1-4 алкокси, С1-8 алкил,
С1-4 алкиламино, С1-4 алкилкарбоксамид,
С1-4
алкилтиокарбоксамид,
С1-4
алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил,
С1-4
алкилсулфонил,
С1-4
алкилтио,
С1-4
алкилтиоуреил,
С1-4
алкилуреил,
амино, карбо-С1-6-алкокси, карбоксамид,
карбокси, цијано,С3-7 циклоалкил, С2-8
диалкиламино, С2-6 диалкилкарбоксамид,
С2-6
диалкилтиокарбоксамид,
С2-6
диалкилсулфонамид, С1-4 алкилтиоуреил,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил,
С1-4
халоалкилсулфинил,
С1-4
халоалкилсулфонил, С1-4 халоалкил, С1-4
халоалкилтио,
халоген,
хетероциклик,
хидроксил, хидроксиламино, и нитро; и
R4, R5 и R6 се секој независно Н, С1-8 алкил,
или С3-7 циклоалкил, каде што кажаниот С1-8
алкил е опционално заменет со С1-4 алкокси,
С3-7 циклоалкил, или хетероарил.
Има уште 80 патентни барања.

каде што:
G е:
-СR23R24С(О)-, -С(O)-, -СR23R24С(О)NR25-,
-С(О)NR23-, - С(O)O-, -С(Ѕ)-, -С(Ѕ)NR23-, -С(Ѕ)
О-, -СR23R24-, -Ѕ(O)2-, или врска,
кадешто:
R23, R24 и R25 се секој независно Н или С1-8
алкил; и
R22 е Н, С1-8 алкил, С2-6 алкинил, С3-7 циклоалкил,
фенил, хетероарил, или хетероциклик, секој
опционално заменет со 1 до 5 заменители
селектирани од: С1-5 ацил, С1-5 ацилокси,
С2-6 алкенил, С1-4 алкокси, С1-7 алкил,
С1-4 алкиламино, С1-4 алкилкарбоксамид,
С1-4
алкилтиокарбоксамид,
С1-4
алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил,
С1-4
алкилсулфонил,
С1-4
алкилтио,
С1-4
алкилтиоуреил,
С1-4
алкилуреил,
амино, карбо-С1-6-алкокси, карбоксамид,
карбокси, цијано, С3-7 циклоалкил, С2-8
диалкиламино, С2-6 диалкилкарбоксамид,
С2-6
диалкилтиокарбоксамид,
С2-6
диалкилсулфoнамид, С1-4 алкилтиоуреил,
С1-4
халоалкокси,
С1-4
халоалкил,
С1-4
халоалкилсулфинил,
С1-4
халоалкилсулфонил,
С1-4
халоалкил,
С1-4 халоалкилтио, халоген, хетероарил,
хетероциклик, хидроксил, хидроксиламино,
нитро, фенил, фенокси, и сулфонична
киселина,
903743
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(54) ТРЕТМАН СО АНТИ-ERBB2 АНТИТЕЛА
(57) 1. Употреба на анти-ЕrbВ2 антитело
за производството на медикамент за
третирање на човечки пацијент осетлив на
или дијагностициран со тумор во кој ЕrbВ2
протеин е изразен, каде што медикаментот
е за третирање на пацијентот пред фазите
на хируршко отстранување на туморот и
третман на пацијентот после хируршкото
отстранување на туморот со анти-ЕrbВ2
антитело и/или хемотерапевтски агенс.
Има уште 12 патентни барања.
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Т1

C 08L 77/02, 79/04
(22) 04/02/2010
2010/37
(45) 31/08/2011
0100132 17/03/2003 GR
21/03/1985 EP85200439.9
31/08/2011 EP1585394
Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki, Etaireia
74100 Rethymnon, GR
ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
DOMAZAKIS, Emmanouil
МЕТОДА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДИ
ОД МЕЛЕНО МЕСО СО ДОДАВАЊЕ
СИРЕЊЕ ОД ВИДОТ ФЕТА И МАСЛИНОВО
МАСЛО
1. Метода за подготовка на производ од
мелено месо кој содржи маслиново масло
и фета сирење каде фета сирењето е
дисперзирано
во
предметниот
месен
производ, метода која се состои од следните
чекори:

(а) мешање на месото на температура од
-2 °C со H2O на температура од 2 °C, сол,
растителни влакна и лебни трошки,
(б) додавање на маслиново масло каде
мешањето продолжува со истовремена
примена на вакуум за 5 минути додека
температурата на смесата не порасне до
4 °C,
(в) додавање на сирење фета со вакуум
мешање и ладење со CO2 се додека
сирењето фета целосно не се распредели
низ месото и додека не се постигне крајна
температура од -2 °C
(г) водење на смесата од чекорот (в) до
машината за формирање, каде се формира
во саканата форма,
(д) изложување на смесата од чекорот (г) на
средно топол третман во линеарен бојлер, и
(ѓ) длабоко замрзнување на смесата од
чекорот (д) во тунел под јадрена температура
која достигнува 0° C.
Има уште 3 патентни барања.
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09/07/2002 EP02758329.3
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4SC AG
Am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried, DE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
KRAMER, BERND;
LEBAN, Johann;
GARCIA, Gabriel and
SAEB, Wael
НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНТИИНФЛАМАТОРНИ, ИМУНОМОДУЛАТОРНИ
И АНТИ-ПРОЛИФЕРАТОРНИ СРЕДСТВА
1. Соединениe со општата формула (I) и
негови соли
назначено со тоа што
А e неароматски прстенест систем кој содржи
пет јаглеродни атоми, каде што прстенестиот
систем содржи најмалку една двојна врска и
каде што еден или повеќе од јаглеродните
атоми во прстенот може да биде заменет од
група X, каде што X е одбрано од групата
составена од S, O, N, NR4, SО или SO2, и каде
што еден или повеќе од јаглеродните атоми
од прстенот може да носат супституент R1;
D e О, S, SO2, NR4, или CH2;
Z1 и Z2 се независно од едно од друго O, S,
или NR5;
R1 е независно H, халоген, халоалкил,
халоалкилокси или алкил,
R2 е H, OR8, или NHR7;
R3 е H, алкил, циклоалкил, арил, арилалкил,
алкокси, O-арил, О-циклоалкил, халоген,
аминоалкил, алкиламино, хидроксиламино,
хидроксилалкил, халоалкил, халоалкилокси,
хетероарил,
алкилтио,
S-арил,
или
S-циклоалкил;
R4 е H, алкил, циклоалкил, арил, или
хетероарил;
R5 е H, OH, алкокси, O-арил, алкил, или арил;
R6 е H, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил,
арилалкил,
алкиларил,
алкоксиалкил,
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ацилметил,
(ацилокси)алкил,
несиметричен (ацилокси)алкилдиестер, или
диалкилфосфат;
R7 е H, алкил, арил, алкокси, О-арил,
циклоалкил, или О-циклоалкил;
R8 е водород или алкил;
Е е алкил или циклоалкил група или
моноцикличен
или
полицикличен
супституиран или несупституиран прстенест
систем кој може да содржи една или
повеќе групи X и која содржи најмалку еден
ароматски прстен;
Y е циклоалкил, моноцикличен или
полицикличен супституиран или несупституиран прстенест систем кој може да содржи
една или повеќе групи X и кој содржи
најмалку еден ароматски прстен или
m е 0 или 1;
n е 0 или 1;
p е 0 или 1;
r е 0 или 1; и
q е 0 до 10;
и каде што
алкил означува заситена или незаситена
алкил група, која е евентуално супституирана
од еден или повеќе супституенти R1;
R1 е независно H, -NO2, -CO2R”, -CONHR”,
-CR”O,
-SO2NR”,
NR”-CO-халоалкил,
-NR”-SO2-халоалкил,
NR”-SO2-алкил,
-SO2-алкил, -NR”-CO-алкил, -CN, алкил
циклоалкил,
аминоалкил,
алкиламино,
алкокси, -OH, -SH, алкилтио, хидроксиалкил,
хидроксиалкиламино, халоген, халоалкил,
халоалкилокси, арил, арилалкил или
хетероарил;
R” е независно водород, халоалкил,
хидроксиалкил, алкил, циклоалкил, арил,
хетероарил или аминоалкил;
циклоалкил група означува неароматски
прстенест систем кој содржи 3 до 8
јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе
од јаглеродните атоми во прстенот може да
бидат заменети од групи X, X е како што е
дефинирано горе;
алкокси група означува О-алкил група, алкил
групата е како што е дефинирано горе;
алкилтио група означува S-алкил група,
алкил групата е како што е дефинирано горе;
хидроксиалкил група означува HO-алкил
група, алкил групата е како што е дефинирано
горе;
халоалкил група означува алкил група која е
супституирана од еден до пет подобро три
903748
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халогени атоми, алкил групата е како што е
дефинирано горе;
халоалкилокси група означува алкокси група
која е супституирана од еден до пет подобро
три халогени атоми, алкокси групата е како
што е дефинирано горе;
хидроксиалкиламино група означува (HOалкил)2-N-група или HO-алкил-NH-група,
алкил групата е како што е дефинирано горе;
алкиламино група означува HN-алкил или
N-диалкил група, алкил групата е како што е
дефинирано горе;
аминоалкил
група
означува
H2Nалкил,
моноалкиламиноалкил,
или
диалкиламиноалкил група, алкил групата е
како што е дефинирано горе;
халоген група е хлор, бром, флуор или јод;
арил група означува, ароматска група
која има 5 до 15 јаглеродни атоми, која е
евентуално супституирана од еден или
повеќе супституенти R’, каде што R’ е како
што е дефинирано горе;

903748

арилалкил група означува алкил група
која е супституирана од една до три арил
групи, алкил и арил групата се како што е
дефинирано горе;
хетероарил група означува 5- или 6-члена
хетероароматска група која содржи најмалку
еден хетероатом одбран од O, N, S, кој
може да е соединет за друг прстен и кој
е евентуално супституиран од еден или
повеќе супституенти R’ каде R’ е како што е
дефинирано горе;
под улсов да кога прстенот А е несупституиран
карбоцикл кој содржи пет јаглеродни атоми
и една двојна врска помеѓу CZ1 и CZ2супституентите, каде што Z1=Z2=О, и R2=OH,
и r=1, следниве соединенија се исклучени:
q=0; Y=фенил; Е=фенилен;
q=1; m=1; n=1; R3=H; E=фенилен; Y=арил;
евентуално супституиран со халоген атом;
D=O,S.
Има уште 17 патентни барања.
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(51) A 61K 31/18,
A 61P 3/00,
C 07C 311/06, 311/20,
311/46, 323/40,
C 07D 207/12, 209/08,
209/48, 209/88, 211/58,
213/75, 215/36, 217/04,
219/10, 231/16, 231/56,
233/68, 239/42, 277/56,
285/06, 295/12, 307/68,
307/91, 311/16, 317/66,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(11)
903783
(13)
Т1
(22) 09/06/2010
(45) 31/08/2011

333/38, 333/72
2010/153
19990336469 26/11/1999 JP and
19990353786 14/12/1999 JP
21/11/2000 EP08014713.5
05/05/2010 EP2014285
Shionogi &Co., Ltd.
1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 5410045, JP
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Kawanishi, Yasuyuki Shionogi & Co., Ltd;
Takenaka, Hideyuki Shionogi & Co., Ltd,;
Hanasaki, Kohji Shionogi & Co., Ltd and
Okada, Tetsuo Shionogi & Co., Ltd
(54) NPYY5-АНТАГОНИСТИ
(57) 1. Соединение со формулата

негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
Има уште 2 патентни барања.
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(11)
903784
(51) H 04W 4/10
		
(13)
Т1
(21) 2010/154
(22) 10/06/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 102005037317 04/08/2005 DE and
102005057235 29/11/2005 DE
(96) 01/08/2006 EP06776540.4
(97) 17/03/2010 EP1911304
(73) T-Mobile International AG
53227 Bonn, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BLICKER, Stephan
(54) МЕТОДа ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛУГАТА
ЗА КОМУНИКАЦИЈА ПРИТИСНИ ЗА ДА
ЗБОРУВАШ (PUSH TO TALK)

903784

(57) 1. Метода за употреба во технологијата
притисни за да зборуваш (push-totalk), домен на мрежен оператор (10) со
претплатничка база којашто се состои од
еден РоС систем (11) и еден РоС систем за
групно менаџирање (12) којшто е обезбеден,
различни претплатници кои што можат да
се претплатат на различни РоС групи преку
РоС системот (11) со помош
на РоС терминали (14), којшто се
карактеризира со чекорите на:
обезбедување прв и втор интерфејс во
доменот на мрежниот оператор (10) за
пристап на трети страни (13) на РоС системот
(11),
со користење на првиот интерфејс, ITF1, да
создаде клиенти на база на претплата во
РоС групи преку надворешни провајдери на
услугата, и
со користење на вториот интерфејс, ITF2,
да планира содржина на медиумите како
функција на претплатниците на РоС групата.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 12Q 1/02,

(11)

903762

G 01N 33/50
(13)
Т1
(21) 2010/187
(22) 01/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20040629227P 17/11/2004 US
(96) 14/11/2005 EP05849755.3
(97) 30/06/2010 EP1812583
(73) THE ROGOSIN INSTITUTE
New York, NY 10021, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GAZDA, Lawrence;
RUBIN, Albert, L. and
SMITH, Barry
(54) МЕТОДа ЗА СКОРИРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПОГОДНОСТА НА ПАНКРЕАСОТ ЗА
ИЗОЛАЦИЈА НА ОСТРОВЦА
(57) 1. Метода за утврдување ако еден изолиран
панкреас е извор на терапевтски корисни
островца, којшто опфаќа:
(i) утврдување на времето на загревање на
исхемија на споменатиот изолиран панкреас,
и најмалку две од следните:
(ii) утврдување на бојата на споменатиот
изолиран панкреас,
(iii) утврдување на содржината на масти на
споменатиот изoлиран панкреас,
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(iv) утврдување на демаркација на
островцата во споменатиот панкреас, и
(v) утврдување на просечната големина на
островцата во споменатиот панкреас пред
нивното изолирање:
(a) кај (i) време на загревање на исхемија
од помалку од 15 минути е доделен скор
од +1, и еден поголем од околу 15 минути е
доделен скор од -1;
(б) однос на рефлексија за погоре
споменатата боја околу 60 е доделен
скор
од +1, а оној под околу 60 е доделен скор од
-1;
(в) содржина на масти под околу 25% е
доделен скор од +1, а над околу 25% има
скор -1;
(г) демаркација над околу 50% е доделен
скор од +1, а под околу 50% е доделен скор
од -1, и
(д) просечен дијаметар за островца еднаков
на или поголем од просечната вредност за
споменатите видови е доделен скор од +1, а
оној подпросечната вредност за споменатите
видови е доделен скор од -1, при што ако,
по извршувањето на три од (i), (ii), (iii), (iv)
и (v), ce добива скор од +1 или -1,се врши
четврт член од (i), (ii), (iii), (iv) и (v), и, ако, пo
вршењето на четири од (i), (ii), (iii), (iv) и (v) ce
добива скор од 0.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4985,

(11)

903763

A 61P 3/10
(13)
Т1
(21) 2010/188
(22) 01/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20010303474P 06/07/2001 US
(96) 05/07/2002 EP05077584.0
(97) 16/06/2010 EP1625847
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Edmondson, Scott D.;
Fisher, Michael H.;
Kim, Dooseop;
Maccoss, Malcolm;
Parmee, Emma R.;
Weber, Ann E. and
Xu, Jinyou
(54) МЕДИЦИНСКА
УПОТРЕБА
НА
ТЕТРАХИДРОТРИАЗОЛО[4,3-A] ПИРАЗИН
(57) 1. Соединениетo:

или фармацевтски прифатлива сол од
него, за упореба во метода за третирање,
контрола или спречување на дијабетес
од тип II или една или повеќе состојби
селектирани од групата којашто се состои
од: (1) хипергликемија, (2) ниска толеранција
за гликоза, (3) отпорност на
инсулин,
(4) гојазност, (5) липидни пореметувања,
(6) дислипидемија, (7) хиперлипидемија,
(8)
хипертриглицеридемија,
(9)
хиперхолестеролемија, (10) ниски нивоа
на HDL, (11) високи нивоа на LDL, (12)
атеросклероза и нејзини продолжетоци,
(13) васкуларна рестеноза, (14) синдром на
раздразливо црево, (15) воспаление на црево,
вклучително Хронова болест и улцеративен
колитис, (16) други воспалителни состојби,
(17) панкреатитис, (18) абдоми-нална
гојазност,
(19)
невродегенеративно
заболување,
(20)
ретинопатија,
(21)
нефропатија, (22) невропатија, (23) Синдром
903763

X, (24) овариумски хиперандрогенизам
(синдром на полицистичен овариум), и други
пореметувања каде што отпорноста на
инсулин е компонента, при што споменатата
метода опфаќа одвоена администрација на
споменатото соединение и едно или повеќе
дополнителни соединенија селектирани од
групата којашто се состои од:
(а) други инхибитори на дипептидил
пептидаза IV (DP-IV);
(б) инсулински сензитизери селектирани
од групата којашто се состои од (i) PPARγ
агонисти, други PPAR лиганди, PPARα/γ
двојни агонисти и PPAR α агонисти, (ii)
бигваниди и (iii) инхибитори на протеинска
тирозинска фосфатаза-1В (PTP-1B);
(в) инсулин или инсулинска миметика;
(г) сулфонилури или други инсулински
секретагоги;
(д) инхибитори на α-гликосидаза;
(ѓ) гликагонски рецепторни агонисти;
(е) GLP-1, GLP-1 миметика и GLP-I
рецепторни агонисти;
(ж) GIP, GIP миметика, и GIP рецепторни
агонисти;
(з) РАСАР, РАСАР миметика, и РАСАР
рецепторни 3 агонисти;
(ѕ) агенси за намалување на холестерол
селектирани од групата којашто се состои
од (i) HMG-CoA инхибитори на редуктаза,
(ii) секвестранти, (iii) никотонил алкохол,
никотинска киселина или нејзина сол,
(iv) PPARα агонисти, (v) PPARα/γ двојни
агонисти, (vi) инхибитори на абсорпција
на холестерол, (vii) ацил СоА: инхибитори
на ацилтрансфераза на холестерол и (viii)
антиоксиданти;
(и) PPARδ агонисти;
(ј) соединенија против гојазност;
(к) инхибитори на илеумски транспортери
жолчна киселина; и
(л) анти-воспалителни агенси.
Има уште 2 патентни барања.
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(51) C 07C 233/43,
A 61K 31/135,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)
(57)

(11)
(13)

903761
Т1

(22) 05/07/2010
C 07C 217/60
2010/190
(45) 31/08/2011
20040290767 23/03/2004 EP and
20040025054 12/11/2004 GB
10/03/2005 EP05708714.0
26/05/2010 EP1730103
Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
BROWN, Alan, Daniel;
BUNNAGE, Mark, Edward;
GLOSSOP, Paul, Alan;
JAMES, Kim;
LANE, Charlotte, Alice, Louise;
LEWTHWAITE, Russell, Andrew and
PRICE, David, Anthony
ДЕРИВАТИ НА ФОРМАМИД полезни
КАКО АДРЕНОРЕЦЕПТОРИ
1. Соединение претставено со општата
формула (1):

назначено со тоа што групата (CH2)
n-C(=O)Q1 е во мета или пара положба,
- R1 и R2 се, независно еден од друг, одбрани
од H и C1-C4 алкил;
- n е 0, 1 или 2;
- Q1 е група одбрана од:
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каде што p е 1 или 2, а q е 1 или 2, при што
наведената група може да се премости со
еден јаглероден атом,

и група *-NR8-Q2-A, каде што Q2 е C1C4 алкилен, R8 е H или C1-C4 алкил, а A
е пиридил, C3-C10 циклоалкил, при што
наведениот циклоалкил може да се
премости со еден или повеќе јаглеродни
атоми, тетрахидропиранил, пиперидинил,
тетрахидротиопиранил или група:

- R3, R4, R5, R6 и R7 може да бидат исти
или различни и се одбрани од H, C1-C4
алкил, OR9, SR9, SOR9, SO2R9, хало, CO2R9,
CF3, CN, OCF3, SO2NR9R10, CONR9R10,
NR9R10, NHCOR10 и фенил кој може да биде
супституиран со 1 до 3 групи одбрани од
OR9, хало и C1-C4 алкил;
- R9 и R10 може да бидат исти или различни
и се одбрани од H или C1-C4 алкил, каде што
* го претставува местото на прикачување за
карбонилната група;
или, доколку е соодветно, нивните
фармацевтски прифатливи соли и/или
изомери, тавтомери, солвати или нивни
изотопни варијанти.
Има уште 23 патентни барања.
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(11)
903764
(51) C 12N 9/68
		
(13)
Т1
(21) 2010/198
(22) 15/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20040564472P 22/04/2004 US
(96) 21/04/2005 EP05737862.2
(97) 04/08/2010 EP1740698
(73) Talecris Biotherapeutics, Inc.
4101 Research Commons, Suite 300, 79 T.W.
Alexander Drive, Research Triangle Park NC
27709, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) HUNT, Jennifer, Audrey and
NOVOKHATNY, Valery
(54) РЕКОМБИНАНТНО
МОДИФИЦИРАН
ПЛАЗМИН

903764

(57) 1. Полинуклеотид кој содржи нуклеотидна
секвенца која кодира полипептид со единечен
домејн во вид на плетенка кај N-терминалот,
којшто е најмалку 90% идентичен со домејнот
1 во вид на плетенка на изворен хуман
плазминоген; и домејн кај C-терминалот,
којшто е најмалку 90% идентичен со местото
на активирање и домејнот на серинска
протеаза на хуман плазминоген, назначено
со тоа што наведениот полипептид се
врзува со имобилизиран лизин и може
да се активира со помош на активатор на
плазминоген.
Има уште 17 патентни барања.
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(11)
903765
(51) A 61M 5/20
		
(13)
Т1
(21) 2010/199
(22) 15/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20040558412P 31/03/2004 US
(96) 30/03/2005 EP05729355.7
(97) 19/05/2010 EP1732627
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center,
Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BURROUGHS, Andrew, Christopher;
KARAHALIOS, Anastasios, G.;
RITSHER, Kenneth, Alan and
SCHAF, Anthony, Lawrence, Senior
(54) АПАРАТ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ КОЈШТО
ИМА КАСЕТА ЗА ИГЛИ ЗА ИСПОРАКА НА
ФАРМАЦЕВТСКА ТЕЧНОСТ
(57) 1. Апарат (10, 500) за испорачување на
фармацевтска течност кон пациент, којшто
се состои од:
надворешно куќиште (11, 502)
касета за игли сместена во куќиштето која
што вклучува вртливо тело (171, 544) и
содржи множество на меѓусебно паралелни
игли за инјектирање на лек (232, 603);
склоп за директен погон (34, 536) сместен во
куќиштето;
склоп за директно подигнување (33, 536)
споен со касетата за игли;
погонско средство (96, 263) за задвижување
на склопот за директен погон и склопот за
подигнување;
компјутерско средство (36) за активирање
на склопот за директен погон и склопот за
подигнување;
управувачка плоча (13) за овозможување на
корисникот да го активира апаратот
се карактеризира со тоа што:
секоја игла за инјектирање има своја
придружна преградна игла за вбризгување
(604) поставена паралелно на неа
покажувајќи во иста насока, секоја преградна
игла за вбризгување и нејзините придружни
игли за вбризгување се во меѓусебна
комуникација преку течност;
единечен патрон за лек (35, 532) сместен
во куќиштето, и којшто вклучува клип за
блокирање (54, 64, 776) кој може да се
поместува внатре во телото на патронот (53,
772, 730) во насока која е во основа нормална
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со иглите за инјектирање, патронот којшто
содржи течност и вклучува преграда (750) за
пристапување на течноста;
склопот за директен погон споен со клипот
за блокирање на патронот за лек за
исфрлување на мерната доза на течност низ
преградната игла за вбризгување и нејзината
придружна игла за инјектирање кога
преградата е прободена со таа преградна
игла за вбризгување;
склопот за подигнување споен со касетата за
игли за задвижување на еден од множеството
игли за инјектирање и нејзината придружна
преградна игла за вбризгување такашто
движечката игла за вбризгување делумно
се издолжува надвор од куќиштето и во
пациентот и движечката соодветна преградна
игла за вбризгување ја прободува преградата
за да се пристапи на течноста во ампулата, и
после тоа да ја повлече движечката игла за
боцкaње од пациентот додека се изведува
повлекувањето на движечката придружна
преградна игла за вбризгување од преградата
за да се стопира пристапот на течност низ
преградата откако мерната доза на течност
е администрирана низ преградната игла за
вбризгување и иглата за вбризгување, за
да потоа го заротира ротирачкото тело за
да покаже кон следната од множеството на
игли за вбризгување и нивните придружни
преградни игли за вбризгување за употреба
со единечна ампула и неговата преграда.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395,
A 61P 35/00,
C 07K 16/22, 16/30,

(11)
903766
(13)
Т1
(22) 19/07/2010

C 12N 5/20
(45) 31/08/2011
2010/200
20040825060 15/04/2004 US
13/08/2004 EP04781281.3
14/07/2010 EP1734995
Galaxy Biotech, LLC
22830 San Juan Road,
Cupertino CA 95014, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) KIM, Kyung, Jin and SU, Yi-Chi
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

903766

(54) МОНОКЛОНАЛНИ
АНТИТЕЛА
НА
ФАКТОРОТ
ЗА
РАСТЕЊЕ
НА
ХЕПАТОЦИТИТЕ
(57) 1. Химерно или хуманизирано моноклонално
антитело (mAb), назначено со тоа што
е конкурент на антителото L2G7 кое е
произведено од хибридома ATCC No.:
PTA-5162 за врзување со факторот за
растење на хепатицитите (HGF) и коешто го
неутрализира HGF и го инхибира растењето
на човечки туморски ксенографт кај глушец
како единечен агенс.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903767
(51) C 07K 14/35, 14/195
		
(13)
Т1
(21) 2010/203
(22) 21/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20030464644P 23/04/2003 US
(96) 23/04/2004 EP04729090.3
(97) 07/07/2010 EP1618128
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaften e.V.
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KAUFMANN, Stefan, H., E.;
HESS, Jurgen;
GRODE, Leander and
RAUPACH, Barbel
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(54) ВАКЦИНА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА СО
ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ
(57) 1
Микобактериска клетка којашто е
уреаза дефициентна и којашто содржи
рекомбинантна
нуклеинско
киселинска
молекула која го кодира фузирачкиот
полипептид којшто содржи (a) барем еден
домен од полипептид, каде што споменатиот
полипептиден домен е способен за
предизвикување на имун одговор кај цицач и
(б) фаголизозомен избегнувачки домен.
Има уште 35 патентни барања.
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(11)

903768

A 61K 31/404
(13)
Т1
(21) 2010/206
(22) 27/07/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20060001747 28/02/2006 FR
(96) 26/02/2007 EP07731038.1
(97) 28/04/2010 EP2016051
(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) SOUVIE, Jean-Claude;
COQUEREL, Gerard;
LEFEBVRE, Loic and
AUTHOUART, Pascale

903768

(54) БЕТА-КРИСТАЛИН
ФОРМА
НА
ПЕРИНДОПРИЛ
АРГИНИН
СОЛ,
ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ЈА
СОДРЖАТ
(57) 1. β кристалин форма од L-аргинин сол од
периндоприл од формулата (I) :

се карактеризира со следната максимална
вредност на прекршување на рентген
X-зраците со помош на пудра, измерени со
помош на дифрактометар со бакарна антикатода и изразени под услов од Брагов агол
2 тета (°) : 4.3, 19.1 и 21.6.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07D 215/227,
A 61K 31/47,
A 61P 31/04,
C 07D 215/12, 215/36,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)
(57)

(11)
903769
(13)
Т1
(22) 27/07/2010
(45) 31/08/2011

401/06, 407/04, 409/06
2010/207
20060125546 06/12/2006 EP
04/12/2007 EP07857252.6
12/05/2010 EP2099762
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;
ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk Marcel;
KOUL, Anil and
DORANGE, Ismet
АНТИБАКТЕРИСКИ
ДЕРИВАТИ
НА
ХИНОЛИН
1. Соединение сo формулата (Ia) или (Ib)

вклучително било која негова стереохемиски
изомерна форма, назначено со тоа што
Q претставува радикал со формулата

p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;
R е водород, циано, формил, карбоксил,
хало, алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
халоалкил, хидрокси, алкилокси, алкилтио,
алкилтиоалкил,
-C=N-OR11,
амино,
моно или ди(алкил)амино, аминоалкил,
моно
или
ди(алкил)аминоалкил,
алкилкарбониламиноалкил, аминокарбонил,
моно
или
ди(алкил)аминокарбонил,
арилалкил, арилкарбонил, R5aR4aNалкил,
ди(арил)алкил, арил, R5aR4aN-, R5aR4aNC(=O)-, или Het;
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R2 е водород, алкилокси, арил, арилокси,
хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси,
алкилтио,
моно
или
ди(алкил)амино,
пиролидино или радикал со формулата

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил;
R3 е алкил, арилалкил, арил-O-алкил, арилалкил-O-алкил, арил, арил-арил, Het, Hetалкил, Het-O-алкил, Het-алкил-O-алкил или

R3а е водород, циано, алкил, арилалкил,
арил-O-алкил, арил-алкил-O-алкил, арил,
арил-арил, Het, Het-алкил, Het-O-алкил, Hetалкил-O-алкил;
R4 и R5 секое независно е водород;
алкил; алкилоксиалкил; арилалкил; Hetалкил; моно- или диалкиламиноалкил;
бицикло[2.2.1]хептил;
Het;
арил;
или
-C(=NH)-NH2; или
R4 и R5 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат радикал
одбран
од
групата
составена
од
пиролидино,
пиперидино,
пиперазино,
морфолино,
4-тиоморфолино,
1,1-диоксид-тиоморфолинил;
азетидинил,
2,3-дихидроизоиндол-1-ил,
тиазолидин3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил,
хексахидро-1H1,4-диазепинил,
хексахидро-1,4-оксазепинил,
1,2,3,4-тетрахидроизохинолин2-ил,
2,5-диазабицикло[2.2.1]хептил,
пиролинил,
пиролил,
имидазолидинил,
пиразолидинил,
2-имидазолинил,
2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил,
триазолил,
пиридинил,
пиридазинил,
пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој
радикал евентуално супституиран со 1,
2, 3 или 4 супституенти, секој супституент
независно одбран од алкил, халоалкил,
алкилкарбонил, хало, арилалкил, хидрокси,
алкилокси, амино, моно- или диалкиламино
аминоалкил, моно- или диалкиламиноалкил,
алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил,
пиримидинил, пиперидинил евентуално
супституиран со алкил или пиролидинил
евентуално супституиран со арилалкил;
R4а и R5а заедно со азотниот атом на кој тие
се прикачени формираат радикал одбран
од групата составена од пиролидино,
пиперидино,
пиперазино,
морфолино,
903769
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4-тиоморфолино, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил,
тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил,
хексахидро-1H-азепинил,
хексахидро1H-1,4-диазепинил,
хексахидро-1,4оксазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин2-ил, пиролинил, пиролил, имидазолидинил,
пиразолидинил,
2-имидазолинил,
2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил,
триазолил,
пиридинил,
пиридазинил,
пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој
радикал евентуално супституиран со 1,
2, 3 или 4 супституенти, секој супституент
независно одбран од алкил, халоалкил,
хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси,
амино, моно- или диалкиламино, алкилтио,
алкилтиоалкил,
арил,
пиридил
или
пиримидинил;
R6 е арил1 или Het;
R7 е водород, хало, алкил, арил или Het;
R8 е водород или алкил;
R9 е оксо; или
R8 и R9 заедно го формираат радикалот
=CH=CH-N-;
R11 е водород или алкил;
арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил,
аценафтил или тетрахидронафтил, секое
евентуално супституирано со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент е независно
одбран од хидрокси, хало, циано, нитро,
амино, моно- или диалкиламино, алкил C2алкенил евентуално супституиран со фенил,
6
халоалкил,
алкилокси,
халоалкилокси,
карбоксил,
алкилоксикарбонил,
аминокарбонил, морфолинил или моно- или
диалкиламинокарбонил;
арил1 e хомоцикл одбран од фенил, нафтил,
аценафтил или тетрахидронафтил, секој
е евентуално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти, секој супституент е независно
одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, амино,
моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил,
алкилокси,
алкилтио,
халоалкилокси,
карбоксил,
алкилоксикарбонил,
аминокарбонил, морфолинил, Het или моноили диалкиламинокарбонил;
Het е моноцикличен хетероцикл одбран
од групата од N-феноксипиперидинил,
пиперидинил,
пиролил,
пиразолил,
имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил,
пиридинил, пиримидинил, пиразинил или
пиридазинил; или бицикличен хетероцикл
одбран од хинолинил, хиноксалинил,
индолил, бензимидазолил, бензоксазолил,
бензисоксазолил,
бензотиазолил,
903769

бензисотиазолил,
бензофуранил,
бензотиенил,
2,3-дихидробензо[1,4]
диоксинил или бензо[1,3]-диоксолил; секој
моноцикличен или бицикличен хетероцикл
може евентуално да е супституиран со 1,
2 или 3 супституенти, секој супституент
независно одбран од хало, хидрокси, алкил
или алкилокси;
негов N-оксид,
негова
фармацевтски
прифатлива сол или негов солват.
Има уште 29 патентни барања.
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(11)
903785
(51) A 61M 15/00
		
(13)
Т1
(21) 2010/293
(22) 27/10/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20011029703 22/06/2001 DE
(96) 15/06/2002 EP02780833.6
(97) 18/08/2010 EP1397174
(73) Almirall, S.A.
Ronda General Mitre 151
08022 Barcelona, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DE BOER, Anne, Haalje;
FRIJLINK, Henderik, Willem;
GJALTEMA, Doetie;
GOEDE, Joachim and
HAGEDOORN, Paul
(54) СИСТЕМ
ЗА
ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА
СО
ПРАШКАСТА
ФОРМУЛАЦИЈА
И
ИНХАЛАТОРИ СО СУВ ПРАШОК
(57) 1. Средини за дезинтеграција за инхалатори
со сув прашок, кои содржат супстанцијално
цилиндрична комора за циркулација на
воздух (3) со висина која е помала од нејзиниот
дијаметар, комората има цилиндричен ѕид и
најмалку два канали за довод на воздух (2, 9)
кои влегуваат во комората (3) како тангенти
на цилиндричниот ѕид (5) на вообичаено
спротивни страни од овој ѕид (5), погодно за
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создавање модел за кружен тек на воздух во
внатрешноста на комората (3), обата канали
за воздух (2, 9) или имаат различни влезови
или алтернативно го делат истиот влез кој е
разделен, за да се има еден премин (2) за
пресекување на регионот за мерење на доза
или доставување на доза од инхалаторот
за овозможување на количината прашок
од единечна доза вовлечена во комората
за циркулација (3) преку проток на воздух
преку овој премин (2), и другиот премин да
служи како бајпас канал (9) кон комората за
циркулација (3) погоден за забрзување на
честичките и создавање повеќе симетричен
модел на проток во рамките на наведената
комора (3), назначени со тоа, што бројот
на бајпас канали (9) е помеѓу еден и осум,
подобро три, каналите подобро да се
супстанцијално симетрично распоредени
преку обемот на ѕидот (5, 10) на комората за
циркулација (3), како дополнение на каналот
(2) кој ги пресекува дозирните средини од
инхалаторот, каналите и обликот на комората
за циркулација (3) е аглест, подобро со аосум
агли, ѕидот (5) на комората (3) има страни со
различни должини, каде што подолги страни
(32) и се заменуваат соседни пократки
страни (22), подолги страни (32) кои служат
како забрзувачки страни по чија должина
честичките добиваат степен на движење за
да ја зголемат брзината на удар, пократките
страни се погодни како места за удар.
Има уште 13 патентни барања.
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(11)

903786

211/16, 239/94
(13)
Т1
(21) 2010/295
(22) 02/11/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20050019879 30/09/2005 GB
(96) 27/09/2006 EP09152654.1
(97) 15/09/2010 EP2053048
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) HOGAN, Philip John;
MONTGOMERY, Francis, Joseph;
Blixt, Jorgen;
Golden, Michael, David;
Martin, David, Michael, Glanville;
Pittman, John, David;
Sependa, George, Joseph;
Squire, Christopher, John;
Wright, Nicholas, Cartwright, Alexander and
Patel, Zakariya
(54) ОСТАПКА
ЗА
ИН-СИТУ
ХЕМИСКО
СУЛФОНИРАЊЕ
(57) 1. Постапка за производство на соединение
со формулата IIa:

назначена со тоа што R е погоден естер
на сулфонат;
од
(C1-C6)алкил-4-пиперидинкарбоксилат
соединение со формулата III:

903786

која постапка ги опфаќа чекорите на:
(а)
реакција
на
(C1-C6)алкил-4пиперидинкарбоксилат
соединение
со
формулата III со ди-терц-бутил дикарбонат
во присуство на толуен или ксилен за да
формира прва мешавина која содржи толуен
или ксилен, терц-бутанол и соединение со
формулата IV:

(б) супстанцијално отстранување на терцбутанол од првата мешавина;
(в) реакција на соединение со формулата
IV со погодно редукционо средство ин
ситу во присуство на толуен или ксилен
за да формира втора мешавина која
содржи толуен, редукциони нуспроизводи
вклучително алкохолни нуспроизводи и
соединение со формулата V:

(г)
супстанцијално
отстранување
на
алкохолните нуспроизводи од втората
мешавина; и
(д) реакција на соединението со формулата
V со погодно средство за сулфонирање ин
ситу за да формира естер во присуство на
погодна база и толуен за да го формира
соединението со формулата IIa.
Има уште 7 патентни барања.
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903760
(13)
Т1
(22) 15/11/2010

C 12N 15/00
(45) 31/08/2011
2010/307
20021025144 29/05/2002 DE
27/03/2003 EP08014304.3
18/08/2010 EP2006294
Immatics Biotechnologies GmbH
72076 Tubingen, DE
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
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(72) Rammensee, Hans, Georg;
Stevanovic, Stefan and
Weinschenk Toni
(54) ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО

СЕ ВРЗУВААТ СО МХЦ МОЛЕКУЛИ

(57) 1.
Туморно
асоциран
пептид
со
аминокиселинска секвенца СВФАГВВГВ
(СЕЉ ИД Но. 75), при што пептидот
покажува способност да се врзува со
молекул на хуманиот главен комплекс на
хистокомпатибилност (МХЦ) И класа.
Има уште 14 патентни барања.
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903759
Т1

(22) 26/11/2010
A 61P 25/28
2010/324
(45) 31/08/2011
0599811P 06/08/2004 US
08/08/2005 EP05785256.8
06/10/2010 EP1776349
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
REITZ, Allen B.;
BRAEKEN, Mirelle;
MERCKEN, Marc, Hubert;
DE WINTER, Hans, Louis, Jos;
BAXTER, Ellen;
BISCHOFF, Francois, Paul;
BOYD, Robert;
COATS, Steven;
HUANG, Yifang;
JORDAN, Alfonzo;
LUO, Chi;
REYNOLDS, Charles;
ROSS, Tina, Morgan;
TOUNGE, Brett, A.;
SCHULZ, Mark and
PIETERS, Serge Maria Aloyslus
2-АМИНО-КИНАЗОЛИН
ДЕРИВАТИ
КОИШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ КАКО
ИНХИБИТОРИ
НА
БЕТА-СЕКРЕТАЗА
(ВАСЕ)
1. Соединение со формула (I)

каде што
R0 e избран од групата составена од водород,
метил и CF3;
R1 е избран од групата составена од водород,
хидорокси, метил, етил, трифлуорометил,
2,2,2-трифлуороетил, метокси, етокси и
метил-карбонил;
A1 е избран од групата составена од
етил,
1-метил-етил,
(1)-(R)-метилетил,
(1)-(S)-метил-етил,
1-n-пропилет и л , ( 1 ) - ( R ) - n - п р о п и л - ет и л , ( 1 ) - ( S ) - n 903759

пропил-етил, 1-изопропил-етил, (1)-(R)изопропил-етил,
(1)-(S)-изопропил-етил,
1 -циклохексилетил, (1)-(R)-циклохексилетил, (1)-(S)-циклохексил-етил, 1-фенилетил, 1-(4-хидроксибензил)-етил, (1)-(R)(4-хидроксибензил)-етил,
(1)-(S)-(4хидроксибензил)-етил,
1-(1-карбокси2-хидрок си-етил),1-(S)-(1-к арбок си-2хидрокси-етил),
1-(R)-(1-карбокси-2хидрокси-етил), 1-(1-карбокси-2-t-бутоксиетил),
1-(R)-(1-карбокси-2-t-бутокси-етил),
1-(1-карбокси-2-бензилокси-етилl),
1-(S)(1-карбокси-2-бензилокси-етил),1-(R)-(1карбокси-2-бензилокси-етил), 1-(1-метоксикарбонил-2-бензилокси-етил),
1-(S)-(1меток си-к арбонил-2-бензил ок сиетил),
1-(R)-(1-метокси-карбонил-2-бензилоксиетил), n-пропил, 1-хидроксиметил-n-пропил,
(1)-(R)-хидроксиметил-n-пропил,
(1)-(S)хидроксиметил-n-пропил,
1-(диметил)-nпропил, 1-(n-пропил)-n-пропил, 1-изопропилn-пропил,
(1)-(S)-изопропил-n-пропил,
(1)-(R)-изопропил-n-пропил, 1-(n-пентил)-nпропил, 1-n-октил-n-пропил, 1-циклохексилn-пропил,
(1)-(R)-циклохексил-nпропил,
(1)-(S)-циклохексил-n-пропил,
1-фенил-n-пропил,
1-(4-хлорофенил)n-пропил,
1-(4-метилфенил)-nпропил,
1-(4-метоксифенил)-n-пропил,
1-(4-бифенил)-n-пропил,
1-(N-пиперидинкарбонил-n-пропил)-n-пропил,
1 - ( 4 - тет р а х и д р о п и р а н и л ) - n - п р о п и л ,
(1)-(R)-(4-тетрахидропиранил)-n-пропил,
(1)-(S)-(4-тетрахидропиранил)-n-пропил,
1-(4-хидрокси-цикл охексил)-n-пропил,
1-(N-метил-N-циклохексил-аминокарбонил)n-пропил; (1)-(R)-(N-метил-N-циклохексиламинокарбонил)-n-пропил, (1)-(S)-(N-метилN-циклохексил-аминокарбонил)-n-пропил,
1-(1,4-диоксаспиро[4.5]декан)-n-пропил,
(1)-(R)-(1,4-диок саспиро[4.5]дек ан)-nпропил,
(1)-(S)-(1,4-диоксаспиро[4.5]
дек-8-ил)-n-пропил,
(1)-(R)-((4R)хидроксициклохексил)-n-пропил,
1-(циклохексан-4-он)-n-пропил,
(1)-(R)(циклохексан-4-он)-n-пропил,
(1)-(S)(циклохексан-4-он)-n-пропил, 1-пиранил-nпропил, (1)-(S)-пиранил-n-пропил, n-бутил,
1-пропил-n-бутил,
1-фенил-n-бутил,
1-(цик л охек силк арбониламинометил)етил,1-(N-циклохексил-N-метиламинокарбонилетил)-n-пропил, 1-(2-метилпиперидинилкарбонил-n-пропил)-n-пропил
и1-(4-метил-пиперидинилк арбонил-nпропил)-n-пропил.
Q1 е избран од групата составена од -O-,
-S-, -C(O)-, -C(S)-, - C(O)O-, -OC(O)-, -NRA-,
-NRA-C(O)-, -C(O)-NRA-, -NRA-C(S)-, -C(S)Patenti
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NRA-, - NRA-SO2-, -SO2NRA-, -NRA-SO-, -SONRA, -NRA-C(O)O-, -OC(O)-NRA-, -O-SO2NRA-, -NRA-SO2-O-, -NRA-C(O)-NRB-, -NRAC(S)-NRB- и -NRA-SO2-NRB-;
каде што секој RA и RB е независно избран
од групата составена од водород, C1алкил, хидрокси супституиран C1-4алкил,
8
C1-4аралалкилокси
супституиран
C1алкил,
циклоалкил,
арил,
хетероарил,
4
хетероциклоалкил,
циклоалкилC1алкил-,
C
аралкил,
хетероарил-C
1-4
14
алкил-,
хетероциклоалкил-C1-4алкил
и
4
спирохетероциклил;
каде што циклоалкил, арил, хетероарил,
хетероциклоалкил или спиро-хетероциклил,
дали сам или како дел од супституираната
група е опционално супституиран со еден
или повеќе супституенти независно избран
од групата составена од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1алкокси-карбонил, нитро, цијано, амино,
4
C1-4алкиламино,
ди(C1-4алкил)амино,-SO2N(RCRD), 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);
каде што секој RC и RD е независно избран од
групата составена од водород и C1-4алкил;
R2 е избран од групата составена од C1алкил,
циклоалкил,
арил,
бифенил,
10
парцијално
незаситен
карбоциклил,
хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкилC1-4алкил-, C1-4аралкил, парцијално незаситен
карбоциклил-C1-4алкил-,
хетероарил-C1алкил-,
хетероциклоалкил-C
алкили
1-4
4
спиро-хетероциклил;
каде што C1-10алкил, циклоалкил, арил,
парцијално
незаситен
карбоциклил,
хетероарил,
хетероциклоалкил
или
спирохетероциклил,
дали
сам
или
како дел од супституираната група е
опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избрани од
групата составена од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, -C(O)-C1-4алкил, -C(O)-C1аралкил,
-C(Q)O-C1-4алкил,
-C(O)O-C14
аралкил, -C1-4алкил-C(O)O-C1-4алкил, -C14
алкил-S-C1-4алкил,
-C(O)-N(RLRM),
-C14
алкил-C(O)-N(RLRM), -NRL-C(O)-C1-4алкил,
4
-SO2-N(RLRM),
-C1-4алкил-SO2-N(RLRM),
C1-6алкил, флуоро супституиран C1-4алкил,
хидрокси супституиран C1-4алкил, карбокси
супституиран C1-4алкил, C1-4алкокси, -O-C1аралкил, -O-(тетрахидропиранил), -NH-C(O)4
O-CH 2-(тетрахидропиранил),-N(CH 3)-C(O)
O-CH2-(тетрахидропиранил), нитро, цијано,
амино, C1-4алкиламино, ди(C1-4aлкил)амино,
фенил, 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);
Patenti
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каде што фенилот или тетрахидропиранил
е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избрани од
групата составена од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, -C(O)O-C1-4алкил, -C(O)C1-4алкил, -O-C(O)-C1-4алкил, -C1-4алкилOC(O)-C1-4алкил, -O-C1-4аралкил, C1-4алкил,
флуоро-супституиран C1-4алкил, хидрокси
супституиран C1-4алкил, C1-4алкокси, нитро,
цијано, амино, C1-4алкиламино и ди(C1алкил)амино;
4
каде што секој RL и AM е независно избран од
групата составена од водород и C1-4алкил;
b е цел број од 0 до 1;
L1 е избран од групата составена од -O-,
-S(O)0-2-, -NRN-, -C(O)-, -C(S)-, -C1-4алкил-,
-(хидрокси супституиранC1-4алкил)- и -(C2алкенил)-;
4
каде што RN е избран од групата составена
од водород и C1-4алкил;
R3 е избран од групата составена од C1алкил, C2-6алкенил, циклоалкил, парцијално
6
незаситен карбоциклил, арил, бифенил,
хетероарил, хетероациклил, циклоалкилC1-4алкил-,
C1-4аралкил,
хетероарил-C1алкил, хетероциклоалкил-C1-4алкил и спиро4
хетероциклил;
каде што C1-6алкил, циклоалкил, парцијално
незаситен карбоциклил, арил, хетероарил,
хетероциклоалкил или спирохетероциклил,
дали сам или како дел од супституираната
група е еден или повеќе супституенти
независно избрани од групата составена од
халоген, хидрокси, оксо, карбокси, C1-4алкил,
хидрокси супституиран C1-4алкил, халоген
супституиран C1-4алкил, цијано супституиран
C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1алкокси, халоген супституиран C1-4алкокси,
4
нитро, цијано, -R5, -O-R5, -S-R5, -SO2-R5,
-SO2-NRP-R5, -NRP-SO2-R5, -NH2, -N(RP)-R5,
-C(O)-R5, -C(O)-NH2, -C(O)-NRP-R5, -NRPC(O)-R5 и -NRP-C(O)O-R5;
каде што R6 е избран од групата составена
од C1-4алкил, арил, C1-4аралкил, парцијално
незаситен
карбоциклил,
циклоалкил,
циклоалкил-C1-4алкил-, парцијално незаситен
карбоциклил-C1-4алкил,
хетероарил,
хетероарил-C1-4алкил-, хетероциклоалкил и
хетероциклил-C1-4алкил-;
каде што арилот C1-4 аралкил парцијално
незаситен
карбоциклил,
циклоалкил,
хетероарил или хетероциклоалкил, дали
сам или како дел од супституираната група
е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно
903759
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избран од групата составена од C1-4алкил,
C1-4алкокси, халоген, хидрокси, карбокси,
амино, C1-4алкиламино, ди(C1-4алкил)амино,
цијано и нитро;
каде што секој RP е избран од групата
составена од водород, C1-8алкил, хидрокси
супституиран C1-4алкил, C1-4 аралкилокси
супституиран C1-4 алкил, циклоалкил, арил,
хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкилC1-4алкил-,
C1-4аралкил,
хетероарил-C1алкил-,
хетероциклоалкил-C
алкил и
1-4
4
спиро-хетероциклил;
каде што циклоалкил, арил, хетероарил,
хетероциклоалкил или спиро-хетероциклил,
дали сам или како дел од супституираната
група е опционално супституирана со еден
или повеќе супституенти независно избрани
од групата која се состои од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1алкокси-карбонил, нитро, цијано, амино,
4
C1-4алкиламино, ди(C1-4алкил)амино, -SO2N(RSRT), 5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);
каде што секој RS и RT е независно избран од
групата составена од водород и C1-4алкил;

903759

a е цел број од 0 до 3;
секој R10 е независно избран од групата
составена од хидрокси, халоген, C1-4алкил,C1алкокси, халоген супституиран C1-4алкил,
4
халоген супституиран C1-4алкокси, -C(O)NRVRW, -SO2-NRVRW, -C(O)-C1-4алкил и -SO2C1-4алкил;
каде што секој RV и RW е независно избран
од групата составена од водород и C1-4алкил;
алтернативно RV и RW се заедно земени со N
атом кон којшто се сврзани за да формираат
5 до 6 член заситен, парцијално незаситен
или ароматична прстенеста структура;
така
што
халогените
на
халоген
супституираниот C1-4 алкил или халогенот
супституиран C1-4 алкокси се избрани од
групата составени од хлоро или флуорo;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) C 07D 231/12,
A 61K 31/415,
A 61P 37/02,

(11)
903756
(13)
Т1
(22) 06/12/2010

C 07D 401/10, 413/10
(45) 31/08/2011
(21) 2010/335
(30) 0329617 23/12/2003 GB;
532199P 23/12/2003 US and
577843P 08/06/2004 US
(96) 23/12/2004 EP04806258.2
(97) 06/10/2010 EP1706385
(73) Cancer Research Technology Limited;
Astex Therapeutics Limited and
The Institute of Cancer Research:
Royal Cancer Hospital
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB;
436 Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB and
123 Old Brompton Road London SW7 3RP,
GB
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) DOWNHAM, Robert;
BERDINI, Valerio;
SAXTY, Gordon;
VERDONK, Marinus, Leendert;
WOODHEAD, Steven, John;
SORE, Hannah, Fiona;
WALKER, David, Winter;
CARR, Robin, Arthur, Ellis;
BOYLE, Robert, George;
COLLINS, Ian and
WYATT, Paul, Graham
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ПИРАЗОЛ
КАКО
МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формула (I):

или сол, солват, тавтомер или N-оксид од
тоа;
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при што А е заситена хидрокарбонска
поврзувачка група која што содржи од 1 до
7 јаглеродни атоми, при што поврзувачката
група има максимална должина на синџирот
од 5 атоми кои што се протегаат помеѓу R1
и NR2R3 и максимална должина на синџирот
од 4 атоми кои што се протегаат помеѓу E и
NR2R3, при што еден од јаглеродните атоми во
поврзувачката група може незадолжително
да бидат заменети со кислороден или азотен
атом; и при што јаглеродните атоми од
поврзувачката група А може незадолжително
да носат еден или повеќе субституенти
селектирани од оксо, флуор и хидрокси, под
услов хидрокси групата, кога е присутна, да
не е сместена во еден јаглероден атом б во
поглед на групата NR2R3 и под услов оксо
групата, кога е присутна, да е сместена во
еден јаглероден атом б во поглед на групата
NR2R3;
E е моноциклична или бициклична
карбоциклична или хетероциклична група,
при што Е е незаменет или има најмногу
до 4 субституенти R8 селектирани од
хидрокси, оксо (кога E е не-ароматичен),
хлор, бром, трифлуорометил, цијано,
C1-4 хидрокарбилокси и C1-4 хидрокарбил
незадолжително заменет со C1-2 алкокси или
хидроксил;
R1 е една арил или хетероарил група
која што е незаменета или има еден
или повеќе субституенти селектирани
од хидрокси; C1-4 ацилокси флуор, бром,
трифлуорометил; цијано; CONH2; нитро; C1-4
хидрокарбилокси и C1-4 хидрокарбил, секој
незадолжително заменет со C1-2 алкокси,
карбокси или хидрокси; C1-4 ациламино;
бензоиламино;
пиролидинокарбонил;
пиперидинокарбонил; морфолинокарбонил;
пиперазинокарбонил; пет или шест-члени
хетероарилни и хетероарилокси групи кои
што содржат еден или два хетероатоми
селектирани од N, O и S; фенил; фенилC1-4
алкил; фенил-C1-4 алкокси; хетероарил-C1-4
алкил;
хетероарил-C1-4
алкокси
и
фенокси, при што секоја од хетероарил,
хетероарилокси, фенил, фенилC1-4 алкил,
фенил-C1-4 алкокси, хетероарилУC1-4 алкил,
хетероарил-C1-4 алкокси и фенокси групите
се незадолжително заменети со 1, 2 или 3
субституенти селектирани од C1-2 ацилокси,
флуор, хлор, бром, трифлуорометил,
цијано, CONH2, C1-2 хидрокарбилокси и C1-2
хидрокарбил, секој незадолжително заменет
со метокси или хидроксил;
R2 и R3 се независно селектирани од
водород, C1-4 хидрокарбил и C1-4 ацил,
903756
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при што хидрокарбилната и ацилната
половина се незадолжително заменети со
еден или повеќе субституенти селектирани
од флуор, хидрокси, амино, метиламино,
диметиламино и метокси;
или R2 и R3 заедно со азотниот атом за кого
се врзани формираат една циклична група
селектирана од една имидазол група и една
заситена моноциклична хетероциклична
група која има 4-7 членови во прстенот и
која незадолжително содржи втор член на
хетероатомскиот прстен селектиран од O и
N;
или еден од R2 и R3 заедно со азотниот
атом за кој што се тие врзани и еден или
повеќе атоми од поврзувачката група А
формираат една заситена моноциклична
група која има има 4-7-прстени членови и
која незадолжително содржи втор член на
хетероатомскиот прстен селектиран од O и
N;
или NR2R3 и јаглеродниот атом од
поврзувачката група А за која се врзани
заедно формираат една цијано група;
R4 е селектиран од водород, халоген,
C1-5 заситен хидрокарбил, C1-5 заситен
хидрокарбилокси, цијано, и CF3; и
R5 е селектиран од водород, халоген,
C1-5 заситен хидрокарбил, C1-5 заситен
хидрокарбилокси, цијано, CONH2, CONHR9,
CF3, NH2, NHCOR9 или NHCONHR9;

903756

R9 е група R9a или (CH2)R9a, при што R9a
е моноциклична или бициклична група
која може да биде карбоциклична или
хетероциклична; карбоцикличната група
или хетероцикличната група R9a која е
незадолжително заменета со еден или
повеќе
субституенти
селектирани
од
халоген, хидрокси, трифлуорометил, цијано,
нитро , карбокси , амино, моно- или ди-C1-4
хидрокарбиламино; група Ra-Rb при што Ra
е врска, O, CO, X1C(X2), C(X2)X1, X1C(X2)X1,
S, SO, SO2, NRc, SO2NRc или NRcSO2; а Rb
е селектиран од водород, хетероциклични
групи кои имаат од 3 до 12 членови во
прстенот, и една C1-8 хидрокарбил група
незадолжително заменета со еден или повеќе
субституенти селектирани од хидрокси,
оксо, халоген, цијано, нитро, карбокси,
амино, моно- или ди-C1-4 хидрокарбиламино,
карбоциклични и хетероциклични групи кои
имаат од 3 до 12 членови во прстенот и при
што еден или повеќе јаглеродни атоми на C1-8
хидрокарбил групата може незадолжително
да бидат заменети со O, S, SO, SO2, NRc,
X1C(X2), C(X2)X1 или X1C(X2)X1;
Rc е селектиран од водород и C1-4
хидрокарбил; а
X1 е O, S или NRc и X2 е =O, =S или =NRc.
Има уште 54 патентни барања.
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Т1
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A 61P 25/00
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0508594 18/08/2005 FR
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27/10/2010 EP19222320
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174, Avenue de France,
75013 Paris Cedex, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
GALLI, Frederic;
LECLERC, Odile;
VACHE, Julien and
LOCHEAD, Alistair, W.
ДЕРИВАТИ
НА
5-ПИРИДАЗИНИЛ-1АЗАБИЦИКЛО [3,2,1]ОКТАН, ПОСТАПКА
ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
1. Соединение претставено со формулата
(I):
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назначено со тоа што:
R е:
или атом на водород или халоген;
или фенилна група која може да биде
супституирана со еден или повеќе атоми
на халоген, или со една или повеќе групи
одбрани од (C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси,
нитро,
амино,
ди(C1-C3)алкиламино,
трифлуорометилна,
трифлуорометокси,
цијано,
хидроксилна,
ацетилна
или
метилендиокси група;
или група одбрана од пиридинилна,
пиразолилна, имидазолилна, триазолилна,
тетразолилна, оксазолилна, тиазолилна,
оксадиазолилна, тиадиазолилна, тиенилна,
фурилна, изоксазолилна, изотиазолилна,
пиролилна и нафтилна група, при што е
можно оваа група да биде супституирана
со една или повеќе групи одбрани од атоми
на халоген, (C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси,
трифлуорометокси,
трифлуорометилна,
нитро, цијано, хидроксилна, амино, (C1-C6)
алкиламино или ди(C1-C6)алкиламино група;
во вид на база или киселинска адитивна сол,
како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 07D 213/82,
(11)
903750
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 20/12/2010
C 07D 239/48, 251/18,
(45) 31/08/2011
403/04, 403/08,
473/32, 498/04
(21) 2010/353
(30) 20060836158P 08/08/2006 US
(96) 06/08/2007 EP07811106.9
(97) 20/10/2010 EP2049491
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
Cambridge, MA 02139, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CLAIBORNE, Christopher, F.;
CRITCHLEY, Stephen;
LANGSTON, Steven, P.;
OLHAVA, Edward, J.;
PELUSO, Stephane;
WEATHERHEAD, Gabriel, S.;
VYSKOCIL, Stepan;
VISIERS, Irache;
MIZUTANI, Hirotake and
CULLIS, Courtney
(54) ХЕТЕРОАРИЛНИ
СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА Е1
АКТИВИРАЧКИ ЕНЗИМИ
(57) 1. Соединение со формула (I): или

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
при што:
Прстенот А е 6-член хетероарилен прстен
кој што содржи азот, незадолжително
фузиониран со еден 5- или 6-член арил,
хетероарил,
циклоалифатичен
или
хетероацикличен прстен, при што едниот
или двата прстени се незадолжително
заменети, а еден азотен атом на прстенот е
незадолжително оксидизиран;
W e -CH2-, -CHF-, -CF2-, -CH(R1)-, -CF(R1)-,
-NH-, -N(R1)-, -O-, -S-, hjih -NHC(O)-;
R1 е С1-4 алифатик или С1-4 флуороалифатик
или R1 е еден С2-4 алкилен синџир којшто
е врзан за една позиција на прсетон на
Прстенот А за да формира еден 5-, 6-, или
7-член фузиниран прстен, при што алкилен
синџирот незадолжително е заменет со С1-4
алифатик, С1-4 флуороалифатик, = O, -CN,
-C(O)N(R4)2;
903750

X is -CH2-, -CHF-, -CF2, -NH-, или –O;
Y is -O-, -S-, или -C(Rm)(Rn)-;
Rа е селектиран од групата којашто се состои
од водород, флуоро, -CN, - N3, -OR5, -N(R4)2,
- NR4CO2R6, -NR4C(O)R5, -C(O)N(R4)2, -C(O)
R5, -OC(O)N(R4)2, -OC(O)R5, -OCO2R6, или
еден С1-4 алифатик или С1-4 флуороалифатик
незадолжително селектирани од групата
која што се состои од –OR5X, -N(R4X)(R4Y),
-CO2R5X, или – C(O)N(R4X)(R4Y); или Ra и Rc
заедно формираат врска;
Rb е селектиран од групата којашто се состои
од водород, флуоро, С1-4 алифатик или С1-4
флуороалифатик;
Rс е селектиран од групата којашто се состои
од водород, флуоро, , -CN, - N3, -OR5, -N(R4)2,
- NR4CO2R6, -NR4C(O)R5, -C(O)N(R4)2, -C(O)
R5, -OC(O)N(R4)2, -OC(O)R5, -OCO2R6 или
еден С1-4 алифатик или С1-4 флуороалифатик
незадолжително заменет со еден или два
супституенти независно селектирани од
групата којашто се состои од –OR5X, -N(R4X)
(R4Y), -CO2R5X, или – C(O)N(R4X)(R4Y); или Ra и
Rc заедно формираат врска;
Rd е селектиран од групата којашто се состои
од водород, флуоро, С1-4 алифатик или С1-4
флуороалифатик;
Rе е водород или С1-4 алифатик; или Rе,
земен заедно со еден Rf и интервенирачки
јагленородни атоми, формира еден 3- до
6-член спироцикличен прстен; или Rс,
земен заедно со Rm и и интервенирачките
јагленородни атоми, формира фузиониран
циклопропански
прстен,
којшто
незадолжително заменет со еден или два
супституенти независно селектирани од
флуоро или С1-4 алифатик;
Rе’ е водород или С1-4 алифатик; или Rе’,
земен заедно со еден Rm и интервенирачки
јагленородни атоми, формира фузиониран
циклопропански прстен што незадолжително
заменет со еден или два супституенти
независно селектирани од флуоро или С1-4
алифатик;
секој Rf е независно водород, флуоро, С1-4
алифатик или С1-4 флуороалифатик; или
два Rf земени заедно формираат =О; или
два Rf, земени заедно со јаглеродниот атом
за којшто се тие врзани, формираат 3- до
6- член карбоцикличен прстен; или еден
Rf, земен заедно со Rе и интервенирачките
атоми, формира 3- до 6- член спироцикличен
прстен;
Rm e од водород, флуоро, -N(R4)2, или
незадолжително заменета Rf алифатик
група; или Rm и Rn заедно формираат =О
или =С(R5)2; или Rm и Rе земени заедно
со интервенирачките јаглеродни атоми,
формираат фузиониран циклопропански
прстен, кој што е незадолжително заменет
со еден или два супституенти независно
селектирани од флуоро или Rf алифатик; или
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Rm и Rе’, земени заедно со интервенирачките
јаглеродни атоми, формираат фузиониран
циклопропански
прстен,
којшто
е
незадолжително заменет со еден или два
субституенти независно селектирани од
флуоро или Rf алифатик.
Rn e од водород, флуоро, или незадолжително
заменета Rf алифатична група; или Rm и Rn
заедно формираат =О или =С(R5)2;
секој R4 независно е водород или еден
незадолжително заменет алифатик, арил,
хетероарил, или хетероциклил група;
или два R4 на истиот азотен атом, земени
заедно со азотниот атом, формираат
незадолжително 4- до 8- член хетероциклил
прстен кој има, покрај азотниот атом,
0-2 прстенести хетероатоми независно
селектирани од N,O, и S;
R4х е водород, С1-4 алкил, С1-4 флуроалкил,
или С6-10ar(С1-4)алкил, чиј арил дел може да
биде незадолжително заменет;

R4y е водород, С1-4 алкил, С1-4 флуроалкил,
или С6-10ar(С1-4)алкил, чиј арил дел може
да биде заменет или еден незадолжително
заменет 5- или 6-член арил, хетероарил или
хетероцикличен прстен; или
R4х и R4y земени заедно со азотниот атом за кој
што се врзани, формираат незадолжително
4- до 8-член хетероциклил прстен кој што
има, покрај азотниот атом, 0-2 прстенасти
хетероатоми независно селектирани од N,O,
и S; и
секој R5 независно е водород или
незадолжително заменет алифатик, арил,
хетероарил или хетероциклил група;
секој R5х незадолжително е водород С1-4
алкил, С1-4 флуроалкил, или незадолжително
заменет С6-10 арил С6-10ar(С1-4)алкил;
секој R6 независно е незадолжително
заменет алифатик, арил, или хетероарил
група; а m e 1,2, или 3.
Има уште патентни барања.

(51) H 04N 5/782, 5/765, 7/173
(11)
903751
		
(13)
Т1
(21) 2010/354
(22) 21/12/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 07024328.2 14/12/2007 EP
(96) 14/12/2007 EP07024328.2
(97) 03/11/2010 EP2071835
(73) DEUTSCHE TELEKOM AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) Knight, Phil
(54) МОБИЛЕН ВИРТУАЛЕН ЛИЧЕН ВИДЕО
РЕКОРДЕР
(57) 1. Метод за чување пристап до записи
на телевизиски програми и далечинска
репродукција на снимени телевизиски
програми, кои се снимени со пероснален
видео рекордер (1) и е привремено поврзан
на сервер (3) користејќи прв комуникациски
канал (2) серверот има пристап до
видео на барање за зачувување на сите

скорешни програми, карактеризирани со
споменатиот прв комуникациски канал (2)
сет на податоци од снимени информации за
програмата снимена во персоналниот видео
рекордер (1) со идентитетот на снимената
програма кој е пренесен на серверот (3) и
зачуван во база на податоци (4) од серверот
(3) користејќи механизам за зачувување и
листата од зачувани сетови на податоци
е на располагање од базата на податоци
(4) од мобилна опрема (5) преку вториот
комуникациски канал (2) и споменатата
листа е претставена од страна на мобилната
опрема (5) како страна која претставува
електронска програма, водич на зачуваните
сетови од податоци, a програмата може да се
одбере електронскиот програмски водич, ова
селектирање е пропратено со известување
до серверот (3) и пристапите на серверот (3)
до централното видео каде се започнува со
пуштање на проток од одбрани програми од
видеото на барање на конкретната мобилна
опрема.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

903751

46

Glasnik

18/4,

(51) C 07D 211/34,
A 61K 31/495,
A 61P 3/06,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)

(57)

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

(11)
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(13)
Т1
(22) 22/12/2010

C 07D 213/40, 295/14
(45) 31/08/2011
2010/355
20000203067 04/09/2000 EP
27/08/2001 EP01978313.3
20/10/2010 EP1317431
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
MEERPOEL, Lieven;
ROEVENS, Peter W.M.,;
BACKX, Leo J.J.,;
V.D.VEKEN, Louis J.E., and
VIELLEVOYE, Marcel,
ПОЛИАРИЛКАРБОКСАМИДИ
КОРИСНИ
КАКО СРЕДСТВА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
ЛИПИДИ
1. Полиарилкарбоксамид соединенија со
формулата (I)

нивни N-оксиди, фармацевтски прифатливи
адитивни соли и стереохемиски изомерни
форми, назначени со тоа што
- Z1 е одбрано од (CH2)n каде што n е 1 до 3,
CH2CH2O и OCH2CH2;
- Z2 е (CH2)m каде што m е 1 или 2;
- X1 претставува O, CH2, CO, NH, CH2O, OCH2,
CH2S, SCH2 или директна врска;
- X2 и X3 се секое независно одбрани од CH,
N и sp2 јаглероден атом;
- R1 е водород или C1-4aлкил;
- Ar1 е ароматски прстен одбран од фенил,
нафтхаленил,
пиридинил,
пиразинил,
пиримидинил, пиридазинил, триазинил,
триазолил,
имидазолил,
пиразолил,
тиазолил, изотиазолил, оксазолил, пиролил,
фуранил и тиенил, евентуално супституиран
со еден или два R3 супституенти;
- Ar2 е ароматски прстен одбран фенил,
нафталенил,
пиридинил,
пиразинил,
пиримидинил, пиридазинил, триазинил,
триазолил,
имидазолил,
пиразолил,
тиазолил, изотиазолил, оксазолил, пиролил,
903754

фуранил и тиенил, евентуално супституиран
со едно, две или три R4 супституенти;
- секое R2 и R3 е независно одбрано
од C1-4алкил, C1-4алкилокси, хало и
трифлуорометил;
- секое R4 е независно одбрано од C1-4алкил,
C1-4алкилокси, хало, хидрокси, меркапто,
циано, нитро, C1-4алкитио или полихалоC1алкил, амино, C1-4алкиламино и ди(C16
алкил)амино;
4
- p1 и p2 се секое 0 до 2;
- p3 е 0 до 3;
- X1 и R4 земени заедно со ароматските
прстени Ar1 и Ar2 на кои тие се прикачени
може да формираат флуорен-1-ил или
флуорен-4-ил група;
- A претставува C1-6алкандиил супституиран
со една или две групи одбрани од арил,
хетероарил и C3-10циклоалкил; или кога
X3 е CH, A може исто така да претставува
азотен атом супституиран со водород, C1алкил, арил, хетероарил, арилC1-10алкил,
10
хетероарилC1-10алкил или C3-10циклоалкил;
- B претставува водород, C1-10алкил;
арил или хетероарил секој евентуално
супституиран со група одбран од хало,
циано, нитро, C1-4алкилокси, амино, C1алкиламино,
ди(C1-10алкил)амино,
C110
ацил,
C
алкилтио,
C
алкоксикарбонил,
1-10
1-10
10
C1-10алкиламинокарбонил
и
ди(C1алкил)аминокарбонил;
арилC
алкил;
1-6
10
хетероарилC1-10алкил; - C 3 - 1 0 ц и к л о а л к и л ;
полихалоC1-6алкил; C3-6алкенил; C3-6алкинил;
NR6R7; или OR8;
- R6 и R7 секое независно претставува
водород, C1-10алкил, арил или хетероарил
секое евентуално супституирано со група
одбрана од хало, cyano, C1-4алкилокси,
амино, C1-10алкиламино, ди(C1-10алкил)амино,
C1-10ацил, C1-10алкилтио, C1-10алкиламинокарбонил и ди(C1-10алкил)аминокарбонил;
арилC1-10алкил,
хетероарилC1-10алкил,
C3-10циклоалкил,
C7-10полициклоалкил,
полихалоC1-6алкил, C3-8алкенил, C3-8алкинил,
кондензиран бензо-C5-8циклоалкил, и каде
што R6 и R7 земени заедно со азотниот атом
на кој тие се прикачени може да формираат
C4-8 кондензиран хетероцикличен радикал;
- R8 претставува C1-10алкил, арил или
хетероарил секое евентуално супституирано
со група одбрана од хало, циано, нитро, C1алкилокси, амино, C1-10алкиламино, ди(C14
алкил)амино,
C1-10ацил,
C1-10алкилтио,
10
C1-10алкиламинокарбонил
и
ди(C1алкил)аминокарбонил;
арилC
алкил;
1-10
10
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хетероарилC1-10алкил; и C3-10циклоалкил;
C7-10полициклоалкил;
полихалоC1-6алкил;
C3-8алкенил; C3-8алкинил; или кондензиран
бензо-C5-8 циклоалкил.
под услов да кога Ar1 и Ar2 се фенил, X2 и X3
се N, Z1 е (CH2)n каде што n e 2, Z2 е (CH2)m
каде што m e 2, X1 е директна врска, R1 е
водород, p1 и p2 се 0, R4 е трифлуорометил
и А е C1-6алкандиил супституиран со фенил,
тогаш B не може да претставува метил,
фенил, NR6R7 каде што R6 и R7 независно
претставуваат водород, трифлуороетил
или 2-метил пиридин или OR8 каде што R8 е
метил.
Има уште 16 патентни барања.
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A 61P 25/00,
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(30)
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903752,
Т1

C 07D 209/88
(22) 22/12/2010
2010/356
(45) 31/08/2011
2005CH01504 19/10/2005 IN
09/06/2006 EP06766266.8
20/10/2010 EP1948166
Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers, Road No.7, Banjara Hills
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
JASTI, Venkateswarlu;
RAMAKRISHNA, Venkata, Satya, Nirogi;
KAMBHAMPATI, Rama, Sastri;
SHIRSATH, Vikas, Shreekrishna;
KONDA, Jagadish, Babu and
VISHWAKARMA, Santosh
КАРБАЗОЛ-ДЕРИВАТИ
КАКО
ФУНКЦИОНАЛНИ 5-НТ6 ЛИГАНДИ
1. Соединение кое што ја има формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива
сол каде што: ’---’ испрекинатата линија
претставува опционално двојна врска;
Аr претставува која било група избрана
од фенил, нафтил, моноцикличен или
бицикличен хетероарил, секој од нив може
да биде понатаму супституиран со еден или
повеќе независни супституенти дефинирани
како R1; Ar-на пример може да биде

R1 претставува една или повеќекратни
супституции на бензеновиот прстен и
вклучува водород, халоген, цијано, (C1-C3)
алкил, хало(C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси,
хало(C1-C3)алкокси, цикло(C3-C6)алкил или
цикло(C3-C6)алкокси; R претставува или
водород или (C1-C3)алкил; „n” претставува
цел број или 1 или 2 и вклучува негови можни
стереоизомери.
Има уште 13 патентни барања.
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Glasnik

(51) A 61K 31/454,
39/395, 45/06,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(11)
(13)

903753
Т1

(22) 22/12/2010
A 61P 35/00
2010/357
(45) 31/08/2011
20060835752P 03/08/2006 US
02/08/2007 EP07811048.3
03/11/2010 EP2046331
CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
ZELDIS, Jerome, B.

Patenti

18/4,

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

49

(54) УПОТРЕБА
НА
3-(4-АМИНО-1-ОКСО1,3-ДИХИДРО-ИЗОИНДОЛ-2-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ОБВИТКАН КЛЕТОЧЕН ЛИМФОМ
(57) 1. 3-(4-амино-1-oксо-1,3-дихидро-изоиндол2-ил)-пиперидин-2,6-дион за употреба во
лекување на обвиткан клеточен лимфом кај
човек.
Има уште 14 патентни барања.
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(11)
903788
(51) G 01N 33/50
		
(13)
Т1
(21) 2010/358
(22) 23/12/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20060791550P 11/04/2006 US
(96) 10/04/2007 EP07755238.8
(97) 10/11/2010 EP1971862
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) CHU, Zhi-Liang and
LEONARD, James N.
(54) МЕТОДИ НА УПОТРЕБА НА GPR119
РЕЦЕПТОР
ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА
СОЕДИНЕНИЈА
КОРИСНИ
ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОСКЕНА МАСА КАЈ
човек
(57) 1. Употреба на G протеин-спарен рецептор
за идентификација на GIP секретогоги, во in
vitro методата вклучително ги чекорите на:
(a) контактирање тест соединение со
домаќин клетка или со мембрана на
домаќин клетка вклучително и споменатиот
G протеин-спарен рецептор, кадешто G
протеин-спарениот рецептор вклучува амино
киселинска секвенца селектирана од групата
составена од:
(i) амино киселини 1-335 од SEQ ID NO:2;
(ii) амино киселини 2-335 од SEQ ID NO:2;

903788

(iii) амино киселинската секвенца на G
протеин-спарен рецептор енкодиран преку
полинуклеотид кој е зајакнат со полимеразна
верижна реакција (PCR) на човечки ДНК
примерок
употребувајќи
специфични
грундови SEQ ID NO:3 и SEQ ID NO:4;
(iv) амино киселинската секвенца на G
протеин-спарен рецептор енкодиран преку
полинуклеотид хибридизиран под услови на
висока строгост на дополнувањето на SEQ
ID NO:1;
(v) амино киселинската секвенца на G
протеин-спарен рецептор имајќи најмалку
околу 80% идентичност со SEQ ID NO:2;
(vi) амино киселинската секвенца на
суштински активна верзија на G протеинспарен рецептор имајќи SEQ ID NO:2; и
(vii) биолошки активен фрагмент на (i)
или (ii), кадешто споменатиот биолошки
активен фрагмент е способен за врзување
за (2-Флуоро-4-метансулфонил-фенил)-{6[4-(3-изопропил-[1,2,4]оксадиазол-5-ил)пиперидин-1-ил]-5-нитро-пиримидин- 4-ил}амин; и
(б) детерминирање на можноста на тест
соединението да стимулира функционалност
на рецепторот;
каде што способноста тест соединението да
стимулира функционалност на рецепторот
е индикатив на тест соединението да е GIP
секретогога.
Има уште 68 патентни барања.
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Glasnik

(51) C 07D 213/75,
A 61K 31/44,
A 61P 1/00, 11/06,

(11)
903790
(13)
Т1
(22) 24/12/2010

19/02, 25/28, 29/00
(45) 31/08/2011
2010/359
887981P 02/02/2007 US
28/01/2008 EP08702358.6
10/11/2010 EP2114888
Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton,
CT 06340-5146, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) CHENG, Hengmiao;
WEBBER, Ronald, Keith;
HU, Xiao;
JEROME, Kevin, DeWayne;
OBUKOWICZ, Mark, Gerard;
OLSON, Lisa and
RUCKER, Paul, Vincent
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(54) ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
РЕЦЕПТОРИТЕ НА ГЛУКОКОРТИКОИДИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

Patenti

или негова сол.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 12N 15/86,
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(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
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(57)
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903793
Т1

(22) 27/12/2010
C 12N 15/861
2010/360
(45) 31/08/2011
20040001219 20/05/2004 ES
18/05/2005 EP05750184.3
17/11/2010 EP1760153
Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
31008 Pamplona-Navarra, ES
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
SMERDOU PICAZO, Cristian;
QIAN, Cheng;
GUAN, Min and
PRIETO VALTUECA, Jesus
АДЕНОВИРУС/АЛФАВИРУС
ХИБРИДЕН
ВЕКТОР ЗА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА И
ИЗРАЗУВАЊЕ НА ТЕРАПЕВТСКИТЕ ГЕНИ
КАЈ ТУМОРНИ КЛЕТКИ
1. Аденовирален хибриден вектор за генско
изразување кој што ги опфаќа најмалку
следните елементи, ориентирани во правец
5’ до 3’:
i.прв синџир со аденовирално потекло кој
што опфаќа прва низа на инвертирано
терминално повторување (ITR) и сигнална
низа за пакување на аденовирусот;

ii.прва низа на некодирачки стафер;
iii.низа која одговара на ткивен специфичен
промотор;
iv. синџир на cDNA којшто потекнува од
алфавирус, низата од која е делумно
комплементарен на една алфавирална RNA
низа, којашто опфаќа најмалку една низа
која е кодирана за најмалку еден егзоген ген
кој што не интересира, при што споменатиот
cDNA синџир опфаќа:
а) една 5’ низа потребна за реплицирање ??
алфавирусот,
б) една низа која ги кодира неструктурираните протеини потребни за
реплицирање ?? алфавиралниот RNA,
в) најмалку еден субгеномен промотер на
алфавирусот, и
г) една 3’ низа потребна за реплицирање ??
алфавирусот;
v. една низа за полиаденилација; и
vi. втора аденовирална низа за инвертно
терминално повторување (ITR).
Има уште 35 патентни барања.
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(51) C 07D 405/14,
A 61K 31/4439,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

903794
Т1

(22) 28/12/2010
A 61P 29/00
2010/361
(45) 31/08/2011
20030379868 05/03/2003 US
04/03/2004 EP09075124.9
19/01/2011 EP2085395
Targacept, Inc.
200 East First Street,
Suite 300 Winston-Salem, NC 27101, US
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
Genevois-Borella, Arielle and
Miller, Craig Harrison
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(54) СОЕДИНЕНИЈА
НА
АРИЛВИНИЛАЗАЦИКЛОАЛКАН И МЕТОДИ
ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение, кое е одбрано од (R)- и
( S ) - 5 - ( ( E ) - 2 - п и р ол и д и н - 3 - и л в и н и л ) - 5 ( тет р а х и д р о п и р а н - 4 - и л о к с и ) п и р и д и н ,
негови рацемски мешавини, енантиомери,
и таутомери, и негови фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 6 патентни барања.
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903796
(51) C 07D 487/08
		
(13)
Т1
(21) 2010/362
(22) 29/12/2010
		
(45) 31/08/2011
(30) 20050658791P 04/03/2005 US
(96) 27/02/2006 EP09158939.0
(97) 10/11/2010 EP2112153
(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) Kupper, Robert Joe
(54) МЕТОДА ЗА РЕДУЦИРАЊЕ АЛФА, БЕТАНЕЗАСИТЕНИ КЕТОНИ ВО ОПИОИДНИ
СОСТАВИ
(57) 1. Постапка за редуцирање на количината од
α, β-незаситен кетон во опиоиден аналгетски
состав која опфаќа хидрогенирање на
почетен опиоиден аналгетски состав кој има
α, β-незаситен кетон со примеси од диимид,
диимид предок, или нивна комбинација
во погоден растворувач, за да се добие
резултантен опиоиден аналгетски состав кој
има ниво на α, β-незаситен кетон помало
од почетниот состав, каде што опиоидниот
аналгетик е соединение со формулата (III):

903796

назначенo со тоа што
R е одбрано од групата составена од
водород; C1-8 алкил; C3-6 циклоалкил; (C3-6)
циклоалкил(C1-3)алкил;
фенил(C1-3)алкил;
и фенил(C1-3)алкил супституиран со 1-3
членови од групата составена од C1-8 алкил,
трифлуорометил, нитро, диалкиламино и
циано;
R1 e одбрано од групата составена од водород;
C1-8 алкил; C3-6 циклоалкил; C1-8 алкокси;
C3-6 циклоалкокси; 2-(4-морфолинил)етил;
бензилоксикарбонил; (R8)3C(O)-; фенил(C1-3)
алкил; и фенил(C1-3)алкил супституиран
со 1-3 членови од групата составена
од C1-8 алкил, трифлуорометил, нитро,
диалкиламино и циано;
R2 e одбрано од групата составена од
водород; оксо; хидроксил; C1-8 алкил; C1-8
алкокси; C3-6 циклоалкил; C3-6 циклоалкокси;
и
R4 e водород; хидроксил; алкокси; C1-8 алкил
супституиран со 1-3 членови од групата
составена од C1-8 алкил, хидроксил, циано,
нитро и диалкиламино;
секое R8 e независно водород, C1-4 алкил, C3-6
циклоалкил, фенил или бензил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 8 патентни барања.
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Glasnik

(51) A 61K 31/495,
A 61P 25/04, 25/22,
25/24, 25/26, 25/28,

(11)
903815
(13)
Т1
(22) 21/01/2011

C 07D 295/08
(45) 31/08/2011
(21) 2011/23
(30) 00427 20/03/2007 DK and
PCT/050075 15/06/2007 DK
(96) 14/03/2008 EP08715617.0
(97) 19/01/2011 EP2142193
(73) H. LUNDBECK A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MOORE, Nicholas and
STENSBOL, Tine, Bryan
(54) -1-[2-(2,4-ДИМЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)
ФЕНИЛ]ПИПЕРАЗИН КАКО СОЕДИНЕНИЕ
СО КОМБИНИРАНО ПОВТОРНО ЗЕМАЊЕ
НА СЕРОТОНИН, АКТИВНОСТ НА 5-”HT”3
И 5-5”HT”1A ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА
ИЛИ РЕЗИДУАЛНИ СИМПТОМИ КАЈ
ДЕПРЕСИЈАТА ПОВРЗАНИ СО СОНОТ И
КОГНИЦИЈАТА
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(57) 1. Метод за тестирање на болка или
резидуални
симптоми
кај
депресија,
метода којшто се состои од давање
терапевтски ефективна количина на l-[2-(2.4диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин
и фармацевтски прифатливи ацидни
дополнителни соли од тоа (соединение l) на
пациент којшто има потреба од тоа.

Има уште 14 патентни барања.
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903757

A 61K 31/44, 31/497
(13)
Т1
(21) 2011/24
(22) 24/01/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 0380151 02/06/2006 EP;
0731604P 28/10/2005 US and
0821963P 10/08/2006 US
(96) 25/10/2006 EP06826650.1
(97) 29/12/2010 EP1943243
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MADER, Mary, Margaret;
MYERS, Michael, Ray;
ZHONG, Boyu;
BASTIAN, Jolie, Anne;
BLAS DE BLAS, Jesus, Andres;
DE DIOS, Alfonso;
HUDZIAK, Kevin, John;
LI, Tiechao;
LOPEZ DE URALDE-GARMENDIA, Beatriz;
POBANZ, Mark, Andrew and
SHIH, Chuan
(54) КИНАЗА ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение со формула I:

X e избран од групата составена од

R1 е C1-C7 алкил опционално супституиран
со еден до шест супституенти избрани
од групата составена од хало и C1-C4
алкилхало; C3-C6 циклоалкил опционално
супституиран со еден или два супституенти
избрани од групата составена од C1-C4 алкил
и трифлуорометил или триметилсилил
R2 е фенил опционално супституиран со
C1-C4 алкил или пиридинил опционално
супституиран со C1-C4 алкил;
Y е водород, C1-C4 алкил, хало или C1-C4
алкилхало;
R3 е C1-C7 алкил опционално супституиран
со C3-C6 циклоалкил; C1-C4 алкокси;
C1-C4
алкилхало;
C3-C6
циклоалкил
опционално супституиран со еден до четири
супституенти избрани од групата C1-C4 алкил
и трифлуорометил; или пиридил, фенил
или тиенил секој опционално супституиран
со прв супституент избран од групата
составена од: хало, цијано, C1-C4 алкил, C1C4 алкилхало и C1-C4 алкокси и опционално
потоа е супституирано со втор супстиуент
избран од групата C1-C4 алкил и хало;
R4 е водород или C1-C4 алкил или негова
фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 10 патентни барања.

каде што:
Z e избран од групата составена од

903757
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(51) A 61K 39/395, 33/06,
38/00, 38/28, 9/26,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

(11)
(13)

903792
Т1

(22) 26/01/2011
A 61P 25/28
2011/26
(45) 31/08/2011
67740 P 02/12/1997 US and
80970 P 07/04/1998 US
30/11/1998 EP08011409.3
29/12/2010 EP1994937
Janssen Alzheimer Immunotherapy
Little Island Industrial Estate
Little Island, County Cork, IE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
Schenk, Dale B.
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(54) СПРЕЧУВАЊЕ
И
ТРЕТИРАЊЕ
НА
АМИЛОИДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи антитело
на Ав и фармацевтски прифатлив нетоксичен носач или разредувач, за употреба
во спречување или третирање заболување
назначен со тоа што има амилоиден
депозит во пациент, каде што изотипот на
антителото е човечки IgG1.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 213/80,
A 61K 31/4353, 31/44,
31/501, 31/5025,
A 61P 35/00,
C 07D 237/24, 401/04,
401/06, 413/04, 413/14,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)

(72)

(54)
(57)

(11)
903807
(13)
Т1
(22) 31/01/2011
(45) 31/08/2011

417/04, 471/04
2011/27
USP 523270 19/11/2003 US
18/11/2004 EP04811727.9
12/01/2011 EP1682138
Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
LYSSIKATOS, Joseph, P.;
MARLOW, Allison, L.;
WALLACE, Eli;
SEO, Jeongbeob;
YANG, Hong, Woon and
BLAKE, Jim
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА МЕК
1. Соединение коешто вклучува растворени
eнантиомери, диастереомери и нивни
фармацевтски прифатливи соли, наведеното
соедиение ја има формулата:

каде што
Х е N или CR10;
R1, R2, R8, R9 и R10 се независно водород,
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил,
дифлуорометил,
флуорометил,
флуорометокси,
дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -SR’’, -OR3,
-C(O)R3, -C(O)OR3, NR4C(O)OR6, -OC(O)
R 3,
-NR4SO2R6,
-SO2NR3R4,
-NR4C(O)
3
3 4
5
R,
-C(O)NR R ,
-NR C(O)NR3R4,
5
3 4
3 4
-NR C(NCN)NR R , -NR R , C1-C10 алкил,
C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-C10
циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, -S(O)
(C1-C6 алкил), -S(O)j(CR4R5)m-арил, арил,
j
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероциклил,
хетероциклилалкил,
-O(CR4R5)m-арил,
-NR4(CR4R5)m-арил,
903807

-NR4(CR4R5)
-O(CR4R5)m-хетероарил,
4 5
-хетероарил, -O(CR R )m-хетероциклил или
m
-NR4(CR4R5)m-хетероциклил, каде што било
кој од наведените алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил,
хетероциклил
и
хетероциклилалкил делови се опционално
супституирани со една или повеќе групи
независно избрани од оксо (под услов да
не е супституиран на арил или хетероарил),
халоген, цијано, нитро, трифлуорометил,
дифлуорометокси,
трифлуорометокси,
азидо, -NR4SO2R6, -SO2NR3R4, -C(O)R3, -C(O)
OR3, -OC(O)R3, -OC(O)R3, -NR4C(O)OR6, NR4C(O)R3, -C(O)NR3R4, -NR3R4, -NR5C(O)
NR3R4, -NR5C(NCN)NR3R4, -OR3, арил,
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил, и
каде што наведените арил, хетероарил,
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил
или хетероциклилалкил прстени можат
понатаму
да
бидата
супституирани
со една или повеќе групи избрани од
халоген,
хидроксил,
цијано,
нитро,
азидо,
флуорометил,
дифлуорометил,
трифлуорометил,
C1-C4
алкил,
C2-C4
алкенил, C2-C4 алкинил, C3-C6 циклоалкил,
C3-C6 хетероциклоалкил, NR3R4 и OR3;
R7 е водород, трифлуорометил, C1-C10
алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-C10
циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероциклил,
или
хетероциклилалкил,
каде што секој од наведените алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероциклил и хетероциклилалкил делови
се опционално супституирани со една
или повеќе групи независно избрани од
оксо (под услов да не е супституиран на
арил или хетероарил), халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометил,
флуорометил,
дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -NR11SO2R14,
-SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11,
-NR11C(O)OR14, -NR11C(O)R12, -C(O)NR11R12,
-SR11, -S(O)R14, -SO2R14, -NR11R12, -NR11C(O)
NR12R13, -NR11C(NCN)NR12R13, -OR11, C1C10 алкил, C2-C10 алкeнил, C2-C10 алкинил,
C3-C10 циклоалкил, арил, хетероарил,
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил,
и
хетероциклилалкил,
и
каде
што
наведените арил, хетероарил, арилалкил,
хетероарилалкил,
хетероциклил
или
хатероциклилалкил прстени можат понатаму
да бидат супституирани со една или повеќе
групи избрани од халоген, хидроксил,
цијано,
нитро,
азидо,
флуорометил,
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дифлуорометил, трифлуорометил, C1-C4
алкил, C2-C4 алкенил, C2-C4 алкинил, C3-C6
циклоалкил, C3-C6 хетероциклоалкил, NR3R4
и OR3;
R3 е водород, трифлуорометил, C1-C10
алкил, C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, C3-C10
циклоалкил, C3-C10 циклоалкилалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероцик лил,хетероцик лилалкил,
фосфатна или амино киселинска резидуа,
каде што секој од наведените алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероциклил и хетероциклилалкил делови
се опционално супституирани со една
или повеќе групи независно избрани од
оксо (под услов да не е супституиран на
арил или хетероарил), халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -NR11SO2R14,
-SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11,
-NR11C(O)OR14, -NR11C(O)R12, -C(O)NR11R12,
-SR11, -S(O)R14, -SO2R14, -NR11R12, -NR11C(O)
NR12R13, -NR11C(NCN)NR12R13, -OR11, арил,
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил,
или R3 и R4 заедно со атомот за кој
се поврзани формираат 4 до 10 член
карбоцикличен,
хетероарилен
или
хетероцикличен прстен, каде што секој од
наведените карбоцикличен, хетероарилен
или хетероцикличен прстен се опционално
супституирани со една или повеќе групи
независно избрани од
халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -NR11SO2R14,
-SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11,
-NR11C(O)OR14, -NR11C(O)R12, -C(O)NR11R12,
-SR11, -S(O)R14, -SO2R14, -NR11R12, -NR11C(O)
NR12R13, -NR11C(NCN)NR12R13, -OR11, арил,
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил;
R4 и R5 независно се водород или C1-C6
алкил, или
R4 и R5 заедно со атомот за кој се поврзани
формираат 4 до 10 член карбоцикличен,
хетероарилен или хетероцикличен прстен,
каде што наведениот алкил или секој од
наведените карбоцикличен, хетероарилен
или хетероцикличен прстен се опционално
супституирани со една или повеќе групи
независно избрани од
халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -NR11SO2R14,
-SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11,
-NR11C(O)OR14, -NR11C(O)R12, -C(O)NR11R12,
-SR11, -S(O)R14, -SO2R14, -NR11R12, -NR11C(O)
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NR12R13, -NR11C(NCN)NR12R13, -OR11, арил,
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил;
R6 е трифлуорометил, C1-C10 алкил, C3-C10
циклоалкил, арил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил,
хетероциклил
или
хетероциклилалкил, каде што секој од
наведените алкил, циклоалкил, арил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хетероциклил и хетероциклилалкил делови
се опционално супституирани со една
или повеќе групи независно избрани од
оксо ((под услов да не е супституиран на
арил или хетероарил), халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, -NR11SO2R14,
-SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11,
-NR11C(O)OR14, -NR11C(O)R12, -C(O)NR11R12,
-SR11, -S(O)R14, -SO2R14, -NR11R12, -NR11C(O)
NR12R13, -NR11C(NCN)NR12R13, -OR11, арил,
хетероарил, арилалкил, хетероарилалкил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил;
R11, R12 и R13 независно се водород, C1-C10
алкил, C2-C10 алкенил, арил и арилалкил, и
R14 е C1-C10 алкил, C1-C10 алкенил, арил и
арилалкил;
или било кои два од R11, R12, R13 или R14
заедно со атомот за кој тие се поврзани
формираат 4 до 10 член карбоцикличен,
хетероарилен или хетероцикличен прстен,
каде што било кој од наведените алкил,
алкенил, арил, арилалкил карбоцикличен
прстен,
хетероарилните
прстени
или
хетероцикличните прстени се опционално
супституирани со една или повеќе групи
независно избрани од халоген, цијано,
нитро, трифлуорометил, дифлуорометокси,
трифлуорометокси, азидо, арил, хетероарил,
арилалкил, хетероарилалкил, хетероциклил,
и хетероциклилалкил;
W е хетероарил, хетероциклил, -C(O)OR3,
-C(O)NR3R4, -C(O)NR4OR3, -C(O)R4OR3, -C(O)
NR4SO2R3, -C(O)(C3-C10 циклоалкил), -C(O)(C1C10 алкил), -C(O)(арил), -C(O)(хетероарил),
-C(O)(хетероциклил) или CR3OR3, каде
што било кој од наведените хетероарил,
хетероциклил, -C(O)OR3, -C(O)NR3R4, -C(O)
NR4OR3, -C(O)R4OR3, -C(O)NR4SO2R3, -C(O)
(C3-C10 циклоалкил), -C(O)(C1-C10 алкил),
-C(O)(арил),
-C(O)(хетероарил),
-C(O)
(хетероциклил) и CR3OR3 се опционално
супститурирани со една или повеќе групи
независно избрани од халоген, цијано,
нитро, азидо, -NR3R4, -OR3, C1-C10 алкил,
C2-C10 алкенил, C2-C10 алкинил, циклоалкил
и хетероциклоалкил, каде што било кој од
наведените C1-C10 алкил, C2-C10 алкенил, C2903807
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C10 алкинил, циклоалкил и хетероциклоалкил
се опционално супституирани со една или
повеќе групи независно избрани од -NR3R4 и
-OR3;
под услов кога X е CH, W не може да биде
C(O)арил или C(O)хетероарил, и под следен
услов кога X е CH, W е C(O)OR3 и R9 е F, R7
не може да биде H;

903807

m e 0, 1, 2, 3, 4, или 5; и
ј е 0, 1 или 2.
Има уште 28 патентни барања.
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(11)
903776
(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32
		
(13)
Т1
(21) 2011/31
(22) 02/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP09156832.9
(97) 01/12/2010 EP2070538
(73) Purdue Pharma LP
One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Mannion, Richard Owen;
O’Donnell, Edward Patrick;
McKenna, William Henry and
Huang, Haiyong Hugh
(54) ОРАЛНИ
ФАРМАЦЕВТСКИ
ДОЗИРНИ
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК
(57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна
форма со продолжено ослободување која
содржи матрикс формулација со продолжено
ослободување, матрикс формулацијата
со продолжено ослободување содржи
состав кој содржи барем едно активно
средство и барем еден полиетилен оксид
кој има, базирано на реолошки мерења,
приближна молекуларна тежина од барем
1,000,000; каде што матрикс формулацијата
со продолжено ослободување е излечена
на температура од барем околу 60°C за
временски период од барем околу 1 минута,
во форма на таблета или мулти партикулати,
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каде што таблетата или индивидуалните
мулти партикулати можат барем да се
компримираат без да се скршат, назначена
со тоа што дебелината на таблетата или
ндивидуалниот мулти партикулат после
компримирањето што одговара на не повеќе
од околу 60% од дебелината на таблетата
или индивидуалниот мулти партикулат пред
компримирање, и каде што компримираната
или не компримираната таблета или
компримираните или не компримираните
мулти партикулати обезбедуваат степен
на ин-витро растворање, кога е измерен
во USP Апарат 1 (баскет) на 100 rpm во
900 ml симулирана желудочна течност без
ензими (SGF) која содржи 40% етанол на
37°C, назначена со тоа, што процентуалната
количина од активното средство ослободено
за 0.5 часови од растворањето што
одстапува не повеќе од околу 20% поени од
соодветниот степен на ин-витро растворање
измерен во USP Апарат 1 (баскет) на 100 rpm
во 900 ml симулирана желудочна течност без
ензими (SGF) на 37°C без етанол, користејќи
компримирана
и
не
компримирана
референтна таблета или компримирани
и не компримирани референтни мулти
партикулати, соодветно.
Има уште 31 патентни барања.
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(11)
903777
(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32
		
(13)
Т1
(21) 2011/32
(22) 02/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 840244 P 25/08/2006 US
(96) 24/08/2007 EP09156843.6
(97) 01/12/2010 EP2082742
(73) Purdue Pharma LP
One Stamford Forum / 201 Tresser Boulevard
Stamford CT 06901, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Mannion, Richard Owen;
O’Donnell, Edward Patrick;
McKenna, William Henry and
Huang, Haiyong Hugh
(54) ОРАЛНИ
ФАРМАЦЕВТСКИ
ДОЗИРНИ
ФОРМИ ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ
КОИ СОДРЖАТ ОПИОИДЕН АНАЛГЕТИК

903777

(57) 1. Цврста орална фармацевтска дозирна
форма со продолжено ослободување која
содржи матрикс формулација со продолжено
ослободување, матрикс формулацијата со
продолжено ослободување содржи состав
кој содржи:
(1) барем еден полиетилен оксид кој има,
базирано на реолошки мерења, приближна
молекуларна тежина од барем 1,000,000; и
(2) барем едно активно средство; и
каде што матрикс формулацијата со
продолжено ослободување е излечена
на температура од барем околу 60°C за
временски период од барем околу 1 минута
и сила на кршење од барем 110 N кога се
подложува на тест на засекување.
Има уште 29 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07C 229/50,
A 61K 31/216,
31/357, 31/365,
A 61P 25/00, 25/08,
25/14, 25/16, 25/18,
25/22, 25/28, 25/30,
43/00, 9/10,
C 07C 235/06,
247/04, 323/61,
(21)
(30)

(96)
(97)
(73)

(74)

(72)

(54)

(11)
903778
(13)
Т1
(22) 02/02/2011
(45) 31/08/2011

C 07D 307/88, 317/34
2011/33
0128663 23/04/2004 JP;
0181930 26/06/2003 JP and
0373511 31/10/2003 JP
25/06/2004 EP04746867.3
10/11/2010 EP1637517
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku
Tokyo 170-8633, JP
ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
NAKAZATO, Atsuro;
SAKAGAMI, Kazunari;
OHTA, Hiroshi and
YASUHARA, Akito
2-АМИНОБИЦИКЛО 3.1.0. ХЕКСАН-2,6ДИКАРБИКСИЛИЧЕН ЕСТЕР ДЕРИВАТ

Patenti
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(57) 1.
2-амино-бицикло[3.1.0]хексан-2,6дикарбоксиличен естер дериват претставен
со формула [II]:

каде X претставува флуор, Y претставува
3,4-ди-хлоробензилокси, R2 претставува
водород и R1 претставува алкил група
избрани од n-бутил, n-пентил, n-хексил,
n-хептил, n-октил, n-децил, 3-метилбутил,
4-метхилпентил,
5-метилхексил
и
6-метилхептил;
или негова фармацевтски прифатлива сол
или негов хидрат.
Има уште 12 патентни барања.
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Glasnik

18/4,

(51) C 12N 5/10,
A 61K 48/00,
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)

(74)
(72)

903779

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

(11)
(13)

903779
Т1

(22) 02/02/2011
C 12N 15/09
2011/34
(45) 31/08/2011
0177648 18/06/2002 JP and
0237974 19/08/2002 JP
18/06/2003 EP03736235.7
22/12/2010 EP1541674
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku ,
Tokyo 112-8088, JP
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
ITO, Masashi and
SAITO, Yasushi

(54) ПРИМАРНО КУЛТИВИРАНИ АДИПОЦИТИ
ЗА ТЕРАПИЈА СО ГЕНИ
(57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи
примарно култивиран преадипоцит, каде
што преадипоцитот стабилно го одржува
надворешниот ген којшто кодира протеин
излачен надвор од клетката и каде што
генот е вметнат во ретровирусен вектор
и е трансфериран во клетката преку
ретровирусниот вектор, кадешто протеинот е
инсулин или глукагон сличен пептид 1(GLP1).
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903780
(51) C 07D 307/87
		
(13)
Т1
(21) 2011/35
(22) 03/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 00912 22/06/2005 DK
(96) 22/06/2006 EP06742481.2
(97) 02/02/2011 EP1896439
(73) H. LUNDBECK A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PETERSEN, Hans;
ROCK, Michael, Harold;
NIELSEN, Ole;
DANCER, Robert;
ELIASEN, Helle and
LILJEGREN, Ken
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(54) КРИСТАЛНА БАЗА НА ЕСЦИТАЛОПРАМ
И ОРАЛНО РАСТВОРЛИВИ ТАБЛЕТИ КОИ
СОДРЖАТ ЕСЦИТАЛОПРАМ БАЗА
(57) База бeз есциталопрам во цврста форма
што се карактеризира со тоа што содржи
кристален есциталопрам.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) A 61M 15/00, 11/02,

(11)

903781

11/06, 15/08, 16/00
(13)
Т1
(21) 2011/36
(22) 03/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 9904906 03/03/1999 GB and
9911686 19/05/1999 GB
(96) 03/03/2000 EP01124194.0
(97) 10/11/2010 EP1180378
(73) Optinose AS
Oslo Innovation Centar
Gaustadalleen 21 0349 Oslo, NO
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) Djupesland, Per Gisle
(54) ДОЗЕР ЗА НАЗАЛНА АПЛИКАЦИЈА
(57) 1. Дозатор на назална апликација на
супстанца во нос така прилагодена да внесе
супстанца во носните шуплини (1) на субјект,
која содржи
Прилагоден
дел
за
затворање
на
орофарингиалниот велум (13) и дел за
внесување на супстанца прилагоден да
достави проток на супстанца во гасовита

903781

состојба во една од носниците, каде
дозаторот за назална содржи канал за
достава (34; 50; 96; 112) подесен да прима
супстанца која ќе се внесе во една од
носниците (30; 50; 80; 96 и 112), кој вклучува
дел низ кој протокот на гас кој се користи се
внесува во носницата, кој е специфичен по
тоа што:
Дозаторoт за назална апликација на
супстанца е така направен што овозможува
внесување на гасовитата супстанца
со
притисок, таков што предизвикува гасот да
тече по задниот ѕид од носниот отвор и да
излегува од другата носница на субјектот,
и притоа делот за внесување содржи и
дел за припивање прилагоден да обезбеди
добро припивање на испакнатиот дел за
внесување на супстанцата во носница
и едната од носниците, и механизам за
диsперзија прилагоден да биде задвижен
со издишување на субјектот така што ќе ја
распрска (дисперзира) одмерената доза
од супстанцата во волуменот воздух кој се
внесува со испакнатиот дел од делот за
носниците (30; 58; 82; 102 и 132).
Има уште 7 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)
903789
(51) C 04B 40/02, 28/14
		
(13)
Т1
(21) 2011/38
(22) 07/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) FRA 0103350 08/03/2001 FR
(96) 07/03/2002 EP02716879.8
(97) 17/11/2010 EP1370504
(73) SERASTONE TECNOLOGIA
Calle Murillo 04700 EL EJIDO, ALMERIA, ES
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) SERRAS, Edouard and
GAILLARD, Jean-Marie
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ ГРАДЕЖНИ
ЕЛЕМЕНТИ
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(57) 1. Постапка за произведување градежен
елемент базиран на малтер, која се состои
од ставање на малтер и вода во калап (10)
со форма на елементот којшто треба да се
добие, притискање на смесата од малтер и
вода внатре во калапот и вадење од калапот
на добиениот елемент, назначена со тоа
што количеството на вода во смесата е во
суштина еднаква на двојното количество
на водата неопходна за кристализација
на малтерот на атмосферски притисок
и применетиот притисок врз смесата во
калапот е најмалку еднаков на граничната
вредност
под
која
кристализацијата
на малтерот е попречена, постапката
понатаму се состои од предизвикување на
рапидна кристализација на малтерот преку
редуцирање на притисокот применет врз
смесата.
Има уште 13 патентни барања.
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(11)
903791
(51) G 01R 11/24
		
(13)
Т1
(21) 2011/39
(22) 07/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 04014022.0 15/06/2004 EP
(96) 15/06/2004 EP04014022.0
(97) 10/11/2010 EP1607752
(73) Enel Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone 2, 00198 Roma, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Veroni, Fabio
(54) КОНТРОЛЕН МЕРАЧ СО БЕЗБЕДНОСНА
ДЕАКТИВАЦИЈА
(57) 1. Контролен мерач за управување на
снабудвањето со услуги, особено на
снабдување
со
електрична
енергија,
контролниот мерач се состои од:
база за подршка (1), зацврстена со главната
линија за напојување со енергија, и
мерна група (2) која може да се одвои од
базата за поддршка (1) и се состои од апарат
за мерење вметнат меѓу главната линија за
напојување со енергија (20) и претплатничка
линија (50);
бајонет од типот прилог систем (1а, 2b)
за монтирање и демонтирање на мерна
група (2) на / од базата за поддршка (1) со
паралелни движење на мерна група (2) во
однос на база за поддршка (1);
безбедносно зацврстување се состои од:
механички средства (6, 7, 8, 9, 10) поврзани
со мерната група (2) и подвижни во позиција
за заклучување за ангажман со базата за

903791

поддршка (1) кога мерната група е монтиранa
врз базата за поддршка (1) и
на прекинувач (11, 11а, 11б) за генерирање
на активациски сигнал по активирањето на
механички средства,
каде што механичките средства (6, 7, 8, 9,
10) е средено да го активираат прекинувачот
(11, 11а, 11б), кога механичките средства
се ослободени од заклучената позиција за
разделување на мерната група од базата за
поддршка;
каде што механичките средства се состојат
од напречник за потпора (8) подвижен
во потпорни средства (13) во базата за
поддршка (1) во позиција за заклучување,
за да се формира бариера на заклучување
против паралелните движење на мерната
група (2) од управувачкиот мерач во однос
на базата за поддршка (1);
на механичките средства (6, 7, 8, 9, 10)
кои се состои од бариера на заклучување
дорник (6) кооперирање со потпорниот
напречник (8) и прекинувачот (11,11а, 11б)
на безбедносното зацврстување така што
движењето за блокирање / деблокирање
на бариерата за заклучување дорник (6)
одговара на движењето за отворање /
затворање на прекинувачот и бариерата
за заклучување дорник (6) е наместена
на иста оска со потпорниот напречник (8)
и споментатата бариера за заклучување
дорник, кога механичкото средство е во
заклучена позиција, се наклонети наспроти
седиштето (12) од на базата за поддршка за
да формира бариера за заклучување против
паралелното движење на мерната група во
однос на базата за поддршка.
Има уште 15 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 5/02,

(11)

903799

C 07K 14/61, 14/825
(13)
Т1
(21) 2011/40
(22) 08/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) EPA041054541 02/11/2004 EP and
USP624885 04/11/2004 US
(96) 28/10/2005 EP05857769.3
(97) 23/02/2011 EP1807504
(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) CASATORRES HERNANDEZ, Jose and
MARTIN PIERA, Carlos
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(54) МЕДИУМ НА КЛЕТОЧНА КУЛТУРА БЕЗ
СЕРУМ ЗА КЛЕТКИ ОД ЦИЦАЧИ
(57) 1. Постапка за произведување на хормон
на раст која што го содржи чекорот на
одгледување на култура на клетки од
клеточна линија која што експресира хормон
на раст во медиум на клеточна култура без
компоненти добиени од животински серум,
медиумот содржи цинк во концентрација
во опсег од 0.2 μМ до 1.75 μМ и бакар во
концентрација во опсег од 10 nM до 75 nM
и железни јони во концентрација од 5 или 6
μМ.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 38/17
(11)
903800
		
(13)
Т1
(21) 2011/41
(22) 08/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 216702 18/12/1998 US
(96) 17/12/1999 EP07007842.3
(97) 26/01/2011 EP1800692
(73) Connaught Technology Corporation
3711 Kennett Pike, Suite 200 Greenville,
DE 19807, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) ALEXANDER, Jeannine and
COX, William, I.

903800

(54) ИМУНОЛОШКИ СОСТАВИ И ВАКЦИНИ
КОИ СОДРЖАТ N-ФОРМИЛ МЕТИОНИЛ
ПЕПТИД КАКО АДЈУВАНС
(57) 1. Имунолошки состав кој содржи антиген од
интерес и ефикасна количина од адјуванс
на N-формил метионил пептид, назначен со
тоа, што антигенот од интерес и адјувансот
на N-формил метионил пептид (а) се во
раствор или (б) формираат фузион протеин,
и каде што составот не содржи липозом.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 38/13,

(11)

903802

A 61P 31/14
(13)
Т1
(21) 2011/48
(22) 11/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 2004IB03205 01/10/2004 WO
(96) 03/10/2005 EP05791430.1
(97) 08/12/2010 EP1793844
(73) DEBIOPHARM S.A.
1002 Lausanne, CH
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(72) MAUVERNAY, Rolland-Yves;
SCALFARO, Pietro;
DUMONT, Jean-Maurice and
VUAGNIAUX, Gregoire
(54) УПОТРЕБА НА [Д-МЕАЛА]3-[ЕТВАЛ]4ЦИКЛОСПОРИН
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
ХЕПЕТИТИС Ц ИНФЕКЦИЈА
(57) 1. Употреба на [D-МеАlа]3-[EtVаl]4-СѕА за
производство на медицински производ за
третирање НСV инфекција или спречување
повторна појава на НСV.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 08J 11/04
(11)
903804
		
(13)
Т1
(21) 2011/49
(22) 11/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 20010299273P 19/06/2001 US
(96) 19/06/2002 EP02737531.0
(97) 02/02/2011 EP1409575
(73) United Resource Recovery Corporation
5396 North Blackstock Road
Spartanburg, South Carolina 29303, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HOLMES, John, M., III and
ZINK, Richard, P.
(54) ПОСТАПКА

ЗА изВОЈУВАЊЕ НА
ПОЛИЕСТЕР ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

903804

(57) 1. Постапка за ослободување на загадувачи
од супстрат на полиестер содржи:
комбинирање на материјал којшто содржи
контаминиран полиестер со алкален состав
за да се формира кашеста маса и мешање
на кашата во високо енергетски миксер,
кадешто споменатиот високо енергетски
миксер е плуг миксер којшто работи на
Фродов број поголем од 4.2, каде што
плуг мискерот во голем дел ги обложува
материјалите со алкален состав и пренесува
доволно енергија кон материјалите за
делумно да го сапонифицира споменатиот
полиестер и во овој случај загадувачите ќе
бидат ослободени од полиестерот во кашата,
каде што алкалниот состав е комбиниран со
споменатите материјали во стехиометриска
количина доволна да реагира се до 50% од
полиестерот.
Има уште 22 патентни барања.
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(51) B 29C 41/02, 41/18,

(11)

903805

69/00, 70/46
(13)
Т1
(21) 2011/53
(22) 17/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 270321 P 05/02/2001 US;
300874 P 25/06/2001 US and
346336 P 07/01/2002 US
(96) 05/02/2002 EP02713536.7
(97) 05/01/2011 EP1360047
(73) Environmental Recycling Technologies plc
316 Beulah Hill, London SE19 3HF, GB
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DINELLO, Panfilo, M.;
LINARES, Miguel, A.;
CARGILL, Lynn, E.;
POINTER, Robin, L. and
HAINES, Paul, A.
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којшто има површински слој со посаку-вана
дебелина од околу 0.001 сm до околу 3.0 сm
пред да го прекине контактот со пластичниот
партикулат;
контактирање на пластичен материјал за
полнење кој што може да се шири под дејство
на топлина со вкалапениот површински слој
на предниот дел на барем еден од двата
комплементарни загреани калапи;
соединување на комплементарните предни
делови на загреаните прв и втор калап,
при што останатата топлина од загреаните
калапи ќе го активира материјалот за
полнење кој што може да се шири под дејство
на топлина да предизвика да се залепи за
двата површински слоја за да формира
комбиниран сендвич така што производот е
оформен со вкалапена површина на двете
страни.
Има уште 11 патентни барања.

(54) ПРОЦЕС ЗА ОФОРМУВАЊЕ ПЛАСТИКА
(57) 1. Процес за оформување пластични
партикулати во претходно одредена форма
од пластичен материјал којшто има точка на
топење и пластичен материјал за полнење
којшто може да се шири под дејство на
топлина, којшто процес опфаќа:
обезбедување прв и втор комплементарен
калап, изработени од материјал кој што е
селектиран од групата којашто се состои од
алуминиум, легури на алуминиум, легура
од алуминиум и цинк (kirksite), метали,
керамика, кермет, високо температурна
пластика, материјали отпорни на топлина
коишто можат да се при што споменатите
калапи се оформени во претходно направена
форма со најмалку еден преден дел од
секоја од споменатите комплементарни прв
и втор калап за да се постигне посакуваната
форма;
загревање на споменатите комплементарни
прв и втор калап на нивните предни страни
со покачена температура од околу 100°С
до околу 865°С, така што калапот е на
температура над точката на топење на
пластичниот партикулат, контактирање на
првиот и вториот калап со пластичниот
партикулат додека пластичниот партикулат
е барем на собна температура за одреден
временски период од околу 1 секунда до околу
30 минути, при што споменатиот период на
задржување е претходно избран да го стопи
пластичниот партикулат во оформен површински слој на еден пластичен производ
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903808
Т1

A 61P 35/00
(22) 21/02/2011
2011/54
(45) 31/08/2011
776988 11/02/2004 US
08/02/2005 EP05722809.0
05/01/2011 EP1720882
Pharmacopeia, LLC and
Schering Corporation
San Diego, CA 92121, US and
Kenilworth, NJ 07033-0530, US
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
GUZI, Timothy J.;
PARUCH, Kamil;
DOLL, Ronald, J.;
DWYER, Michael, P.;
GIRIJAVALLABHAN, Viyyoor, Moopil;
MALLAMS, Alan;
ALVAREZ, Carmen, S.;
KEERTIKAR, Kartik, M.;
RIVERA, Jocelyn;
CHAN, Tin-Yau;
MADISON, Vincent;
FISCHMANN, Thierry, O.;
TRAN, Vinh, D.;
HE, Zhen Min;
JAMES, Ray, Anthony;
PARK, Haengsoon;
PARADKAR, Vidyadhar, M.;
DILLARD, Lawrence W. and
HOBBS, Douglas Walsh
ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОПИРИМИДИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА ЗАВИСНА
ОД ЦИКЛИН
1. Соединение претставено со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.
Има уште 21 патентни барања.
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(21) 2011/59
(22) 24/02/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 20030003053 03/07/2003 NO
(96) 25/06/2004 EP04748764.0
(97) 15/12/2010 EP1651080
(73) Stokke AS
Hahjem 6260 Skodje, NO
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) REFSUM, Bjorn
(54) УРЕД ЗА ВИСИНСКО ПРИСПОСОБУВАЊЕ
НА ДЕТСКО СЕДИШТЕ И ТЕЛЕСКОПСКИ
ПРИСПОСОБЛИВА
ПОТПОРА
ЗА
СТАПАЛАТА
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(57) 1. Уред за заклучување (1) за висинско
приспособување на модул, како на пример
детско седиште (3) на рачка (2) во количка
или столче, уредот за заклучување (1)
содржи подвижно куќиште (4) кое делумно
или целосно ја опкружува рачката (2), рачка
(5) која ротира ексцентрично со цел да се
обезбеди затегнатост и фрикција наспроти
рачката (2), назначен со тоа што
- фрикцион елемент (5) е нареден помеѓу
рачката (6) и рачката (2);
- пружина (8) е наредена помеѓу рачката (6)
и фрикциониот елемент (5);
- рачката (2) е опремена со фрикцион
примерок (7), како на пример жлебови или
назабувања; и
- фрикциониот елемент (5) има примерок
што одговара на фрикциониот примерок (7)
на рачката (2).
Има уште 1 патентни барања.
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(51) A 61K 9/46, 31/58
(11)
903816
		
(13)
Т1
(21) 2011/72
(22) 11/03/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 08013091.7 21/07/2008 EP
(96) 21/07/2008 EP08013091.7
(97) 16/02/2011 EP2151235
(73) DR.FALK PHARMA GMBH
Leinenweberstrasse, 5
D-79108 Freiburg, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

903816

(72) Prols Markus.Dr. and
Wilhelm Rudolf, Dr.
(54) ФАРМАЦЕВТСКА
ФОРМУЛАЦИЈА
ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ДИГЕСТИВЕН
ТРАКТ
(57) 1. Шумлива таблета којашто содржи
будесонид за формулацијата на раствор за
испирање уста којшто може да биде орално
администриран се карактеризира со тоашто
содржи докузат натриум во концентрација
од 0.1‰ до 5.0‰ од масата базиран на
шумливата таблета.
Има уште 9 патентни барања.
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(21) 2011/74
(22) 14/03/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 246233 P 06/11/2000 US;
248095 P 13/11/2000 US and
345982 P 19/10/2001 US
(96) 06/11/2001 EP01980710.6
(97) 19/01/2011 EP1365808
(73) PHARMA MAR, S.A.
28760 Tres Cantos, Madrid, ES
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WEITMAN, Steve;
TAKAHASHI, Naoto;
D’INCALCI, Maurizio;
FAICLOTH, Glynn, Thomas,;
GIAVAZZI, Rafaella and
GESCHER, Andreas
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(54) СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ТУМОРОТ
КОЈШТО СОДРЖИ ЕКТЕИНАСЦИДИОН
743
(57) 1. Употребата на синергистичка комбинација
на ET-743 и некој друг медикамент
селектиран
од
еден
антрацикличен
медикамент, платински медикамент, на
медикамент што таргетира топоизомераза,
таксан медикамент или антимитотичен
медикамент во производството на лек за
третирање на тумор.
Има уште 20 патентни барања.

903814

78

Glasnik

18/4,

(51) B 32B 27/08,

str. 1-94, avgust 2011 Skopje

(11)

903812

B 65D 35/08
(13)
Т1
(21) 2011/75
(22) 14/03/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 0708493 02/05/2007 GB
(96) 02/05/2008 EP08737168.8
(97) 26/01/2011 EP2155488
(73) Boddington IP Limited
London W1G OPW, GB
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ASHMAN, Philip, Colin

903812

(54) ЦЕВЧЕСт КОНТЕЈНЕР НА РАСКЛОПУВАЊЕ
(57) 1. Цевчест контејнер на расклопување
којашто се состои од страничен ѕид
формиран од повеќеслоен полиметричен
материјал произведен како дуван филм,
при што страничниот ѕид опфака еден
лонгитудинален шев или слој, и при што
повеќеслојниот полиметричен материјал
има дебелина помеѓу 150 и 350 микрони,
попожелно помеѓу 200 и 300 микрони.
Има уште 14 патентни барања.
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A 61P 25/00, 25/18, 25/24
(13)
Т1
(21) 2011/77
(22) 15/03/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 0003937 20/04/2005 FR
(96) 19/04/2006 EP06290636.7
(97) 15/12/2010 EP1714647
(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
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(72) Mocaer, Elisabeth and
De Bodinat, Christian
(54) УПОТРЕБА
НА
АГОМЕЛАТИН
ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ЛЕК ЗА ТРЕТМАН НА
БИПОЛАРНИ НАРУШУВАЊА
(57) 1. Употреба на агомелатин, или N-[2-(7метокси-1-нафтил)етил]ацетамид,
исто
така и негови хидрати, кристални форми
и негови додатни соли со фармацевтски
прифатлива киселина или база, за добивање
на лек наменет за третман на биполарни
нарушувања.
Има уште 11 патентни барања.
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903811
Т1

A 61P 31/12
(22) 15/03/2011
2011/78
(45) 31/08/2011
850926 P 10/10/2006 US
04/10/2007 EP07820934.3
29/12/2010 EP2084175
Medivir AB
141 22 Huddinge, SE
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
JOHANSSON, Nils-Gunnar;
KALAYANOV, Genadiy;
WINQVIST, Anna;
MARTIN, Joseph Armstrong and
SMITH, David Bernard
ИНХИБИТОР НА ХЦВ НУКЛЕОСИДА
Соединение со формула I

при што:
R1, R2 u R3 се независно селектирани од
групата којашто се состои од водород, COR4,
C(=О)OR4
и C(=О) CHR5HR6; или R1 и R3 се H а R2 е
монофосфат, дифосфат или трифосфат
естер;
R4 е независно селектиран од групата
којашто се состои од (а) С1-18 неразгранет
или разгранет алкил, (б) С1-10 хетероалкил
и (е) фенил, при што споменатиот фенил
е незадолжително заменет со една до три
групи независно селектирани од С1-3 алкил,
С1-3 алкокси, халоген, цијано или нитро;
R5 е водород, С1-10 алкил, фенил или С1-3
фенилалкил, при што споменатиот фенил
е незадолжително заменет со една до три
групи независно селектирани од групата
којашто се состои од халоген, хидрокси, С1-3
алкил, цијано или нитро;
R6 е водород или С1-6 алкокси; или,
киселински дополнителни соли од тоа
Има уште 18 патентни барања.
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A 61P 25/00, 25/28
(13)
Т1
(21) 2011/81
(22) 16/03/2011
		
(45) 31/08/2011
(30) 0664728P 24/03/2005 US and
0729663P 24/10/2005 US
(96) 24/03/2006 EP08167618.1
(97) 23/02/2011 EP2030622
(73) Emory University
1784 North Decatur Road, North Decatur
Building, Suite 130 Atlanta,
Georgia 30322, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Hoffman, Stuart W.;
Kellerman, Arthur L.;
Stein, Donald G.;
Wright, David W. and
Lowery-North, Douglas W.
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(54) УПАТСТВО ЗА ДОЗИРАЊЕ ПРОГЕСТЕРОН
ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ТРАУМАТСКА
ПОВРЕДА НА МОЗОКот
(57) 1. Прогестерон за употреба во лекувањето
на трауматски мозочни повреди кај човечки
субјект, споменатиот третман содржи
константен или двостепен режим на дозирање
на прогестерон каде што терапевтски
ефективната количина на прогестерон е
администрирана во споменатиот човечки
субјект со помош на интравенска инфузија
за да се постигне крајно серумско ниво на
прогестерон од околу 100 ng/ml до околу
1000 ng/ml.
Има уште 17 патентни барања.
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A 61K 39/395,
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(11)
903813
(13)
Т1
(22) 17/03/2011

G 01N 33/68
(45) 31/08/2011
(21) 2011/82
(30) 0600662 23/03/2006 SE and
0602591 30/11/2006 SE
(96) 23/03/2007 EP07747965.7
(97) 22/12/2010 EP2004688
(73) BioArctic Neuroscience AB
Warfvinges vag 39 112 51 Stokholm, SE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GELLERFORS, Par;
LANNFELT, Lars;
SEHLIN, Dag;
EKHOLM PETTERSSON, Frida and
ENGLUND, Hillevi

903813

(54) ПОДОБРЕНИ
ПРОТОФИБРИЛНИ
СЕЛЕКТИВНИ АНТИТЕЛА И НИВНАТА
УПОТРЕБА
(57) 1. Антитело или негов фрагмент којшто е
селектиран и има висок афинитет за човечки
Аβ протофибрили, при што антителото или
фрагментот во неговите шест CDR региони
ги има следниве консензуални низи:
VH-CDR 1 SFGMH
VH-CDR 2 YISSGSSTIYYGDTVKG
VH-CDR 3 EGGYYYGRSYYTMDY
VL-CDR1 RSSQSIVHSNGNTYLE
VL-CDR2 KVSNRFS
VL- CDR3 FQGSHVPPT
Има уште 27 патентни барања.
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C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
A61K39/395
A61K39/395
C08L75/00
C08L75/00
C08L75/00
C08L75/00
C08L75/00
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
C07C233/60
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18

(11,13)

903798 T1
903798 T1
903772 T1
903772 T1
903772 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903773 T1
903774 T1
903774 T1
903774 T1
903782 T1
903782 T1
903749 T1
903749 T1
903749 T1
903749 T1
903749 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903748 T1
903766 T1
903766 T1
903766 T1
903766 T1
903766 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1

(51)

C07D209/08
C07D209/48
C07D209/88
C07D211/58
C07D213/75
C07D215/36
C07D217/04
C07D219/10
C07D231/16
C07D231/56
C07D233/68
C07D239/42
C07D277/56
C07D285/06
C07D295/12
C07D307/68
C07D307/91
C07D311/16
C07D317/66
C07D333/38
C07D333/72
A61P3/00
H04W4/10
C12Q1/02
G01N33/50
A61K31/4985
A61P3/10
C07C233/43
C07C217/60
A61K31/135
C12N9/68
A61M5/20
C07K14/35
C07K14/195
C07D209/42
A61K31/404
C07D215/227
C07D215/36
C07D401/06
C07D409/06
C07D215/12
C07D407/04
A61K31/47
A61P31/04
A61M15/00
C07D401/12

(51) osnoven

A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
H04W4/10
C12Q1/02
C12Q1/02
A61K31/4985
A61K31/4985
C07C233/43
C07C233/43
C07C233/43
C12N9/68
A61M5/20
C07K14/35
C07K14/35
C07D209/42
C07D209/42
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
C07D215/227
A61M15/00
C07D401/12

(11,13)

903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903783 T1
903784 T1
903762 T1
903762 T1
903763 T1
903763 T1
903761 T1
903761 T1
903761 T1
903764 T1
903765 T1
903767 T1
903767 T1
903768 T1
903768 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903769 T1
903785 T1
903786 T1
Pregledi

84

Glasnik

(51)

C07D239/94
C07D211/16
C07K7/06
C07K16/00
C12N15/00
A61K38/00
C07D239/84
A61P25/28
A61K31/517
C07D231/12
C07D413/10
C07D401/10
A61K31/415
A61P37/02
C07D471/18
A61K31/439
A61P25/00
C07D213/82
C07D239/48
C07D251/18
C07D403/04
C07D403/08
C07D473/32
C07D498/04
A61K31/505
A61P35/00
H04N5/782
H04N5/765
H04N7/173
C07D211/34
C07D295/14
C07D213/40
A61K31/495
A61P3/06
A61K31/403
C07D209/88
A61P25/00
A61K31/454
A61K39/395
A61K45/06
A61P35/00
G01N33/50
C07D213/75
A61K31/44
A61P1/00
A61P11/06
A61P19/02
A61P25/28
A61P29/00
C12N15/86
C12N15/861
A61K48/00
C07D405/14
A61K31/4439
A61P29/00
C07D487/08
A61K31/495
Pregledi
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(51) osnoven

C07D401/12
C07D401/12
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07D239/84
C07D239/84
C07D239/84
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D231/12
C07D471/18
C07D471/18
C07D471/18
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
H04N5/782
H04N5/782
H04N5/782
C07D211/34
C07D211/34
C07D211/34
C07D211/34
C07D211/34
A61K31/403
A61K31/403
A61K31/403
A61K31/454
A61K31/454
A61K31/454
A61K31/454
G01N33/50
C07D213/75
C07D213/75
C07D213/75
C07D213/75
C07D213/75
C07D213/75
C07D213/75
C12N15/86
C12N15/86
C12N15/86
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14
C07D487/08
A61K31/495

(11,13)

903786 T1
903786 T1
903760 T1
903760 T1
903760 T1
903760 T1
903759 T1
903759 T1
903759 T1
903756 T1
903756 T1
903756 T1
903756 T1
903756 T1
903755 T1
903755 T1
903755 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903750 T1
903751 T1
903751 T1
903751 T1
903754 T1
903754 T1
903754 T1
903754 T1
903754 T1
903752 T1
903752 T1
903752 T1
903753 T1
903753 T1
903753 T1
903753 T1
903788 T1
903790 T1
903790 T1
903790 T1
903790 T1
903790 T1
903790 T1
903790 T1
903793 T1
903793 T1
903793 T1
903794 T1
903794 T1
903794 T1
903796 T1
903815 T1

(51)

C07D295/08
A61P25/04
A61P25/24
A61P25/26
A61P25/28
A61P25/22
C07D401/14
A61K31/44
A61K31/497
A61K39/395
A61P25/28
A61K38/00
A61K38/28
A61K9/26
A61K33/06
C07D213/80
C07D401/06
C07D413/04
C07D413/14
C07D401/04
C07D417/04
C07D471/04
C07D237/24
A61K31/44
A61K31/4353
A61K31/501
A61K31/5025
A61P35/00
A61K31/485
A61K9/22
A61K9/32
A61K31/485
A61K9/22
A61K9/32
C07C229/50
C07C235/06
C07C247/04
C07C323/61
A61K31/216
A61K31/365
A61K31/357
C07D307/88
C07D317/34
A61P9/10
A61P25/00
A61P25/08
A61P25/14
A61P25/16
A61P25/18
A61P25/22
A61P25/28
A61P25/30
A61P43/00
C12N5/10
C12N15/09
A61K48/00
C07D307/87

(51) osnoven

A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
C07D213/80
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/485
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C07C229/50
C12N5/10
C12N5/10
C12N5/10
C07D307/87

(11,13)

903815 T1
903815 T1
903815 T1
903815 T1
903815 T1
903815 T1
903757 T1
903757 T1
903757 T1
903792 T1
903792 T1
903792 T1
903792 T1
903792 T1
903792 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903807 T1
903776 T1
903776 T1
903776 T1
903777 T1
903777 T1
903777 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903778 T1
903779 T1
903779 T1
903779 T1
903780 T1
Patenti

Glasnik

(51)

A61M15/00
A61M15/08
A61M11/02
A61M16/00
A61M11/06
C04B40/02
C04B28/14
G01R11/24
C12N5/02
C07K14/61
C07K14/825
A61K38/17
A61K38/13
A61P31/14
C08J11/04
B29C41/02
B29C69/00
B29C41/18
B29C70/46
C07D487/04
A61K31/495
A61P35/00
B62B9/12
F16B7/10
A61K9/46
A61K31/58
A61P35/00
A61K45/06
A61K31/495
B32B27/08
B65D35/08
A61K31/165
A61P25/00
A61P25/18
A61P25/24
C07H19/073
A61K31/513
A61P31/12
A61K31/57
A61P25/28
A61P25/00
C07K16/18
A61K39/395
A61P25/28
G01N33/68

Patenti

(51) osnoven

A61M15/00
A61M15/00
A61M15/00
A61M15/00
A61M15/00
C04B40/02
C04B40/02
G01R11/24
C12N5/02
C12N5/02
C12N5/02
A61K38/17
A61K38/13
A61K38/13
C08J11/04
B29C41/02
B29C41/02
B29C41/02
B29C41/02
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
B62B9/12
B62B9/12
A61K9/46
A61K9/46
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
B32B27/08
B32B27/08
A61K31/165
A61K31/165
A61K31/165
A61K31/165
C07H19/073
C07H19/073
C07H19/073
A61K31/57
A61K31/57
A61K31/57
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
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(11,13)

903781 T1
903781 T1
903781 T1
903781 T1
903781 T1
903789 T1
903789 T1
903791 T1
903799 T1
903799 T1
903799 T1
903800 T1
903802 T1
903802 T1
903804 T1
903805 T1
903805 T1
903805 T1
903805 T1
903808 T1
903808 T1
903808 T1
903809 T1
903809 T1
903816 T1
903816 T1
903814 T1
903814 T1
903814 T1
903812 T1
903812 T1
903787 T1
903787 T1
903787 T1
903787 T1
903811 T1
903811 T1
903811 T1
903801 T1
903801 T1
903801 T1
903813 T1
903813 T1
903813 T1
903813 T1

Pregledi

86

Glasnik
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PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

4SC AG
C 07C 233/60,
A 61K 31/185,
A 61P 31/12, 35/00,
C 07C 233/58, 233/59, 233/62,
C 07D 335/12
(11,13) 903748 T1
Almirall, S.A.
A 61M 15/00		

903785 T1

Arena Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 401/12,
A 61K 31/505,
31/506, 31/5377,
A 61P 3/10,
C 07D 239/52, 401/14,
403/12, 405/14, 409/14,
413/14, 417/14		
903773 T1
C 07D 401/14,
A 61K 31/44, 31/505		

903774 T1

G 01N 33/50		

903788 T1

ARES TRADING S.A.
C 12N 5/02,
C 07K 14/61, 14/825		

903799 T1

Array Biopharma, Inc.
C 07D 213/80,
A 61K 31/4353, 31/44,
31/501, 31/5025,
A 61P 35/00,
C 07D 237/24, 401/04,
401/06, 413/04, 413/14,
417/04, 471/04		

903807 T1

Ashland Inc. Covington
A 61L 2/025,
A 61K 41/00		

903798 T1

AstraZeneca AB
C 07D 401/12,
211/16, 239/94		
BioArctic Neuroscience AB
C 07K 16/18,
A 61K 39/395,
A 61P 25/28,
G 01N 33/68		
Pregledi

903786 T1

903813 T1

(73)
(51)

Boddington IP Limited
B 32B 27/08,
B 65D 35/08
(11,13)

903812 T1

Cancer Research Technology Limited;
Astex Therapeutics Limited and
The Institute of Cancer Research:
Royal Cancer Hospital
C 07D 231/12,
A 61K 31/415,
A 61P 37/02,
C 07D 401/10, 413/10		
903756 T1
CELGENE CORPORATION
A 61K 31/454, 39/395, 45/06,
A 61P 35/00		

903753 T1

Connaught Technology Corporation
A 61K 38/17		
903800 T1
Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki, Etaireia
C 08L 75/00,
C 08G 18/00, 69/16,
C 08L 77/02, 79/04		
903749 T1
DEBIOPHARM S.A.
A 61K 38/13,
A 61P 31/14		

903802 T1

DEUTSCHE TELEKOM AG
H 04N 5/782, 5/765, 7/173

903751 T1

DR.FALK PHARMA GMBH
A 61K 9/46, 31/58		

903816 T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.
C 12N 5/10,
A 61K 48/00,
C 12N 15/09		
903779 T1
ELI LILLY AND COMPANY
A 61M 5/20		

903765 T1

C 07D 401/14,
A 61K 31/44, 31/497		

903757 T1

Emory University
A 61K 31/57,
A 61P 25/00, 25/28		

903801 T1
Patenti

Glasnik

(73)
(51)

Enel Distribuzione S.p.A.
G 01R 11/24
(11,13)

903791 T1

Environmental Recycling Technologies plc
B 29C 41/02, 41/18,
69/00, 70/46		
903805 T1
EURO-CELTIQUE S.A.
C 07D 487/08		

903796 T1

(73)
(51)
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Les Laboratoires Servier
A 61K 31/165,
A 61P 25/00,
25/18, 25/24
(11,13)

903787 T1

Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaften e.V.
C 07K 14/35, 14/195		
903767 T1
Medivir AB
C 07H 19/073,
A 61K 31/513,
A 61P 31/12		

Galaxy Biotech, LLC
A 61K 39/395,
A 61P 35/00,
C 07K 16/22, 16/30,
C 12N 5/20		

903766 T1

Genentech, Inc
A 61K 39/395,
A 61P 35/00		

Merck Sharp & Dohme Corp.
A 61K 31/4985,
A 61P 3/10		
903763 T1

903782 T1

H. LUNDBECK A/S
A 61K 31/495,
A 61P 25/04, 25/22,
25/24, 25/26, 25/28,
C 07D 295/08		

903815 T1

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
C 07D 213/82,
A 61K 31/505,
A 61P 35/00,
C 07D 239/48, 251/18,
403/04, 403/08,
473/32, 498/04		
903750 T1

C 07D 307/87		

903780 T1

Immatics Biotechnologies GmbH
C 07K 7/06,
A 61K 38/00,
C 07K 16/00,
C 12N 15/00		
903760 T1
Janssen Alzheimer Immunotherapy
A 61K 39/395, 33/06,
38/00, 38/28, 9/26,
A 61P 25/28		
903792 T1
Janssen Pharmaceutica N.V.
C 07D 215/227,
A 61K 31/47,
A 61P 31/04,
C 07D 215/12, 215/36,
401/06, 407/04, 409/06
903769 T1
C 07D 211/34,
A 61K 31/495,
A 61P 3/06,
C 07D 213/40, 295/14		
C 07D 239/84,
A 61K 31/517,
A 61P 25/28		

903754 T1

903759 T1

LES LABORATOIRES SERVIER
C 07D 209/42,
A 61K 31/404		
903768 T1
Patenti
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903811 T1

Optinose AS
A 61M 15/00, 11/02,
11/06, 15/08, 16/00		

903781 T1

Pfizer Inc.
C 07C 233/43,
A 61K 31/135,
C 07C 217/60		

903761 T1

Pfizer Products Inc.
C 07D 213/75,
A 61K 31/44,
A 61P 1/00, 11/06,
19/02, 25/28, 29/00		

903790 T1

PHARMA MAR, S.A.
A 61P 35/00,
A 61K 31/495, 45/06		

903814 T1

Pharmacopeia, LLC and
Schering Corporation
C 07D 487/04,
A 61K 31/495,
A 61P 35/00		

903808 T1

Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
C 12N 15/86,
A 61K 48/00,
C 12N 15/861		
903793 T1

Pregledi

88

Glasnik

(73)
(51)

Purdue Pharma LP
A 61K 31/485,
9/22, 9/32
(11,13)

903776 T1

A 61K 31/485, 9/22, 9/32

903777 T1
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Sanofi - Aventis
C 07D 471/18,
A 61K 31/439,
A 61P 25/00		

903755 T1

(73)
(51)

T-Mobile International AG
H 04W 4/10
(11,13)

903784 T1

United Resource Recovery Corporation
C 08J 11/04		
903804 T1
UNIVERSITY OF PITTSBURGH
A 61K 31/593, 31/675,
A 61P 35/00		
903772 T1

SERASTONE TECNOLOGIA
C 04B 40/02, 28/14		
903789 T1
Shionogi &Co., Ltd.
A 61K 31/18,
A 61P 3/00,
C 07C 311/06, 311/20,
311/46, 323/40,
C 07D 207/12, 209/08,
209/48, 209/88, 211/58,
213/75, 215/36, 217/04,
219/10, 231/16, 231/56,
233/68, 239/42, 277/56,
285/06, 295/12, 307/68,
307/91, 311/16, 317/66,
333/38, 333/72		

903783 T1

Stokke AS
B 62B 9/12,
F 16B 7/10		

903809 T1

Suven Life Sciences Limited
A 61K 31/403,
A 61P 25/00,
C 07D 209/88		
903752 T1
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
C 07C 229/50,
A 61K 31/216, 31/357, 31/365,
A 61P 25/00, 25/08,
25/14, 25/16,
25/18, 25/22, 25/28,
25/30, 43/00, 9/10,
C 07C 235/06, 247/04, 323/61,
C 07D 307/88, 317/34		
903778 T1
Talecris Biotherapeutics, Inc.
C 12N 9/68		
903764 T1
Targacept, Inc.
C 07D 405/14,
A 61K 31/4439,
A 61P 29/00		

903794 T1

THE ROGOSIN INSTITUTE
C 12Q 1/02,
G 01N 33/50		

903762 T1

Pregledi

Patenti

Glasnik

(51) C07D405/06,

(11)

902713

A61K31/44,

(13)

T2

A61P7/02,

(22)

15/01/2008

A61P9/00,

(45)

31/08/2011

A61P9/04,
A61P9/06,
A61P9/10,
A61P9/12,
A61P35/00,
A61P43/00
(21)

2008/11

(30)

373072P 16/04/2002 US

(96)

03718393.6 14.04.2003

(97)

EP1495018 B3 16.03.2011

(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road
Kenilworth, NJ 07033-0530, US

(74)14БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
Ул. “ Народен фронт ” 7/4, 1000 Скопје, MK
(72)

CHACKALAMANNIL, Samuel, US
CLASBY, Martin, C. , US
GREENLEE, William, J., US
WANG, Yuguang , US
XIA, Yan, US
VELTRI, Enrico, P., US
CHELLIAH, Mariappan, US
WU, Wenxue, US

(54) ТРИЦИКЛИЧНИ АНТАГОНИСТИ НА РЕ–
ЦЕПТОРОТ НА ТРОМБИН
1. Соединение претставено со структурната
формула:

или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват, назначено со тоа, што:
претставува можна двојна врска;
n е 0-2;
Q е:

ili
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R1 е независно одбран од групата која се
состои од H и (C1-C6)алкил;
R2 е независно одбран од групата која се
состои од H и (C1-C6)алкил;
R3 е H, хидрокси, (C1-C6)алкокси, -C(O)OR17,
(C1-C6)алкил, халоген, (C3-C6)циклоалкил
или -NR22R23;
Het е пиридил, каде што прстен на азот
може да формира N-оксид или кватернар
на група со (C1-C4)алкилна група, каде што
Het е прикачен за B со јаглероден атом ка
ко член на прстен и каде што групата Het е
супституирана со W;
W е 1 до 4 супституенти независно одбрани
од групата која се состои од R21-арил и R21хетероарил;
R4 и R5 се независно одбрани од групата која
се состои од H, (C1-C6)алкил, фенил, бен
зил и (C3-C6)циклоалкил, или R4 и R5 заедно
се -(CH2)4-, -(CH2)5- или -(CH2)2NR7-(CH2)2- и
заедно со азотниот атом за кој се прикачени
формираат прстен;
R8, R10 и R11 се независно одбрани од групата
која се состои од R1 и -OR1, под услов кога е
присутна можната двојна врска, R10 да биде
отсутен;
R9 е H, OH- или (C1-C6)алкокси;
B е -CH=CH-;
секој R13 е независно одбран од H,
(C1-C6)алкил,
(C3-C8)циклоалкил,
-(CH2)n6NHC(O)OR16b,
-(CH2)n6NHC(O)R16b,
-(CH2)n6NHC(O)NR4R5,
-(CH2)n6NHSO2R16,
4 5
-(CH2)n6NHSO2NR R и -(CH2)n6C(O)NR28R29,
каде што n6 е 0-4, халоалкил и халоген;
секој R14 е независно одбран од H, (C1-C6)
алкил, -OH, (C1-C6)алкокси, R27-арил(C1-C6)
алкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
хетероциклил,
хетероциклилалкил,
-(CH2)n6NHC(O)OR16b,
-(CH2)n6NHC(O)R16b,
4 5
-(CH2)n6NHC(O)NR R ,
-(CH2)n6NHSO2R16,
4 5
-(CH2)n6NHSO2NR R и -(CH2)n6C(O)NR28R29,
каде што n6 е 0-4, халоген и халоалкил; или
R13 и R14 заедно формираат спироцикличен
или хетероспироцикличен прстен со 3-6
атоми;
каде што најмалку едниот од R13 или R14
е одбран од групата која се состои од
-(CH2)n6NHC(O)OR16b,
-(CH2)n6NHC(O)R16b,
4 5
-(CH2)n6NHC(O)NR R ,
-(CH2)n6NHSO2R16,
4 5
-(CH2)n6NHSO2NR R ,
n6 е 0-4;
R16 е независно одбран од групата која се
состои од (C1-C6)алкил, фенил и бензил;
902713
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-R16b е H, алкокси, (C1-C6)алкил, (C1-C6)
алкокси(C1-C6)алкил-,
R22-O-C(O)-(C1-C6)
алкил-, (C3-C6)циклоалкил, R21-арил, R21арил(C1-C6)алкил,
халоалкил,
алкенил,
халосупституиран
алкенил,
алкинил,
халосупституиран алкинил, R21-хетероарил,
R21-(C1-C6)алкил
хетероарил,
R21-(C1-C6)
28 29
алкил хетероциклоалкил, R R N-(C1-C6)ал
кил, R28R29N-(CO)-(C1-C6)алкил, R28R29N-(CO)
O-(C1-C6)алкил, R28O(CO)N(R29)-(C1-C6)алкил,
R28S(O)2N(R29)(C1-C6)алкил,
R28R29N-(CO)29
28 29
N(R )-(C1-C6)алкил,
R R N-S(O)2N(R29)28
(C1-C6)алкил,
R -(CO)N(R29)(C1-C6)алкил,
28 29
R R N-S(O)2-(C1-C6)алкил, HOS(O)2-(C1-C6)
алкил,
(OH)2P(O)2-(C1-C6)алкил,
R28-S28
(C1-C6)алкил, R -S(O)2-(C1-C6)алкил или
хидрокси(C1-C6)алкил);
R17 е независно одбран од групата која се
состои од H, (C1-C6)алкил, фенил и бензил;
R21 е 1 до 3 супституенти независно
одбрани од групата која се состои од H, -CN,
-CF3, -OCF3, халоген, -NO2, (C1-C6)алкил,
-OH, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)-алкиламино-, ди((C1-C6)алкил)амино-, NR25R26(C1-C6)алкил-,
хидрокси-(C1-C6)алкил-, -C(O)OR17, -C(O)
R17, -NHCOR16, -NHSO2R16, -NHSO2CH2CF3,
-C(O)NR25R26, -NR25-C(O)-NR25R26, -S(O)R13,
-S(O)2R13 и -SR13-;

902713

R22 е H или (C1-C6)алкил;
R23 е H, (C1-C6)алкил, -C(O)R24, -SO2R24, -C(O)
NHR24 или -SO2NHR24;
R24 е (C1-C6)алкил, хидрокси (C1-C6)алкил или
NR25R26-((C1-C6)алкил)-;
R25 и R26 се независно одбрани од групата
која се состои од H и (C1-C6)алкил;
R27 е 1, 2 или 3 супституенти одбрани од
групата која се состои од H, (C1-C6)алкил,
(C3-C6)циклоалкил, (C1-C6)алкокси; халоген и
-OH; и
R28 и R29 се независно одбрани од групата
која се состои од H, (C1-C6)алкил, (C1-C6)ал
кокси, R27-арил(C1-C6)алкил, хетероарил,
хетероарилалкил,
хидрокси(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил и халоалкил; или
R28 и R29 заедно формираат спироцикличен
или хетероспироцикличен прстен со 3-6
атоми.
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pregledi
PREGLED NA OBJAVENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

(51) osnoven

(11,13)

C07D405/06

C07D405/06

902713 Т2

A61K31/44

C07D405/06

902713 Т2

A61P7/02

C07D405/06

902713 Т2

A61P9/00

C07D405/06

902713 Т2

A61P9/04

C07D405/06

902713 Т2

A61P9/06

C07D405/06

902713 Т2

A61P9/10

C07D405/06

902713 Т2

A61P9/12

C07D405/06

902713 Т2

A61P35/00

C07D405/06

902713 Т2

A61P43/00

C07D405/06

902713 Т2

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot
(73)
(51)

Schering Corporation, US
C07D405/06,

(11,13) 902713 T2

A61K31/44,
A61P7/02,
A61P9/00,
A61P9/04,
A61P9/06,
A61P9/10,
A61P9/12,
A61P35/00,
A61P43/00

Patenti
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PROMENA
(11)
900922
(73)		 Glaxo Group Limited
		 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(11)
(73)		
		
		

902809
EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11)
902655
(73)		 LEK Pharmaceuticals d.d.
		 Ljubljana, Verovskova 57, SI

(11)
(73)		
		
		

902555
EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11)
(73)		
		
		

902645
EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11)
(73)		
		
		

902647
ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l’Ouriettaz,
1170 Aubonne, CH

(11)
901713
(73)		 LEK Pharmaceuticals d.d.
		 Ljubljana, Verovskova 57, SI
(11)

902119

(73)		 EURO-CELTIQUE S.A.
		 2, Avenue Charles de Gaulle
		 L-1653 Luxembourg, LU
(11)
(73)		
		
		

902152
EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11)
(73)		
		
		

902476
EURO-CELTIQUE S.A.
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

(11)
902813
(73)		 EURO-CELTIQUE S.A.
		 2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg, LU

PRENOs
(11)
900881
(73)		 SIGMA TAU-INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.p.A.,
		 Viale Shakespeare n.47 - 00144, Roma, IT
(11)
900922
(73)		 Glaxo Group Limited
		 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(11)
(73)		
		
		

900964
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
Ronda del General Mitre,
151 08022 Barcelona, ES

Promeni, prenos, prestanok

(11)
901677
(73)		 NORGINE B.V.
		 Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL
(11)
901678
(73)		 NORGINE B.V.
		 Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, NL
(11)
902597
(73)		 CILAG GMBH INTERNATIONAL
		 Landis & Gyr-Strasse 1 CH-6300 Zug, CH
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PRESTANOK
(11)
900049
(73)		 ASTA Medica Aktiengesellschaft
		 An der Pikardie 10, 01277 Dresden, DE
(11)
900051
(73)		 AWD.Pharma GmbH & CO.KG,
		 Leipziger Str. 7-13, 01097 Dresden, DE
(11)
900390
(73)		 ASTRAZENECA AB
		 15185 Sodertalje, SE

PRESTANOK poradi nepla]awe
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

900925
900916
900968
900965
900967
900911
900969
900913
900915
900920
900914
900921
900926
901317
901331
901327
901340
901303
901316
901322
901346
901319
901335
901302

Patenti

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

901301
901321
901315
901326
901305
901304
901329
901307
901334
901330
901338
901336
901337
901309
901342
901343
901328
901323
901345
901350
901341
901339
901344

Promeni, prenos, prestanok
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SpOjuvawe
(11)
901595
(73)		 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
		 Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE

Promeni, prenos, prestanok

Patenti
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di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 154 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(21)
Broj na prijavata				
(22)
Datum na podnesuvawe
(23)
Datum na izlo`ba, saem
(45)
Datum na objavuvawe
(28)
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
			
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

96

Glasnik,

(21)

18/4,

str. 95-103, avgust 2011 Skopje

20110015

(45)

31/08/2011

(22)

22/03/2011

(72)

Ангеле Илиевски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

НАСТРЕШНИЦА

20110015

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110016

(45)

31/08/2011

(72)

Ангеле Илиевски

(22)

22/03/2011

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
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ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(54)

ЧАДОР

Industriski dizajn

20110016

98

Glasnik,

(21)
(72)
(73)
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20110017

(45)

31/08/2011

(22)

22/03/2011

Ангеле Илиевски
Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

НАСТРЕШНИЦА

20110017

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110018

(45)

31/08/2011

(22)

22/03/2011

(72)

Ангеле Илиевски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
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ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(54)

ЧАДОР

Industriski dizajn

20110018
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(21)

20110019

(45)

31/08/2011

(22)

22/03/2011

(72)

Ангеле Илиевски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(54)

ЧАДОР

20110019

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110020

(45)

31/08/2011

(22)

22/03/2011

(72)

Ангеле Илиевски

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги

18/4,
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ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK
(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(54)

ЧАДОР

Industriski dizajn

20110020
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(21)

20110023

(72)

Јусуф Морина

(73)

БАС Тути Фрути ДООЕЛ

(45)

31/08/2011

(22)

20/04/2011

ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, MK
(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20110024

(45)

31/08/2011

(22)

20/04/2011

(28)
(72)

Јусуф Морина

(73)

БАС Тути Фрути ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

20110023

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(51)

25-02
25-02

(21)

MK/I/ 20110015
MK/I/ 20110016
MK/I/ 20110017
MK/I/ 20110018

(21)
(51)

09-01
09-01

MK/I/ 20110019
MK/I/ 20110020
MK/I/ 20110023
MK/I/ 20110024

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata

(73)
(21)

БАС Тути Фрути ДООЕЛ
MK/I/ 20110023
MK/I/ 20110024
Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/I/ 20110015
MK/I/ 20110016
MK/I/ 20110017
MK/I/ 20110018
MK/I/ 20110019
MK/I/ 20110020

Industriski dizajn

Pregledi
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Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 163 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80)
(11)
Registarski broj na dokumentot
(18)
Datum na va`ewe na industriski dizajn
(21)
Broj na prijavata 				
(22)
Data na podnesuvawe
(18)
Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo
(28)
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(45)
Data na objavuvawe
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
(55)
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
		
crte`ot
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(60)
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
		
prvenstvo, isprava / re{enie)
(72)
Avtor
(73)
Nositel na pravoto
(74)
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00645

(45)

30/04/2008

(21)

20100032

(22)

04/08/2010

(18)

04/08/2015

(72)

18/4, str. 104-108, avgust 2011 Skopje 105

Емел Рамковска
ул.”Васил Главинов” 10/5-5  1000 Скопје

(73)

Друштво за трговија ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО
Скопје
ул.Перо Наков бр.60, 1000 Скопје, MK

(74)

БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. „Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОД

Industriski dizajn

00645

106 Glasnik, 18/4, str. 104-108, avgust 2011 Skopje

(11)

00646

(45)

30/04/2008

(21)

20100037

(22)

27/08/2010

(18) 27/08/2015
(72)

Николоски Никола
Ул.Пирин Планина 22 а, Охрид

(73)

ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
Бул.Кочо Рацин бр.97 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00646

Industriski dizajn

Glasnik,

18/4, str. 104-108, avgust 2011 Skopje 107

PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(11) registarski broj na dokumentot

(51)

09-01
09-01

(21)

MK/I/ 20100032
MK/I/ 20100037

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata

(73)
(11)

Друштво за трговија
ХЕДИС МАРКЕТИ ДОО Скопје
00645
(21) MK/I/ 20100032
ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
00646
MK/I/ 20100037

Industriski dizajn

Pregledi
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PRODOL@UVAWE
(111)
00103
00483
00484
00517

Prodlo`uvawa

(186)
19/04/2016
27/10/2015
27/10/2015
18/10/2016

Industriski dizajn

Glasnik,

18/4,

str. 109-137, avgust 2011 Skopje

109

PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 195 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):

		
		

(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena tr govska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(531) Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska
klasifikacija VKL (6)

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2004/482

(220) 02/07/2004
(442)  31/08/2011

(731) Honeywell International Inc.
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

EXPERION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - надзорни и контролни системи за
индустриско
производство
што
опфаќаат
компјутери, електронски системи за калибрирање
и дијагностички апарати, кабли и сензори и
компјутерска програмска опрема за употреба
при
прикажување,
дијагностицирање,
препорачување,
анализирање,
складирање,
чување, контролирање и предвидување податоци
во реално време за процесни инструменти и
опремa, сето наведено во врска со надзорот
и интеграцијата на индустриските процеси,
сигурносните елементи на индустриските процеси
во производството и производите во врска со тоа
(210) TM 2008/159

(220) 15/02/2008
(442) 31/08/2011

(731) Билјана Апостолова
ул. Фрањо Клуз Б 11/10 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.»Македонија» бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(531) 24.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
водење дејност (служби за давање совети
за
водење
одделни
дејности),
дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални
консултации),
дејности
(советување за организирање и водење
на дејностите), документи (умножување на
документите), деловни и менаџмент консултантски
услуги, информации за дејноста, истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби),
јавно мислење (испитување на јавното мислење),

TM 2004/482

истражување на пазарот и јавното мислење,
обработка на текстови, организирање дејности
(советување за организирање дејности), пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување на
пазарот), помош во управување со индустриски
или
трговски
претпријатија),
пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
управувачки активности на холдинг компаниите,
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности, академии
(обука),
високо
образование,
гимнастичка
обука, изложби (организирање исложби) во
културни или воспитни цели, кампови за спортско
усовршување, книги (издавање на книги), книги
(изнајмување на книги), издавање на весници,
издавање на снимени медиуми, конференции
(организирање
и
водење
конференции),
конгреси (организирање и водење конгреси),
натпревари (организирање натпревари) обука
или забава, објавување текстови текстови што
не се рекламни, интернати, одгледување обука,
одгледување обука (упатства за обучување),
педагошки опити, планирање приеми .забава,
практично обучување демонстрирање, приредби
(одржување приредби), разговори (организирање
и водење разговори), семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
спортска опрема (користење спортска опрема),
спортски натпревари (организирање спортски
натпревари), физичка култура
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер, издавање на софтвер, изработка
(концепирање)  на софтвери, други  консултации  
и   понуда   на софтвер,консултации во врска со
сметачи, компјутерски хардвер, консултации
во врска со хардвер, литографско печатење,
офсет печатење, печатарство, професионална
ориентација, сметачи (изнајмување еметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), стручни
консултации (кои не се однесуваат на водење
на работите), централна бази на податоци
(изнјамување време за пристап до базите на
податоци), обработка на податоци, компјутерски
активности,
архитектонски
консултации,
архитектура, дизајн, бактериолошки испитувања,
биолошки испитувања, консултации во полето на
заштеда на енергија

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/133
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кл. 41 - образовни услуги: подготгвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

(442) 31/08/2011

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

str. 109-137, avgust 2011 Skopje

инсталациски услуги

(220) 20/02/2009

(731) Агенција за маркетинг, комуникации ПАНЕКС
дооел
Јане Сандански 64/2-10, 1000 Скопје, MK

18/4,

(210) TM 2009/487

(220) 19/05/2009
(442) 31/08/2011

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

ВИКТОЗА
(591) бела, црна, сива, зелена, розева, жолта и синотиркизна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
дијабетис и дебелина (згоеност)

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење. препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етеричнм масла, козметимки 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
медмцината, храна за бебиња. фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарскм смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал. лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри  и  играчки. производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано,   смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни промзводи, масла и масти
за јадење
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 2010/180

(220) 19/02/2010
(442)  31/08/2011

(731) Друштво за производство, трговија и
угостителство СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ
Скопје
ул Никола Парапунов б.б., Скопје, Карпош, MK
(740) Друштво за производство, трговија и угостителство
СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје
ул. Разловечко Востание бр.26б/5
(540)

(591) бордо, старо злато и бела
(531) 05.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец, прашок за
печење
(210) TM 2010/388

(220) 26/03/2010
(442)  31/08/2011

(731) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл.

37

Trgovski marki

-

градежни

конструкции;

поправки;

TM 2010/388

112 Glasnik, 18/4, str. 109-137, avgust 2011 Skopje

(540)

снимање; магнетофони; мембрани [акустика];
мерачи на фреквенција; микрофони; монитори
[компјутерски програми]; монитори [компјутерски
хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи
на податоци); носачи на податоци (оптички носачи
на податоци); оптички читачи на знаци; плеери
(ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации];
преносни снимачи на звук; приемници (аудио и
видео приемници); радија; рачки од грамофони;
слушалки; телевизиски апарати; троногалки за
камери

(531) 24.17.04;26.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос 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
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управувањесо работи; канцелариски работи
кл. 38 - телкомуникации
(210) TM 2010/501

(220) 26/04/2010
(442)  31/08/2011

(731) Audio Video Consulting GmbH
Pfongau-Mitte 9, A-5202 Neumarket am Wallersee,
AT

кл. 11 - апарати за осветлување, ламби, ламби за
проектори; рефлектори
кл. 37 - инсталациски услуги; компјутерски хардвер
(иснталирање, одржување и поправање на
компјутерски хардвер); монтирање и поправање
електрични апарати
кл. 38 - телекомуникации; изнајмување,
телекомуникациска опрема; информации од
областа на телекомуникациите
(210) TM 2010/860

(220) 26/07/2010
(442) 31/08/2011

(731) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков бр. 7, ДТЦ Мавровка
Ламела Ц, 7-ти кат Скопје, MK
(540)

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘«Орце Николов»  98, 1000, Скопје
(540)

AVC GROUP

(591) црвена

(551) индивидуална

(531) 26.01.16

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - апарати; апрарати за едитирање
кинематографски филмови; апарати за емитување
звук; апарати за проекција; апарати за сечење
филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни
апарати за настава; видео екрани; видео касети;
видео телефони; видеокамери; видеоленти;
видеорекордер;
високотонци
за
звучници;
грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери;
диктофони; дискови (компакт дискови) [аудиовидео]; дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција; електронски огласни
табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи;
звучници; игли за грамофони; игли за грамофони
(апарати за менување на грамофони); кабли
(коаксијални кабли); камери (кинематографски
камери); касетофони; компакт диск плеери;
компјутери; компјутерски програми [програми]
снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет]; лаптоп
компјутери; ласери што не се за медицинска
употреба; ленти (апарати за демагнетизирање
за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање
звук); ленти за чистење на главите на уреди за

TM 2010/501

(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации, телевизиски активности
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2010/862

(220) 26/07/2010
(442)  31/08/2011

(731) Друштво за производство, инженеринг,
консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП
ДООЕЛ Скопје
ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 11, Зграда на
Технометал Вардар II спрат, MK
(540)

(591) црвена и црна
(531) 27.05.14

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

str. 109-137, avgust 2011 Skopje
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и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управуање со работи, канцелариски работи

кл. 35 - водење на работите, управување со
работите, канцелариски работи, бизнис проценки,
бизнис информации, бизнис истражување,
советување на бизнис работење, консултирање
(професионално бизнис советување)
кл. 42 - услуги на индустриски анализи и
истражувања, советувања за заштеда на енергија
(210) TM 2010/959

18/4,

(220) 18/08/2010
(442)  31/08/2011

(731) СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА
МАКЕДОНИЈА
ул.Климент Охридски бр.58б, 1000 Скопје, MK

кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

пакување

и

кл. 43 - услуги на подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/1219

(220) 05/11/2010
(442)  31/08/2011

(731) ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK
(540)

(540)

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто, слатки и „снекс” производи

(591) сина, црвена и бела

(210) TM 2010/1240

(531) 26.01.14

(220) 11/11/2010
(442)   31/08/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариска работа

(731) Инфопроект Компјутерс
ул. Бојмија 8 кула 4, Скопје, MK
(540)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи
кл. 42
- научни и технолошки усллуги и
истражувања и планирањети поврзано со нив
кл. 45 - правни работи
(210) TM 2010/1116

(591) црвена и сина
(220) 07/10/2010

(531) 02.01.16

(442)  31/08/2011

(551) индивидуална

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД «МЛЕКАРА БИТОЛА»
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - какао, сладолед
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 9 - компјутери; компјутерски периферни
уреди; компјутерски оперативни програми;
компјутерски програми; компјутерски програми,
снимени; компјутерски софтвер, снимен; лаптоп
компјутери; аларми против кражба и пожар;
камери; електрични брави; домофони; читачи
за обработка на податоци; кодирани картички,
магнетни; мемориски смарт картички; компјутерски
хардвер; предаватели (телекомуникации)
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на компјутерски
инсталирање
на
компјутерски
изнајмување
на
компјутерски
одржување
на
компјутерски
осовременување на компјутерски
умножување
на
компјутерски
советување
за
компјутерски
размена на компјутерски програми и
програмирање компјутерски системи;

програми;
програми;
програми;
програми;
програми;
програми;
програми;
податоци;
креирање

TM 2010/1240
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и одржување веб интернет страници; давање
простор за веб интернет страници; обезбедување
алатки за пребарување по интернет; услуги за
заштита на компјутери од вируси; обновување
на компјутерски бази на податоци; компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од
физички на електронски податоци; изнајмување
на канцелариски машини и опрема, вклучително
и компјутери; изнајмување веб-сервери; анализа
на компјутерски системи; советување на полето
на компјутерски хардвер
(210) TM 2010/1287

(210) TM 2010/1395

(442)  31/08/2011
(731) Jones Investment Co. Inc. (Delaware corporation)
1007 Orange Street, Suite 225 Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/11/2010

AK ANNE KLEIN

(442)  31/08/2011
(731) Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 34, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, светло сина, сина, темно сина
(531) 25.07.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо со компјутери,
компјутерска опрема и софтвер
(210) TM 2010/1373

(220) 03/12/2010
(442)  31/08/2011

(731) Друштво за проектирање, инженеринг и
градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 6-2, Скопје, MK

(220) 10/12/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
обработена кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи
кл. 25 - облека; обувки; капи; имено колани, блузи,
поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки,
ракавици, палта, облека за нозете (и проѕирни и
секојдневни), боксерски ракавици, панталони,
шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами,
чорапи, облека за капење и елечиња
кл. 35 - услуги на малопродажба на накит, очила,
рачни торби, облека и обувки
(210) TM 2010/1410

(220) 14/12/2010
(442)  31/08/2011

(731) КАУНТ ДООЕЛ
ул. 50 Дивизија бр. 36, Скопје, MK
(540)

(540)
(591) црвена, жолта, кафeна, зелена и сина
(531) 26.11.12;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(591) зелена и бела
(531) 07.01.24;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите:
услуги за индустрискаи анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

TM 2010/1287

(210) TM 2010/1469

(220) 24/12/2010
(442) 31/08/2011

(731) Гордана Јаниќијевиќ
ул.Ботун бр.7Б, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. «Орце Николов» бр. 75, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

(531) 07.05.25;27.05.21

18/4,

str. 109-137, avgust 2011 Skopje

(210) TM 2011/82

(551) индивидуална
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(220) 04/02/2011
(442)  31/08/2011

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патување

и

(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на
настава, забава спортски и културни активности

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

кл. 43 - медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(540)

(210) TM 2010/1481

DOXEL

(220) 31/12/2010

(551) индивидуална

(442)  31/08/2011

(510, 511)

(731) SANOFI- AVENTIS
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

MIGRAPRIM

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2011/83

(220) 07/02/2011
(442)  31/08/2011

(731) Companhia Nitro Quimica Brasileira
Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista,
Sao Paulo, SP, BR

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2011/78

(220) 03/02/2011
(442)  31/08/2011

(731) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25 HR-10000 Zagreb, HR

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(510, 511)

(540)

(210) TM 2011/87

(220) 08/02/2011
(442)  31/08/2011

TEMAZOL

(731) ДПТУ АНАТОМИК ХЕЛП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. 15 бр. 22 Јурумлери, Гази Баба, 1000 Скопје,
MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2011/81

кл. 13 - нитроцелулоза

(220) 04/02/2011
(442)  31/08/2011

(731) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(591) темно сина, светло сина и бела

(540)

(531) 02.01.23;26.01.19

TRITAZIDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - ортопедски производи, вештачки
екстремитети
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
ортопедски производи и вештачки екстремитети
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(210) TM 2011/94

(220) 10/02/2011

(210) TM 2011/120

(442)  31/08/2011

(220) 16/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) Companhia Nitro Quimica Brasileira
Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista,
Sao Paulo, SP, BR

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

(540)

(540)

LIDOPROCT BOSNALIJEK
(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(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

(510, 511)
кл. 13 - нитроцелулоза
(210) TM 2011/95

(220) 10/02/2011
(442)  31/08/2011

(731) Наталија Крстевска Ангеловска
ул. Антон Панов бр. 6/63, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.»Македонија» бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

MEDOBIL

(210) TM 2011/126

(220) 17/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за производство, услуги и трговија
ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Васил Ѓоргов Б.Б. зграда 1/локал 3 Скопје,
Центар, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 3 - козметички производи, креми за козметичка
употреба, етерични екстракти, лосиони за
козметичка употреба, лосиони за коса, тоалетни
производи

ЗА

(591) црна, светло сива, бела, жолта и портокалова

кл. 5 - фармацевтски препарати, санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанции што се користат во медицината,
диететски препарати за слабеење, диететски
напивки за медицинска употреба, витамински
препарати, кожа (фармацевтски производи за
нега на кожата), балзами за медицинска употреба,
лековити чаеви, лосиони за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чаеви, тоник против реума, слабеење
(чај за слабеење) за медицинска употреба,
тинктури за медицинска употреба, хемороиди
(средства против хемороиди)

(531) 26.01.17;27.05.24

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, дејности (професионални
косултации), промоција, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, ширење рекламен материјал

(210) TM 2011/153

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување, услуги во барови, бифе
(снек-барови), кафетери (експрес - ресторани),
услуги на камповите, детските јасли, домовите
(старечки домови), кантините, служење храна
и пијалаци, летувалишта, хотели пансиони
(интернати), мотели, ресторани, ресторани со
самопослужување, снек барови
(220) 24/02/2011
(442)  31/08/2011
(731) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕЦЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул.Максим Горки бр.16 Скопје, MK
(540)

TM 2011/94
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Glasnik,

(591) зелена, црвена, жолта и темно розова
(531) 27.05.01
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(210) TM 2011/163
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(220) 28/02/2011
(442)  31/08/2011

(551) индивидуална

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 3 - козметички производи
кл. 25 - облека, обувки и капи

ИК БАНКА - ЗЕЛЕН КРЕДИТ

кл. 28 - игри и играчки
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
колички за деца, додатоци за колички, седишта
за кола, релаксатори и носилки, креветчиња,
столица за хранење, оградиии, кадички, шишиња,
цуцли, лажалки, глодалки, додатоци за лажалки,
прибор за јадење, производи за хигиена, пумпиии
и влошки за гради, стерилизатори, термоси
(210) TM 2011/161

(220) 28/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2011/171

(220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за производство и трговија ФАСХИОН
МОДА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

BUCURUK
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и сива

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(531) 05.03.14;27.05.23
(551) индивидуална

кл. 25 - облека, обувки и капи

(510, 511)

кл. 35 - огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со рабти, канцелариски
работи

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2011/162

(220) 28/02/2011
(442) 31/08/2011

(731) ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
Бул. Мито Хаџивасилиев Јасмин бб Скопје, MK

(210) TM 2011/172

(220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за производство и трговија ФАСХИОН
МОДА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

ИК БАНКА - ЕКО КРЕДИТ

(540)

PANCO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со други класи, покривки за кревети и
маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со работи, канцелариски
работи
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(210) TM 2011/173

(220) 01/03/2011

(540)

(442) 31/08/2011
(731) Друштво за производство и трговија ФАСХИОН
МОДА ДОО Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(591) црна, црвена и бела

(540)

(531) 26.11.25;27.01.25
(551) индивидуална

DEFACTO

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со други класи, покривки за кревети и
маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со работи, канцелариски
работи
(210) TM 2011/174

(220) 01/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.»Македонија» бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

кл. 20 - мебел и делови од мебел од дрво, пластика
и стакло
кл. 35 - огласување, маркетинг услуги, маркетинг
истражувања и студии
кл. 41 - снимање  филмови, видео продукција, 3Д
анимација и графички дизајн
(210) TM 2011/179

(220) 03/03/2011
(442)  31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK
(540)

БИЛЈАНА

(540)
(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
(531) 01.01.09;26.01.22

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(551) индивидуална

кл. 43 - услуги на подготвување пијалаци

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етрични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2011/176

(220) 03/03/2011

(210) TM 2011/180

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK
(540)

(442) 31/08/2011
(731) Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА
ДОО увоз-извоз Скопје
Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

TM 2011/173

(591) жолта, зелена, темно-зелена, бела и црна
(531) 25.01.19
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
кл. 43 - услуги на подготвување на пијалаци
(210) TM 2011/181

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK

18/4,

str. 109-137, avgust 2011 Skopje

(210) TM 2011/183
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(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, кафена, окер и бела
(591) жолта, сина, бела и црна

(531) 01.15.15;27.05.04

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи
направени од жита, леб, тестенини и слатки,
чоколади, чоколадни производи и чоколатца,
бисквити, филувани и прелиени бисквити,
колачиња, торти, вафли, бонбони, мед, шеќерен
сируп; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет,
сосови (мирудии); мирудии; сладоледи, мраз

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
кл. 43 - услуги на подготвување пијалаци
(210) TM 2011/182

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK
(540)

(210) TM 2011/184

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Twofathers Limited
12 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOUX AVENUE
(551) индивидуална
(591) црвена, жолта, сина, црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
кл. 43 - услуги на подготвување пијалаци

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 3 - козметика, прибор за лична хигиена,
препарати за косата; парфеми и други
парфимирани производи; пенлива купка, гел за
туширање, сапуни за лична употреба, креми за
тело, масла за тело; производи за лична нега,
имено гелови и лосиони за после бричење,
антиперспирант, вештачки нокти, стипса за лице,
стипса за кожа, масло за бањање, масло за тело,
боја за тело, зрнца за бањање, соли за бањање,
руменило, сјај за тело, спреј за тело, за чистење
тело, за миење тело, за триење тело, гел за тело,
пенеста крема за тело, за полирање тело. за
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пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, за
чистење лице, колонска вода, стапчиња обложени
со памук, креми за тело, крема за кутикули, крема
за очи. крема за лице, крема за раце, крема за
стапала, деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за
очи, моливи за шминкање очи, сенка за очи, туш
за очи, спреј за лице. за пилинг на лице, тонер
за лице, основа, миризлив распрскувач за тело,
„миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, бои
за коса, сјај за коса, за плакнење на коса, шампон
за коса, креми за отстранување влакна, спреј за
коса, гел за стилизирање коса, пенеста крема
за стилизирање коса, лосион за тело, лосион за
раце, лосион за лице, лосион за стапала, балзам
за усни, сјај за усни. моливи за шминкање усни,
кармин, течна сенка, моливче за усни, молив за
усни, шминка за тело, шминка за лице, отстранувач
на шминка, маскара, крема за масажа, масла за
масажа, пенкала за корекција на нокти, лак за
нокти, отстранувач на лак за нокти, не-медицински
коректор во стик, не-медицински чистач за
лице, не-медицински спреј, не-медицинска маст
за масажа, хартивчиња за впивање масти од
кожата, парфем, шампон, пудра за тело, пудра
за лице, пудра за стапала, пезма, руж, крема за
бричење, соли за кожа за триење , гел и крема
за туширање, крема за бронзирање на кожата,
сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце,
заштита од сонце за тело и лице, лосион за тело
за потемнување, лосион за лице за потемнување,  
лосион за тело за самопотемнување , лосион за
лице за самопотемнување , лосион   за тело за
пред сончање, лосион за лице за пред сончање ,
лосион за лице за после сончање , лосион за тело
за после сончање. пудра; стапчиња за кутикули
кл. 4 - свеќи, миризливи и ароматични свеќи;
илуминанти, восочни свеќи. ноќни светилки,
фитиљи и масло за ламба
кл. 25 - облека; обувки; капи; артикли од облека
за жени и девојки; долна облека, долна облека
(lingerie), ноќна облека, секојдневна облека,
кошули за спиење, панталони за спиење, горна
облека за спиење, пижами, комплети пижами,
беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона,
наметки, тоги и покривки; маици, блузони со
качулка, џакети, горна облека, панталони,
капри панталони, саронги; поткошули, елечиња,
комбинизони, боксерки; обувки, влечки, ниски
женски обувки, чорапи; капи, шешири; маски
за лице; облека, имено градници, спортски
градници, кратки корсети, корсети, костуми за
тело, аксесоари за градници, имено прерамки за
градници, проширувачи на градници, перничиња
за градници, самолепливи ленти за подршка за
облека, покривки за брадавици; комбинизони,
женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски
боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs),
боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи
чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели
хулахопки,
бодија,
хеланки,
поткошули,
долна
облека(lingerie),
неглижеа,
пижами,
ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки
ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони
за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети
боксерки, кимона, маици, горна облека што се
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врзува околу BpaT(halter tops), горна облека без
ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави
(crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери,
Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи,
џакети, палта, панталони, костуми, фармерки,
елеци, долни тренерки, горни тренерки, кратки
долни тренерки, комплети тренерки, тренерки за
џогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека
за капење, наметки за плажа, ленти за глава,
ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и
колани; женски обувки, имено чевли, влечки,
сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање
и чевли за трчање
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
маркетинг;
маркетинг
услуги;
услуги
за
малопродажба преку продавници или онлајн
поврзани со сапуни, парфеми, етерични масла,
козметика, лосиони за коса, производи за лична
нега, свеќи, очила за сонце и очила, рамки и
футроли за очила за сонце и очила, маски за
одмарање на очите, накит, брошеви, бразлетни,
часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) за
ревер, копчиња за манжетни, стеги за вратоврски,
игли за вратоврски, штипки за вратоврски, шноли
за вратоврски, копчиња за крагни и кошули,
прстени за марами, прстени за клучеви, печатени
материјали,
фотографии,
канцелариски
материјал, лепила за канцелариска употреба,
печатени
публикации,
журнали,
брошури,
календари, каталози, дневници, етикети и
налепници, тетратки, книги, корици за книги,
маркери за книги, гравури, пенкала, моливи,
футроли за пенкала или моливи, торби, багаж,
патни торби, секојдневни торби, спортски торби,
големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби,
тоалетни и козметички торби, футроли за машни,
акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички,
држачи за чековни книшки, чанти, стапови за
одење, чадори и чадори за сонце, мебел, мебел
за домаќинството, огледала и рамки за слики,
кошници за веш, кутии за складирање, перничиња,
стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за
јадење, керамика, порцелан, земјени садови и
емајлирани садови, садови за готвење, прибори и
контејнери за домаќинството, супени чинии и
супени диспензери, држачи за шамичиња, четки,
чешли и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници
и држачи за свеќи, прекривачи за кревети и маси,
платно за домаќинството, платнени облеки,
постелнини, платнени покривки за маси, перници,
прекривки за перници, навлаки за перници,
чаршафи, перјани прекривачи, перјани јоргани,
навлаки за перјани јоргани и перјани прекривачи,
јоргани, шамивчиња од текстил за отстранување
шминка, облека, обувки, капи, долна облека,
долна облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна
облека, кошули за спиење, панталони за спиење,
горна облека за спиење, пижами, комплети
пиџами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани,
кимона, наметки, тоги и покривки, маици, блузони
со качулка, џакети, горна облека, панталони,
капри панталони, саронги, поткошули, елечиња,
комбинизони, боксерки, обувки, влечки, ниски
женски чизми, чорапи, капи, шешири, маски за
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лице, градници, спортски градници, кратки
корсети, корсети, костуми за тело, прерамки за
градници, проширувачи на градници, перничиња
за градници, самолепливи ленти за подршка за
облека, покривки за брадавици, комбинизони,
женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски
боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs),
боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи
чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели
хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна
облека(lingerie), неглижеа, пиџами, ноќници,
бањарки,
елечиња,
ноќници
со
кратки
ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони
за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети
боксерки, кимона, маици, горна облека што се
врзува околу врат(halter tops), горна облека без
ракави(tаnk tops), кратка горна облека без ракави
(crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери,
Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи,
жакети, палто, панталони, костуми, фармерки,
елеци, долни тренерки, горни тренерки, кратки
долни тренерки, тренерки, тренерки за џогирање,
гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење,
наметки за плажа, ленти за глава, ракавици,
шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, чевли,
влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за
вежбање и чевли за трчање, играчки, игри и
работи за играње, карти за играње; заедничко
изложување за придобивка на другите, на
разновидни козметики, прибор за лична хигиена,
препарати за косата, парфеми и други
парфимирани производи, пенлива купка, гел за
туширање, сапуни, креми за тело, масла за тело,
производи за лична нега, имено гелови и лосиони
за после бричење, антиперспирант, вештачки
нокти, стипса за лице, стипса за кожа, масло за
бањање, масло за тело, боја за тело, зрнца за
бањање, соли за бањање, руменило, сјај за тело,
спреј за тело, за чистење тело, за миење тело, за
триење тело, гел за тело, пенеста крема за тело,
за полирање тело, за пилинг на тело, бронзер за
тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска
вода, стапчиња обложени со памук, креми за
тело, крема за кутикули, крема за очи, крема за
лице, крема за раце, крема за стапала, деодоранс,
пилинзи за кожа, гелови за очи, моливи за
шминкање очи, сенка за очи, туш за очи, спреј за
лице, за пилинг на лице, тонер за лице, основа,
миризлив распрскувач за тело, миризлив спреј за
тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај за
коса. за плакнење коса, шампон за коса, креми за
отстранување влакна, спреј за коса, гел за
стилизирање коса, пенеста крема за стилизирање
коса, лосион за тело, лосион за раце, лосион за
лице, лосион за стапала, балзам за усни, сјај за
усни, моливи за шминкање усни, кармин, течна
сенка. моливче за усни, молив за усни, шминка за
тело, шмимка за лице, отстранувач на шминка,
маскара, крема за масажа, масла за масажа,
пенкала за корекција на нокти, лак за нокти,
отстранувач на лак за нокти, не-медицински
коректор во стик, не-медицински чистач за лице,
не-медицински спреј, не-медицинска маст за
масажа, хартивчиња за впивање масти од кожата,
парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице,
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пудра за стапала, пезма, руж, крема за бричење,
соли за триење на кожа, гел и крема за туширање,
крема за бронзирање на кожата, сапун за тело,
сапун за лице, сапун за раце, заштита од сонце за
тело и лице, лосион за потемнување за тело,
лосион за лице за потемнување , лосион за тело
за самопотемнување , лосион за лице за
самопотемнување , лосион за тело за пред
сончање , лосион за пред сончање за лице,
лосион за после сончање за лице, лосион за лице
за после сончање , пудра, стапчиња за кутикули,
свеќи,
миризливи
и
ароматични
свеќи,
илуминанти, восочни свеќи, ноќни светилки,
фитиљи и масло за ламба, наочари за сонце и
очила, рамки и футроли за наочари за сонце и
очила, маски за одмарање на очите, накит и
имитација на накит, брошеви, бразлетни,
производи изработени од благородни метали или
преслечени со нив, кутии за накит од благородни
метали, часовници и рачни часовници, штоперици,
ремчиња и бразлетни за часовници, игли за капи,
беџови, игли (значки) за ревер, копчиња за
манжетни, стеги за вратоврски, игли за вратоврски,
штипки за вратоврски и шноли за вратоврски,
копчиња за крагни и кошули, прстени за марами,
прстени за клучеви, хартија, картон и производите
од нив, печатени материјали, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
употреба, пластични материјали за пакување,
коверти,
печатени
публикации,
журнали,
периодичници, брошури, календари, каталози,
дневници, етикети и налепници, фотографски
албуми, поштенски картички, честитки, материјали
за обвиткување и пакување, тетратки, книги,
корици за книги, маркери за книги, гравури,
пенкала, моливи, футроли за пенкала или моливи,
производи направени од кожа и имитација на
кожа, патни кофчези и патувачки торби, багаж,
патни торби, секојдневни торби, спортски торби,
големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби,
тоалетни и козметички торби, футроли за машни,
акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички,
држачи за чековни книшки, чанти, стапови за
одење, чадори и чадори за сонце, мебел, мебел
за домаќинството, огледала и рамки за слики,
кошници за веш, кутии за складирање, перничиња,
стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за
јадење, керамика, порцелан, земјени садови и
емајлирани садови. декоративни производи,
садови за готвење, прибори и контејнери за
домаќинството,
супени
чинии
и
супени
диспензери, држачи за шамифчиња, четки, чешли
и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и
држачи за свеќи, текстил и текстилни производи,
прекривачи за кревети и маси платно за
домаќинството, платнени облеки, постелнини,
платнени покривки за маси, перници, завеси и
черги, ќилими, черги за патување, прекривки за
перници, навлаки за перници, чаршафи, пешкири,
перјани прекривачи, перјани јоргани, навлаки за
перјани јоргани и перјани прекривачи, јоргани,
простирки за купатила, салфети, салфетки,
пешкири за лице, фланели, шамичиња од текстил
(за отстранување шминка), облека, обувки, капи,
артикли од облека за жени и девојки, долна
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облека, долна облека (lingerie), ноќна облека,
секојдневна облека. кошули за спиење, панталони
за спиење, горна облека за спиење, пиџами,
комплети пиџами, беби-дол ноќни фустани, ноќни
фустани, кимона, наметки, тоги и покривки, маици,
блузони со качулка, џакети, горна облека,
панталони, капри панталони, саронги, поткошули,
елечиња, комбинизони, боксерки, обувки, влечки,
ниски женски чизми, чорапи, капи, маски за лице;
облека, имено градници, спортски градници,
кратки корсети, корсети, костуми за тело,
аксесоари за градници, имено прерамки за
градници, проширувачи на градници, перничиња
за градници, самолепливи ленти за подршка за
облека, покривки за брадавици, комбинизони,
женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски
боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs),
боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи
чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели
хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна
облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници,
бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици
(teddies), кошули за спиење, панталони за спиење,
беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки,
кимона, маици, горна облека што се врзува околу
врат(halter tops), горна облека без ракави(tank
tops), кратка горна облека без ракави (crop tops),
кошули, панталони, шорцеви, џемпери, Капри,
здолништа, фустани, блејзери, блузи, џакети,
палта, панталони, костуми, фармерки, елеци,
долни тренерки, горни тренерки, кратки долни
тренерки, комплети тренерки, тренерки за
џогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека
за капење, наметки за плажа, ленти за глава,
ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и
каиши, чевли, влечки, сандали, ниски женски
обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање,
играчки, игри и работи за играње, забавни
новитети во вид на сувенири, карти за играње,
делови, рпрема и додатоци за сите наведени
производи, овозможувајќи им на потрошувачите
соодветно да ги видат и купат производите од
малопродажни продавници, од интернет страна,
од каталог за порачување по пошта или преку
телекомуникациски средства
(210) TM 2011/187

(220) 03/03/2011

(210) TM 2011/188

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FLUMEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2011/189

(220) 03/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија и услуги РЕКСУС ЛЕД
СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
Визбегово, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 37 - инсталациски услуги
(210) TM 2011/191

(220) 04/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје
ул.Индустриска бр.6, MK
(540)

(442) 31/08/2011
(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и црна
(531) 24.15.08;24.17.02
(551) индивидуална

GASTRAZOL

(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

TM 2011/187
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(210) TM 2011/192

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
Samandira Cad.18 Buyuk Bakkalkoy Maltepe,
ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички апарати и инструменти; контактни
леќи
(210) TM 2011/195

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина, бела, златно жолта и црна

(531) 25.05.25;26.01.12

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 34 - цигари
(210) TM 2011/193

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

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability
company

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери, материјали
за преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони средства;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
(210) TM 2011/196

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK

(531) 03.01.01
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 - очила за сонце
(210) TM 2011/194

MOM&BABY

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(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

DAILIES AIR140
Trgovski marki
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(210) TM 2011/197

(220) 07/03/2011

(210) TM 2011/239

(442) 31/08/2011
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK

(220) 14/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Фешн и Мејкап-ВА
ул.Максим Горки 8 локал 8, Скопје, MK
(540)

(540)

AMBIEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
(210) TM 2011/198

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(210) TM 2011/242

(220) 15/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. «Народен фронт» 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

LANE

LIFE REWARDS

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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
(210) TM 2011/200

(220) 07/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK
(540)

ORHIDEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

TM 2011/197

кл. 9 - апарати за наснимување, пренесување
или репродукција на звук или слики; магнетни
носачи на податоци, дискови за наснимување;
опрема и компјутери за обработка на податоци;
компјутерски софтвер; наведените производи се
наменети за употреба во областа на медицината,
психологијата и здравствената заштита
кл. 38 - услуги за телекомуникација во областа
на медицината, психологијата и здравствената
заштита, конкретно пренесување на текст, пораки,
информации, звук и слики преку комуникациски,
телефонски, интернет и компјутерски мрежи
кл. 41 - услуги за образование наменети за
медицински стручни лица; услуги за организација
на натпревари и натпреварувачки игри (квизови)
за едукативни потреби, наменети за обука на
медицинските стручни лица
кл. 44 - услуги во областа на медицината,
психологијата
и
здравствената
заштита,
вклучително и информациски услуги во областа
на медицината, психологијата и здравствената
заштита

Trgovski marki

Glasnik,
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(220) 16/03/2011

18/4,
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(210) TM 2011/245

(442) 31/08/2011
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(220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црна

(591) зелена и розова

(531) 26.11.12;27.05.01

(531) 26.11.12;27.05.01;27.05.04

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени работи,
книговезнички материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците, сликарски
четки, машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2011/244

(220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

(591) зелена и розова
(531) 05.03.13;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

(210) TM 2011/246

(220) 16/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

(591) сива и сребрена
(531) 26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени работи,
книговезнички материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците, сликарски
четки, машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

Trgovski marki

TM 2011/246
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(210) TM 2011/247

(220) 16/03/2011

(210) TM 2011/249

(220) 16/03/2011

(442) 31/08/2011
(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

(442) 31/08/2011
(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) темно црвена
(531) 05.03.11;26.11.12;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
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња

(591) бела, сива и црвена
(531) 01.01.02;10.03.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
(210) TM 2011/248

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности

(220) 16/03/2011

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 поединците

(442) 31/08/2011
(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2011/251

(220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(591) бела и сива
(531) 05.03.11;26.11.12;27.05.01

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.»Орце Николов» 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

СТОРАНЕТ

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало

TM 2011/247

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување   бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 22 - мрежи обложени со пестициди заради
заштита на земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, гроздобер, жетва на плодови и семиња,
мрежи обложени со пестициди заради заштита на
паднати дрвја и обработено и необработено дрво

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/252

(220) 17/03/2011

18/4,

str. 109-137, avgust 2011 Skopje
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(540)

(442) 31/08/2011
(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(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

TRAVELINE
(551) индивидуална

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

(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 2011/253

(220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2011/256

(220) 18/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
ул.Првомајска 9 бр.10, 1000 Скопје, MK
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, жолта, портокалова и црвена

FITOGAL

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 - средства за белењеи други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2011/254

(220) 17/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
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
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, призводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
(210) TM 2011/257

(220) 18/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E
ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Rua Dr. Legendre, 34, Parobe, Rio Grande do Sul,
Brazil, 95630-000, BR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2011/257
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(540)

(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, прашока за печење, сол,
сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии;  мраз

OLK
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и покривала за глава
(210) TM 2011/258

(220) 21/03/2011

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(442) 31/08/2011

кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено
сместување,
хотели,
мотели,
ресторани, кафе барови

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘‘Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2011/266

(442) 31/08/2011

MARFLOXIN

(731) Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП
Станислава и Божо ДОО Скопје
ул.Црвена Вода бр.7/9, MK

(551) индивидуална

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(510, 511)
кл. 5 - ветеринарни производи
(210) TM 2011/259

(220) 22/03/2011

(540)
(220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Христовска Кристина
ул.Јуриј Гагарин бр.77а, Скопје, MK
(540)
(591) црна и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелена и сива
(531) 24.17.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
(210) TM 2011/264

(220) 22/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Божо Павковиќ
ул.Васил Ѓоргов бр.22/38, Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

КЛАКЕР
(551) индивидуална

TM 2011/258

кл. 35 - огласување,водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
маркетинг истражувања, односи со јавност,
испитување на јавно мислење, надворешо
рекламирање, пишување и објавување рекламни
текстови, агенции за рекламирање, обработка
на текстови, графички дизајн, адвертајзинг,
посредување при реализирање на рекламни
материјали, трговија на големо и мало на
производи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на настава, забава, спортски и културни
активности, тв емисии, радио емисии, ТВ
емисии, весник, продукција на рекламни
материјали, продукција на медиумски производи,
издавачка дејност, печатење и репродукција на
снимени медиуми, архитектонски и   инжинерски
активности(ентериерно и екстерирно уредување
на објекти)
кл. 42 - научни и технолошки удлуги и
истражување и планирања кои се однесуваат на  
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/267

кл. 41 - образовни услуги; подготвување
на наставата; забава; спортски и културни
активности, организирање   концерти, продукција
на шоу програми, објавување книги

(731) Божо Павковиќ
ул.Васил Ѓоргов бр.22/38, Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено
сместување,
хотели,
мотели
ресторани и кафе бар

(540)

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички матеирјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); матерјали за обука и настава (освен
апарати); пластични матерјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
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

(210) TM 2011/268

(220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Lion Capital LLP
21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И
ЗАШТИТА
НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

LION CAPITAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски услуги; услуги
за
недвижности;
корпоративни
финансии;
приватен капитал; инвестициски услуги; услуги
за капитал, фондови и инвестициски трустови;
услуги за управување со инвестиции; заеднички
фондови, шеми за колективно инвестирање и
услуги за „ хеџ „ фондови; услуги за заеднички
трустови; финансиско и инвестициско планирање
и истражување; советодавни, консултантски и
информативни услуги во врска со горенаведените
услуги

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство, 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, кои не се опфатени со другите класи
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кл. 34  - тутун, производи за пушачите, кибрит

(442) 31/08/2011

(551) индивидуална
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кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(220) 22/03/2011

КАРМА КАША
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(210) TM 2011/269

(220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK

кл. 25 - облека, обувки и капи

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

кл. 27 - клими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни покривачи, ѕидни тапети
што не се од текстил
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка
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

Trgovski marki

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

TM 2011/269
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(210) TM 2011/270

(220) 23/03/2011

(210) TM 2011/272

(220) 23/03/2011

(442) 31/08/2011
(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK

(442) 31/08/2011
(731) Зимбаков Робин
ул.Баница бр.19, Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје

(540)

(540)

MAK MAMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко имлечни производи, масла и масти за
јадење

(591) зелена и бела
(531) 24.01.11;24.01.20
(551) индивидуална

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што    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 поединците
(210) TM 2011/271

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2011/273

(220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Зимбаков Робин
ул.Баница бр.19, Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

МАК МАМА

(220) 23/03/2011

(551) индивидуална

(442) 31/08/2011

(510, 511)

(731) Фармасвис дооел
ул.Лондонска 19/III/6, 1000 Скопје, MK

(540)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко имлечни производи, масла и масти за
јадење

(551) индивидуална

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, жвотни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

PIPTAZ

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2011/271

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/274

(220) 23/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

АДИАБЕН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2011/276

(220) 24/03/2011
(442) 31/08/2011

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Трета Македонска бригада б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
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апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
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. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(591) кафена, жолта, црвена, сива и црна
(531) 03.11.12;03.11.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(кои не се рачни), инкубатори за јајца кл. 8  рачни
алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје,
жилети
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;
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

кл. 3

TM 2009/0133
TM 2011/0095
TM 2011/0153
TM 2011/0174
TM 2011/0184
TM 2011/0195
TM 2011/0196
TM 2011/0197
TM 2011/0198
TM 2011/0200
TM 2011/0253
TM 2011/0254

кл. 11

TM 2010/0501
TM 2011/0189
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0276

кл. 13

TM 2011/0083
TM 2011/0094

кл. 14

TM 2011/0260
TM 2011/0261

кл. 16

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0276

TM 2009/0133
TM 2009/0162
TM 2011/0243
TM 2011/0244
TM 2011/0245
TM 2011/0246
TM 2011/0247
TM 2011/0248
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267
TM 2011/0276

кл. 17

TM 2011/0276

кл. 18

TM 2010/1395
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267

кл. 19

TM 2011/0276

кл. 5

TM 2009/0133
TM 2009/0487
TM 2010/1481
TM 2011/0078
TM 2011/0081
TM 2011/0082
TM 2011/0095
TM 2011/0120
TM 2011/0187
TM 2011/0188
TM 2011/0195
TM 2011/0251
TM 2011/0252
TM 2011/0253
TM 2011/0254
TM 2011/0256
TM 2011/0258
TM 2011/0271
TM 2011/0274

		

кл. 7

TM 2011/0276

		

кл. 8

TM 2011/0276

		

кл. 9

TM 2004/0482
TM 2010/0388
TM 2010/0501

Pregledi

TM 2010/1240
TM 2011/0176
TM 2011/0189
TM 2011/0193
TM 2011/0194
TM 2011/0242
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0276
TM 2011/0087

TM 2011/0184

кл. 6

(210)

кл. 10

кл. 4

		

(510)

Trgovski marki
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(210)
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(510)

(210)

кл. 20

TM 2010/1373
TM 2011/0176
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267

кл. 21

TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267

кл. 33

TM 2011/0264
TM 2011/0267

кл. 22

TM 2011/0251

кл. 34

кл. 24

TM 2011/0171
TM 2011/0172
TM 2011/0173
TM 2011/0267

TM 2011/0192
TM 2011/0267

кл. 35

кл. 25

TM 2009/0133
TM 2010/1395
TM 2011/0153
TM 2011/0171
TM 2011/0172
TM 2011/0173
TM 2011/0184
TM 2011/0257
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267

кл. 27

TM 2011/0267

кл. 28

TM 2009/0133
TM 2011/0153
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0267
TM 2011/0276

кл. 29

TM 2009/0133
TM 2010/1116
TM 2011/0272
TM 2011/0273

кл. 30

TM 2010/0180
TM 2010/1116
TM 2010/1219
TM 2011/0183
TM 2011/0256
TM 2011/0264
TM 2011/0267

TM 2008/0159
TM 2009/0133
TM 2009/0162
TM 2010/0388
TM 2010/0862
TM 2010/0959
TM 2010/1116
TM 2010/1287
TM 2010/1395
TM 2010/1410
TM 2011/0087
TM 2011/0095
TM 2011/0153
TM 2011/0171
TM 2011/0172
TM 2011/0173
TM 2011/0176
TM 2011/0179
TM 2011/0180
TM 2011/0181
TM 2011/0182
TM 2011/0184
TM 2011/0191
TM 2011/0195
TM 2011/0243
TM 2011/0244
TM 2011/0245
TM 2011/0246
TM 2011/0247
TM 2011/0248
TM 2011/0249
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0266
TM 2011/0270
TM 2011/0276

кл. 31

TM 2011/0272
TM 2011/0273

кл. 36

кл. 32

TM 2009/0133
TM 2010/1116

TM 2010/0959
TM 2011/0161
TM 2011/0162
TM 2011/0163
TM 2011/0260
TM 2011/0261

Trgovski marki
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TM 2011/0179
TM 2011/0180
TM 2011/0181
TM 2011/0182
TM 2011/0264
TM 2011/0267

Pregledi
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(510)

(210)

(510)

TM 2011/0268
TM 2011/0270

Pregledi

кл. 37

TM 2009/0133
TM 2010/0501
TM 2010/1373
TM 2011/0189
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0276

кл. 38

TM 2010/0388
TM 2010/0501
TM 2010/0860
TM 2010/1240
TM 2011/0242
TM 2011/0249
TM 2011/0260
TM 2011/0261

кл. 39

TM 2010/1116
TM 2010/1469
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0270

кл. 40

TM 2011/0276

кл. 41

TM 2008/0159
TM 2009/0133
TM 2009/0162
TM 2010/0860
TM 2010/1469
TM 2011/0176
TM 2011/0242
TM 2011/0249
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0264
TM 2011/0266
TM 2011/0267
TM 2011/0270

кл. 42

TM 2008/0159
TM 2010/0862
TM 2010/0959
TM 2010/1240
TM 2010/1373
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0266
TM 2011/0270
TM 2011/0276

кл. 43

TM 2010/1116
TM 2010/1469

(210)

TM 2011/0126
TM 2011/0179
TM 2011/0180
TM 2011/0181
TM 2011/0182
TM 2011/0264
TM 2011/0267
TM 2011/0269
TM 2011/0272
TM 2011/0273
кл. 44

TM 2011/0239
TM 2011/0242
TM 2011/0259

кл. 45

TM 2010/0959
TM 2011/0249
TM 2011/0260
TM 2011/0261
TM 2011/0270

Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) Honeywell International Inc.
(210) MK/T/ 2004/482

(731) Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје
(210) MK/T/ 2010/1287

Билјана Апостолова
         MK/T/ 2008/159

Друштво за проектирање, инженеринг и
градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
         MK/T/ 2010/1373

Агенција за маркетинг, комуникации ПАНЕКС
дооел
        MK/T/ 2009/133
Стопанска комора на Македонија-Турција
МАТТО
       MK/T/ 2009/162
Novo Nordisk A/S
       MK/T/ 2009/487
Друштво за производство, трговија и
угостителство СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ
Скопје
       MK/T/ 2010/180
TELEKOM SLOVENIJE d.d.
      MK/T/ 2010/388
Audio Video Consulting GmbH
      MK/T/ 2010/501
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
     MK/T/ 2010/860
Друштво за производство, инженеринг,
консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП
ДООЕЛ Скопје
      MK/T/ 2010/862
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА
МАКЕДОНИЈА
      MK/T/ 2010/959
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”
      MK/T/ 2010/1116
ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
MK/T/ 2010/1219
Инфопроект Компјутерс
      MK/T/ 2010/1240
Trgovski marki

Jones Investment Co. Inc. (Delaware
corporation)
         MK/T/ 2010/1395
КАУНТ ДООЕЛ
         MK/T/ 2010/1410
Гордана Јаниќијевиќ
         MK/T/ 2010/1469
SANOFI- AVENTIS
         MK/T/ 2010/1481
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
         MK/T/ 2011/78
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
         MK/T/ 2011/81
MN PHARMACEUTICALS
         MK/T/ 2011/82
Companhia Nitro Quimica Brasileira
         MK/T/ 2011/83
ДПТУ АНАТОМ ИК ХЕЛП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
         MK/T/ 2011/87
Companhia Nitro Quimica Brasileira
         MK/T/ 2011/94
Наталија Крстевска Ангеловска
          MK/T/ 2011/95
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, d.d.
           MK/T/ 2011/120
Друштво за производство, услуги и
трговија ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
Скопје
           MK/T/ 2011/126
Pregledi
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(731) Друштво за производство и трговија и
услуги ДЕЦЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
(210) MK/T/ 2011/153
ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д СКОПЈЕ
         MK/T/ 2011/161
         MK/T/ 2011/162
         MK/T/ 2011/163
Друштво за производство и трговија
ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
        MK/T/ 2011/171
        MK/T/ 2011/172
        MK/T/ 2011/173
Друштво за промети услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
        MK/T/ 2011/174
Друштво за маркетинг ИСИС ДТ
ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје
       MK/T/ 2011/176
Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ
       MK/T/ 2011/179
       MK/T/ 2011/180
       MK/T/ 2011/181
       MK/T/ 2011/182
YILDIZ HOLDING A.S.
       MK/T/ 2011/183
Twofathers Limited
       MK/T/ 2011/184
MN PHARMACEUTICALS
       MK/T/ 2011/187
       MK/T/ 2011/188
Друштво за трговија и услуги РЕКСУС ЛЕД
СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт
      MK/T/ 2011/189
ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје
       MK/T/ 2011/191
SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,
       MK/T/ 2011/192
EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability
company
       MK/T/ 2011/193
NOVARTIS AG
       MK/T/ 2011/194

Pregledi

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
(210) MK/T/ 2011/195
         MK/T/ 2011/196
         MK/T/ 2011/197
         MK/T/ 2011/198
         MK/T/ 2011/200
Фешн и Мејкап-ВА
         MK/T/ 2011/239
Pfizer Inc.
         MK/T/ 2011/242
Друштво за трговија на големо и мало
и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
         MK/T/ 2011/243
         MK/T/ 2011/244
         MK/T/ 2011/245
         MK/T/ 2011/246
         MK/T/ 2011/247
         MK/T/ 2011/248
Deutsche Telekom AG
         MK/T/ 2011/249
BASF SE
         MK/T/ 2011/251
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, d.d.
MK/T/ 2011/252
ФИТОФАРМ
         MK/T/ 2011/253
         MK/T/ 2011/254
КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
         MK/T/ 2011/256
VULCABRAS AZALEIA - RS, CALCADOS E
ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
         MK/T/ 2011/257
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
         MK/T/ 2011/258
Христовска Кристина
        MK/T/ 2011/259
Божо Павковиќ
         MK/T/ 2011/264
Друштво за маркетинг и трговија ЗИП ЗАП
Станислава и Божо ДОО Скопје
         MK/T/ 2011/266
Trgovski marki
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(731) Божо Павковиќ
(210) MK/T/ 2011/267
          Lion Capital LLP
          MK/T/ 2011/268
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
          MK/T/ 2011/269
          MK/T/ 2011/270
Фармасвис дооел
          MK/T/ 2011/271
Зимбаков Робин
          MK/T/ 2011/272
          MK/T/ 2011/273
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
          MK/T/ 2011/274
Друштво за производство, трговија,
градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
          MK/T/ 2011/276

Trgovski marki

Pregledi

138 Glasnik, 18/4, str. 138-209, avgust 2011 Skopje

trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 203 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po meѓunarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/reшenie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18544

(151) 15/07/2011

(210) TM  2002/57

(220) 05/02/2002
(181) 05/02/2012
(450) 31/08/2011

(732) Константин Атанасовски
ул.”Владимир Комаров” бр.13/34,
1000 Скопје, MK
(540)
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кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјалишто не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20 - рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 - шољи

MARSHAL

кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети   не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 18456
(210) TM  2008/331

(151)
(220)
(181)
(450)

13/07/2011
01/04/2008
01/04/2018
31/08/2011

(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BLACKBERRY UNITE!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила

Trgovski marki

кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување  
интернет пристап; овозможување пристап до
електронска база на податоци, овозможување на
пристап до ГПС (глобален позиционен систем)
навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за
безжично праќање на податоци, посебно услуги
што му овозможуваат на корисникот да праќа
и/или прима пораки преку безжична мрежа на
податоци; услуги за безжично еднонасочно или
двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување   информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41  образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален озиционен истем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
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(111) 18459

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/332

(220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 31/08/2011

(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BLACKBERRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
металшто не се вклучени во другите класи
кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20 - рамки за слики; производи (кои не се
вклучени во други класи) од дрво, плута, трска,
прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова
коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
или од пластика
кл. 21 - шољи
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва

18459

кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување  
интернет пристап; овозможување   пристап до
електронска база на податоци, овозможување на
пристап до ГПС (глобален позиционен систем)
навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за
безжично праќање на податоци, посебно услуги
што му овозможуваат на корисникот да праќа
и/или прима пораки преку безжична мрежа на
податоци; услуги за безжично еднонасочно или
двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување   информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 - образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
(111) 18454
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи

кл. 41 - образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила

кл. 21 - шољи

кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
(111) 18458

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/334

(220) 01/04/2008
(181) 01/04/2018
(450) 31/08/2011

(732) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
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кл. 39 - обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт

кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 20 - рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
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податоци; услуги за безжично еднонасочно или
двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација

RESEARCH IN MOTION

кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во други класи; чадори, чадори за сонце

18/4,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги

RIM

кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување  
интернет пристап; овозможување   пристап до
електронска база на податоци, овозможување  
пристап до ГПС (глобален позиционен систем)
навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за
безжично праќање на податоци, посебно услуги
што му овозможуваат на корисникот да праќа
и/или прима пораки преку безжична мрежа на

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
металштоне се вклучени во други класи

18458

142 Glasnik, 18/4, str. 138-209, avgust 2011 Skopje

кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 41 - образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се   поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјалишто не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20 - рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие  материјали, или од
пластика

кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
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кл. 21 - шољи

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 25 - облека, обувки, капи

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

кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва

(540)

BLACKBERRY PEARL

кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување  
интернет пристап; овозможување   пристап до
електронска база на податоци, овозможување
пристап до ГПС (глобален позиционен систем)
навигациски услуги; е-mail услуги; услуги
за безжично праќање на податоци, посебно
услугишто му овозможуваат на корисникот да
праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа
на податоци; услуги за безжично еднонасочно
или двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување   информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт

18457

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за

Trgovski marki
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батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер

кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила

кл. 20 - рамки за слики; производи (не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
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кл. 21 - шољи

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопјe

кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите   класи;
украси за божиќни дрва
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хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 11 - апарати за осветлување

кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце

18/4,

(540)

кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување  интернет
пристап; овозможување  пристап до електронска
база на податоци, овозможување   пристап до
ГПС (глобален позиционен систем) навигациски
услуги; е-mail услуги; услуги за безжично праќање
на податоци, посебно услугишто му овозможуваат
на корисникот да праќа и/или прима пораки преку
безжична мрежа на податоци; услуги за безжично
еднонасочно или двонасочно повикување преку
пејџер; услуги за пренос и прием на звучна
комуникација; телекомуникациски консултации,
имено обезбедување  информации за трета страна
за да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 - образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - синџирче за клучеви; неелектрични кабли
и жици од обичен метал; мали метални делови
што се користат при изработката на куќиштето
на персоналниот компјутер; производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички,   за
вагање, за мерење,   сигнализација,   контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
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кл. 20 - рамки за слики; производи ( не се вклучени
во другите класи) од дрво, плута, трска, прачка,
прачки за плетење, рог, коска, слонова коска,
китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска
пена и замени за сите овие материјали, или од
пластика
кл. 21 - шољи
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети што не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 - рекламни услуги; снабдување на деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка  и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување пристап до
електронска база на податоци, овозможување  
пристап до ГПС (глобален позиционен систем)
навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за
безжично праќање на податоци, посебно услуги
што му овозможуваат на корисникот да праќа
и/или прима пораки преку безжична мрежа на
податоци; услуги за безжично еднонасочно или
двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување   информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци, и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување  навигациски услуги на ГПС
(глобален позиционен систем); обезбедување  
информации поврзани со патување и транспорт
кл. 41 - образование; обезбедување  обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се   поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС (глобален позиционен систем);
услуги за техничка поддршка, имено, обновување
и одржување   компјутерски софтвер и програми
за поддршка на отстранување на дефекти за
дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со
безжично поврзување и компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
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Regents Place, 338 Euston Road, London,
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
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кл. 9 - научни, наутички, надзорни, фотографски,
кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апаратишто работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16 - хартија, картон и производите направени
од овие материјали, што не се вклучени во другите
класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени
услуги,
ревизија;
бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
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поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41 - едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски услуги,
издавачки услуги; тренинг услуги; организирање
и одржување конференции, работилници;
даунлоудирачки вести снабдени преку глобална
комуникациска мрежа; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45 - лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање и
евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, надзорни, фотографски,
кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апарати што работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16 - хартија, картон и производите направени
овие материјали, што не се вклучени во другите
класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени услуги, ревизија; бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41 - едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски
услуги,
издавачки
услуги;
тренингуслуги;
организирање и одржување конференции,
работилници; даунлоудирачки вести снабдени
преку
глобална
комуникациска
мрежа;
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информации во врска со гореспоменатите услуги
снабдени преку глобална комуникациска мрежа
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45 - лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање
и евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
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кл. 9 - научни, наутички, надзорни, фотографски,
кинематографски, оптички, мерни, мерачки,
сигнални, контролни (надзор), спасувачки и
учителски апарати и инструменти; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на струјата; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук и
слики; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; улични автомати и механизми за
апарати што работат на монети; каси, сметачки
машини, опрема за обработка на податоци
и компјутери; апарати за гаснење пожар;
компјутерски софтвер и компјутерски хардвер;
даунлоудирачки публикации снабдени преку
глобална комуникациска мрежа; ЦДа, ДВДа, ЦД
ромови
кл. 16 - хартија, картон и производите направени
овие материјали, што не се вклучени во другите
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класи; печатени материјали; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; врзивни
средства за канцелариски материјал или за
домаќинството; уметнички материјали; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); подучувачки и учителски
материјал (освен апарати); пластични материјали
за пакување ( не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; печатарски валци; брошури,
публикации
кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнисадминистрација; канцелариски функции;
сметководствени услуги, ревизија; бизнис
менаџмент консалтинг; даночно планирање;
даночен консалтинг и советодавни услуги;
вработување на персонал и управување
со
персонал;
економско
предвидување;
консултантски и советодавни услуги во врска со
фузионирања, спојувања, здружени потфати;
услуги за истражување на пазарот; консултации
во врска со управување со ризик во полето на
деловното работење; консултации за човечки
ресурси; управување со бази на податоци;
деловно истражување и анализа; информации
поврзани со гореспоменатите услуги снабдени
преку глобалната комуникациска мрежа
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот; финансиски услуги; финансиски консалтинг
и советодавни услуги; финансиски проценки;
статистички услуги; финансиски менаџмент;
консултации за управување со ризик во полето
на финансиите; информации во врска со
гореспоменатите услуги снабдени преку глобална
комуникациска мрежа
кл. 41 - едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; едукациски
услуги,
издавачки
услуги;
тренингуслуги;
организирање и одржување конференции,
работилници; даунлоудирачки вести снабдени
преку
глобална
комуникациска
мрежа;
информации во врска со гореспоменатите услуги
снабдени преку глобална комуникациска мрежа
кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање во врска со тоа;
услуги на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање; анализа
на компјутерски системи; компјутерски мрежни
услуги; информации во врска со гореспоменатите
услуги снабдени преку глобална комуникациска
мрежа
кл. 45 - лични и социјални услуги обезбедени од
страна на други за да се исполнат потребите на
поединци; услуги за обезбедување и заштита на
имот и лица; правни услуги, консултации за права
на интелектуална сопственост, лиценцирање
и евалуација, услуги за спречување на измама;
услуги за поддршка на парничење; арбитража;
посредување; алтернативно решавање на спор;
истражувачки услуги; услуги за правна истрага;
услуги за приватна истрага, информации во
врска со гореспоменатите услуги снабдени преку
глобална комуникациска мрежа
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(111) 18475

(151) 01/07/2011

(111) 18424

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/559

(220) 22/05/2008

(210) TM  2008/1268

(220) 15/09/2008
(181) 15/09/2018

(181) 22/05/2018

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011
(732) 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,
1000, Скопје

(732) ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица
ул. Маршал Тито бр.42 Струмица, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

(540)

GET REAL

(591) сина, жолта и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината налуѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(111) 18427

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/678

(220) 16/06/2008

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги дават трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(181) 16/06/2018
(450) 31/08/2011
(732) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 18426

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/1310

(220) 19/09/2008
(181) 19/09/2018

(540)

(450) 31/08/2011
(732) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14,
1000 Скопје, MK
(540)

(560) - тродимензионална?
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -   компоти, млеко и млечни производиво
течна состојба, масла за јадење
кл. 32 - пиво, минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија и публикации
кл. 35 - изнајмување рекламен простор,
објавување на рекламни текстови и обработка
на текстовите, огласување (рекламирање),
пропагандни дејности, распределба (дистрибуција
на примероци), рекламирање по пат на радио и
телевизии
кл. 41 - он-лајн објавување на списанија
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(111) 18425

(151) 13/07/2011

(210) TM  2008/1721

(220) 14/11/2008
(181) 14/11/2018
(450) 31/08/2011

(732) ТАХИРИ Ајхан
ул. Места бр. 50 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CIK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење
и
нагризување,сапуни,парфимерија,
козметички производи, препарати за нега на кожа,
облека и обувки
кл. 25 - влечки, вратоврски, врвови на обувки,
горна облека, чевли за капење, капи /беретки/,
крзна /предмет за облекување/, обувки, топуци
за обувки, обувки за плажа, обувки за скијање,
обувки за фудбал, пелени за бебиња , обувки за
плажа, планинарски чевли, чевли за качување,
сандали, топуци,. чевли, чизми, облека, обувки,
покривки за глава, пантолони, маици, јакни, сакоа,
капути, спортски дресови и трикоа, спортски
обувки и облека, долен веш, чорапи, капи, шапки,
качкети, кондури, патики, чизми, сандали, влечки,
ориентални влечки, ракавици, шалови
кл. 35 - огласување, промоција, продажба и
маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на
работење; администрација; управување со
работи; канцелариски работи; услуги што ги
пружаат претпријатија кои се занимаваат со
огласување (рекламирање), така што за сметка на
други лица, комуницираат со јавноста (реклама)
по пат на пренос на било какви информации
за производи и услуги им овозможуваат на
потрошувачите пригоден поглед на тие производи
и услуги; услуги на рекламни агенции
(111) 18384

(151) 08/06/2011

(210) TM  2009/87

(220) 11/02/2009
(181) 11/02/2019
(450) 31/08/2011

(732) Reckitt Benckiser S.ar.l.
39 Boulevard Joseph 11, L-1840, LU
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

18425

(591) розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски продукти за индустриски цели;
водени омекшивачи; инструменти и средства
без вар, не за домашна употреба; производи
за спречување од избледување на облека,
извалкување и ргосување на стакло, порцелан и
грнчарија, земјени вагани и друга кујнска опрема,
кои не се вклучени во другите класи; сите горе
споменати производи со или без дезинфекциска
компонента
кл. 3 - чистачки, рибачки и абразивни препарати;
препарати за белеење и други субстанции за
перење; препарати за перење; средтсва за
чистење на теписи; детергенти; сапуни; фабрички
омекшивачи, аддитиви за перење;препарати
за отстранување на дамки; пред-перење и
препарати за губење на дамки; штирак; бело
перење; препарати за полирање на кујна и стакло;
препарати за домаќинска употреба без калциум
и без вар; отстранувачи на рѓа, отстранувачи на
валкано; одблокирачки препарати за одводи и
помијарник; препарати за превенција од вар, рѓа
или валкано; не-медицински препарати за тоалет;
лосиони за коса; не-медицински препарати за
нега на кожа; препарати за козметика и убавина;
козметички креми и лосиони; навлажнувачки
креми, лосиони и гелови; ексфолијантикозметички креми за остранување на мртви клетки
од кожата; препарати за белеење сите за лична
употреба; препарати за бричење; препарати за
депилирање; восоци за депилирање; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и восоци за коса, за
претходна употреба, за време и после бричење;
парфеми,
есенцијални
масла;
миризливи
препарати за воздух; темјан и миризливи шишарки
кл. 5 - фармацевстки препарати и субстанции
кои имаат анти- запалувачки, анти-пиратски
и аналгетички состав; медицински напитоци
и препарати за правење на такви напитоци;
медицински слатки; медицински препарати
за нега на кожа; препарати за дезинфекција
(различни од оние кои собираат или абсорбираат
прав); препарати за дезинфекција за домаќинска
употреба или за хигиенски или санитарни цели;
санитарни препарати; продукти вбризгани
со антисептички компонетни; антисептички
препарати,
анти-бактериски
препарати,
препарати
за
дезинфекција,
гермициди;
инсектициди и митициди; сузбивачи на инсекти;
препарати за уништување на бактерии;
фунгициди; дезодоранси (не за лична употреба);
препарати за освежување на воздухот; склопени
дезодоранси и освежувачи на воздухот
кл. 11 - апарати и инструменти, сите наменети
за миризба, прочистување или освежување на
атмосферата; делови и делчиња за сите погоре
споменати стоки; електрични прочистувачи на
воздух за неутрализација, редукција или контрола
на алергенси; апарати за отсранување на калциум
и бигор од вода; апаратура за прочистување на
вода; апаратура за омекнување на вода; филтри
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за вода; омекшивачи за вода; кертриџи за филтри
за прочистување и омекнување на вода за
домнаќинсдка употреба; филтери за третмани во
вода
кл. 35 - провизија од бизнис информации;
рекламирање;
бизнис
менаџмент;
бизнис
администрација;
канцелариски
работи;
маркетиншки
услуги;
комерцијални
или
индустриски менаџмент услуги; организација,
операција или супервизија на лојалност и
поттикнувачки системи; издавање на машини со
паричка; здружување на разноликот од производи,
заради корист на другите, како препарати за
белеење и други субстанции за перење; препарати
за перење на садови; препарати за отсранување
на дамки; средтсва за чистење на теписи; сапуни;
детергенти; препарати без калциум и без вар;
отстранувачи на рѓа, отстранувачи на валкано;
фабрички омекшивачи, аддитиви за перење;
препарати за омекнување на вода; отстранувачи
на валкано; одблокирачки препарати за одводи
и помијарник; препарати за превенција од вар,
рѓа или валкано; не-медицински препарати за
тоалет; препарати за нега на кожа; медицински
препарати за нега на кожа; препарати за
третмани на акни; препарати за депилирање;
фармацевстки
препарати;
медицински
напитоци и слатки; препарати за санитарии;
антисептички
препарати,
анти-бактериски
препарати, препарати за дезинфекција; продукти
вбризгани со дезинфекциски или анти-бактериски
компонетни; продукти вбризгани со антисептички
компонетни; инсектициди; сузбивачи на инсекти;
пестициде; родентициди; митициди; препарати за
уништување на бактерии; гермициди; дезодоранси
(не за лична употреба); препарати за освежување
на воздухот; освежувачи на воздухот
кл. 36 - спонзорство за забава, спорт и културни
активности; великодушни подигнување на
фондови; организација на збирки; финансиски
услуги;
финансиска
анализа,
финансиски
консалтинг, евалуација, услуги за информации и
управување; фискални проценки; информациски
услуги поврзани со финансиски и монетрани
работи
кл. 41 - образование, совети и тренинзи, се
поврзано со храна, домашни производи и лична
нега и здрава храна за потрошувачи; Образование,
совети и тренинзи, се поврзано со домашна и
лична нега и здравствен менаџмент и состојба;
организирање и управување на семинари,
работилници и групи на дискусии; спортски
и културни активности; објава на текстови;
организација на егзибиции за културни и наставни
цели; презентација на дела визуелна уметност и
литература на јавноста за културни и наставни
цели; забавни услуги, забавни информативни
услуги
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(111) 18385

(151) 13/07/2011

(210) TM  2009/285

(220) 23/03/2009
(181) 23/03/2019
(450) 31/08/2011

(732) ГУМНО ДООЕЛ
с. Лескоец Охрид, MK
(540)

ГУМНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - каучук, полуфабрикати од пластични
материјали, материјали за подлошки, за
затнување и за изолација, свитливи неметални
цевки
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба
кл. 35 - трговија на големо и мало со каучук,
полуфабрикати
од
пластични
материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, неметални
градежни материјали, цврсти неметални цевки за
градба
(111) 18476

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/391

(220) 27/04/2009
(181) 27/04/2019
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за вработување на инвалидни лица,
производство, трговија и услуги ПАЛМА-ЕКО
увоз-извоз Скопје
ул. 16 МУБ бр. 18 а Скопје, MK
(540)

(591) зелена, бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - производство на производи од хартија
и картон, регистратори, папки, книговезнички и
канцелариски материјали
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на
производи од хартија и картон
кл. 40 - обработка на картон и хартија
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(111) 18472
(210) TM  2009/400

(151) 14/07/2011

(111) 18547

(151) 13/07/2011

(220) 29/04/2009

(210) TM  2009/427

(220) 06/05/2009

(181) 29/04/2019

(181) 06/05/2019

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство, трговија, транспорт,
туризам и услуги „Фатина-ДС” Д.О.О. увозизвоз
ул. Беличица 89 Гостивар, MK

(732) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала за слики, производи од
плута, трска, рогозина, трска, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар морска пена или замена на сите
тие материјали или од пластика
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
огласување, водење на работење, управување со
работи, канцелариски работи
(111) 18546

(151) 13/07/2011

(210) TM  2009/426

(220) 06/05/2009

(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - приредување на игри на среќа и забавни
игри
(111) 18548

(151) 13/07/2011

(210) TM  2009/438

(220) 07/05/2009
(181) 07/05/2019
(450) 31/08/2011

(181) 06/05/2019

(732) КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО
ул. Бојмија 8, Скопје, MK

(450) 31/08/2011

(540)

(732) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. Кеј Димитар Влахов б.б. 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црна, бела, жолта, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - управување со работи, канцелариски
работи
кл. 36 - книговодтсвени услуги
(111) 18473

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/539

(220) 01/06/2009
(181) 01/06/2019
(450) 31/08/2011

(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - приредување на игри на среќа и забавни
игри

(732) Друштво за производство трговија и услуги
АКОС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 30-ти Јули бр. 24-А, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

18472
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(111) 18524

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/662

(220) 03/07/2009
(181) 03/07/2019

кл. 29 - млеко и млечни производи

(450) 31/08/2011

(111) 18513

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/637

(220) 24/06/2009
(181) 24/06/2019
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,

(732) ROSEFIELD LUXEMBOURG SA
412 F, Route D’esch, L - 1471, LU
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

PARFOIS
(551) индивидуална

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 3 - козметички производи

(540)

кл. 14 - накит, благородни камења, благородни
метали и нивни смеси и производи направени
или обложени со овие материјали неспомнати во
други класи

TETOVO PLAZA
(551) индивидуална

кл. 18 - сетови за патување, куфери за патување,
кожни ташни, куфери, патни торби, рачни торби,
ранци, торби за купување, торби за кампери,
торби за плажа

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 25 - облека, обувки, капи
(111) 18474

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/676

(220) 07/07/2009
(181) 07/07/2019

(111) 18532

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/638

(220) 24/06/2009
(181) 24/06/2019
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
Плаза Тетово ДОО Тетово
ул. Илирија бб Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,

(450) 31/08/2011
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

CT200H

(540)
(551) индивидуална

PLAZA TETOVO

(510, 511)
кл. 12 - автомобили и структурни делови за нив

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

151

и

(111) 18477

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/690

(220) 10/07/2009
(181) 10/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за архитектонски дејности и
инженерство, техничко испитување и анализи
АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 68/1 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
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(540)

АРХИТЕКТРИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 18525

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/753

(220) 24/07/2009
(181) 24/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware
Corporation,
4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

POTTERMORE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - однапред снимени ленти, аудио-видео
ленти, аудио видео касети, аудио видео дискови
и дигитални повеќенаменски дискови кои
прикажуваат комедија, драма, акција и авантура;
аудио снимања што можат да се преземат што
прикажуваат комедија, драма, акција и авантура;
рачни дигитрони; ЦД РОМ дискови за компјутерски
игрички; интерактивни програми за   видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за игри;
кертриџи за видео игри и касети; електронски
дневници; подлоги   за глувци; компјутерски
програми, имено, софтверско поврзување
дититализирани видео и аудио медиуми со
глобална    компјутерска информациона мрежа
по пат на опрема за мобилни телефони, имено
„hands free” рачна слободна опрема, позадини
за мобилни телефони и позадини за екран на
мобилни телефони кодирани магнетски картички,
имено, картички за телефон, кредитни картички,
платежни картички, дебитни картички и магнетска
клуч картичка; телефонски мелодиуми за бежични
телефони; чувари на екран за компјутери кои
можат да се преземат
кл. 16 - печатарски работи и стока од хартија,
имено, книги што прикажуваат акција, авантура
и комедија, магазини што прикажуваат акција,
авантура и комедија; боенки, детски работни книги;
тетратки, дневници, бележници, канцелариски
материјал, хартија за пишување, пликоа,
разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив,
гуми, креди, маркери, моливи во боја, комплети за
боење, креди и даски за креда; постери; обвивки
за книги, книжни ознаки, календари

18525

кл. 28 - играчки и спортски стоки, вклучително игри
и играчки, имено, фигури со механизам и опрема
за нив; кадифени играчки; балони; играчки за
јавање; опрема која се продава како единица
за играње игри со карти, играчки возила; кукли;
единици за електронски рачни игри; опрема за
игри која се продава како единица за играње игри
на табла, игри со карти, друштвени игри и игри со
мета од акционен вид самостојни видео машини
за игра со излез; сложувалки и сложувалки што
изработуваат рачно; топки; имено, топки за
игралиште, фудбалски топки, кошаркарски топки;
сплавови за пливање за рекреативна употреба;
играчки за печење и варење, играчки банки,
снежни глобуси и играчки; украси за божиќно дрво
кл. 35 - онлајн услуги на малопродажба кои
содржат однапред снимени аудио книги;
електронски книги; потрошувачка стока, имено,
книги кои содржат акција, авантура и комедија;
магазини кои содржат акција, авантура и комедија;
боенки, детски работни книги; тетратки, дневници,
бележници, канцелариски материјал, хартија за
пишување, пликоа, разгледници, пенкала, моливи
и футроли за нив, гумички, креди, маркери,
моливи во боја, комплети за боење, постери;
обвивки за книги, книжни ознаки и календари;
услуги на огласување и промовирање и услуги на
давање информации во врска со нив; услуги на
работни информации; собирање реклами
кл. 38 - безбедување повеќекориснички пристап
кон глобалната компјутерска информациски
мрежа; обезбедување он-лајн зборувалници и
електронски огласни табли за пренос (праќање)
на пораки помеѓу корисници во области на општ
интерес; обезбедување на он-лајн комуникациски
врски кои префрлаат веб-страници на корисникот
на други локални и глобални веб- страници;
обезбедување на онлајн олеснувања во
интерактивниот режим на работа со други
компјутерски корисници во поглед на теми од
општ интерес
кл. 41 - услуги на забава, имено, снабдување
веб-страници
кои
прикажуваат
филмски
исечоци, фотографии и други мултимедијални
материјали; снабдување он-лајн на компјутерски
игри; снабдување компјутерски игри на кои може
да се пристапи по пат на телекомуникациска
мрежа; услуги на образование, имено, давање
информации на кои може да се пристапи по пат
на телекомуникациска мрежа посебно во врска со
детски книги, образовни програми кои вклучуваат
програми за читање и пишување, програми за
учење, читање и пишување, материјали и програми
за олеснување на читањето и пишувањето
за поединци со нервни болести кои пречат за
учење, говор и пишување; обезбедување он-лајн
изданија во својство на електронски книги; услуги
на елекгронско издателство, имено, издавање
текстови и графички книги за други
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153

(111) 18327

(151) 16/05/2011

(111) 18328

(151) 16/05/2011

(210) TM  2009/758

(220) 28/07/2009

(210) TM  2009/790

(220) 04/08/2009

(181) 28/07/2019

(181) 04/08/2019

(450) 30/06/2011

(450) 30/06/2011

(300) 77688211  11/03/2009  US
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju
deterdzenata BEOHEMIJA-INHEM d.o.o.
Zrenjanin, Pancevacka bb, RS
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DIEL

OCEANA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи
наменети за индустријата)

кл. 8 - жилети за еднократна употреба
(111) 18348

(151) 12/07/2011

(210) TM  2009/770

(220) 31/07/2009
(181) 31/07/2019
(450) 31/08/2011

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 15,
1000 Скопје, MK

кл. 2 - бои, вирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

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

PLANET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инсгрументи: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; 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 парички, регисгар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(111) 18386

(151) 13/07/2011

(210) TM  2009/813

(220) 11/08/2009
(181) 11/08/2019
(450) 31/08/2011

(732) Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ НА
ОВЦИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од
Западна Македонија Гостивар
ул. М.Тито, бр.6 Гостивар, MK
(540)

кл. 38 - телекомуникации

(591) бела, црна, црвена, жолта, светло жолта, зелена,
светло зелена, кафена и виолетова
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности (фестивал
за „ВИНО И СИРЕЊЕ” Охрид)
(111) 18478

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/834

(220) 19/08/2009
(181) 19/08/2019
(450) 31/08/2011

(732) Дпту БАЗАРО Доо Скопје
Самоилова бр. 140/2 Скопје, MK

(111) 18460

(151) 22/06/2011

(210) TM  2009/1016

(220) 19/10/2009
(181) 19/10/2019
(450) 31/08/2011

(732) PENTACON GmbH Foto-und
Feinwerktechnik, EnderstraBe 92,
01277 Dresden, DE
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје
(540)

PRAKTICA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар каси;
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи , прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 21 - кукни или кујнски апарати и садови за
домакинство, 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 кои не се опфатени со другите класи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

поправки,

(111) 18390

(151) 12/07/2011

(210) TM  2009/946

(220) 24/09/2009
(181) 24/09/2019

(111) 18439

(151) 17/06/2011

(210) TM  2009/1104

(220) 10/11/2009
(181) 10/11/2019

(450) 31/08/2011
(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(450) 31/08/2011
(732) Друштво за консалтинг услуги
ИТЦ КОНСАЛТИНГ доо Скопје
ул.Козара бр.15А, Скопје, MK
(540)

(540)

VIRUCOAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - антивирусни фармацевтски препарати
и супстанции, вклучително препарати што се
употребуваат за антивирусен третман на маска
за лице

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 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

18478
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(111) 18535

(151) 14/07/2011

(111) 18539

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/1117

(220) 12/11/2009

(210) TM  2009/1120

(220) 12/11/2009

(181) 12/11/2019

(181) 12/11/2019

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK

(540)

(540)

РЕУМАГАЛ

ХЕРПЕГАЛ

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(111) 18541

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/1118

(220) 12/11/2009

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18537

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/1121

(220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019

(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(450) 31/08/2011
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

НАФАГАЛ

ПЛАНТАГАЛ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(111) 18538

(151) 04/07/2011

(210) TM  2009/1119

(220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18536

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/1122

(220) 12/11/2009
(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011

(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

(540)

ВЕНОГАЛ
ХЕЛИГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
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(111) 18540

(151) 14/07/2011

(210) TM  2009/1123

(220) 12/11/2009

специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови на
апарати за домаќинството и четкички за разни
потреби во индустријата, графитни четкички,
држачи за четкички, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и зативки, четкици за сува и
влажна околина

(181) 12/11/2019
(450) 31/08/2011
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, MK
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: сите видови грејачи за домаќинството
и индустрија, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди,   професионална опрема за кујни
ресторани и хотели, четки за домаќинството,
четки за индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки, машински жичаничелични четки, четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата, графитни четкички, држачи за
четкички, графитни ламели, кружно лизгачки
прстени, бакарни електро конектори, графитни
лежишта и зативки, четкички за сува и влажна
околина, магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови
електрични грејачи, мембрани, гумирање валјаци
и гумени производи за индустриска употреба

ХЕМОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
производи
(111) 18549

(151) 13/07/2011

(210) TM  2009/1197

(220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 31/08/2011

(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

(591) црна и златна

(111) 18463

(151) 22/06/2011

(210) TM  2009/1246

(220) 17/12/2009
(181) 17/12/2019

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови на фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
грејачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
грејачи, флексибилни грејачи за олуци и подно
греење, грејачи од кантал и други видови грејачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата, производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови на лектрични
грејачи, мембрани, гумирање валјаци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за

18540

(450) 31/08/2011
(732) Туристичко услужно производно друштво ПЕТ
доо Марија и др. Скопје
ул. Букурешка бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвено и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стоки, организирање патувања

и

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;

Trgovski marki
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услуги за индустриски анализи и истражувања;
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(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
(111) 18479

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/44

(220) 25/01/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - услуги за овозможување да се
испраќаат лични информации и мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликнување на десното копче на
глувчето

(181) 25/01/2020
(450) 31/08/2011
(732) АД за осигурување Еуролинк Скопје
ул.„27-ми Март” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(111) 18506

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/51

(220) 26/01/2010
(181) 26/01/2020
(450) 31/08/2011

(732) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721, KR

(591) светло сина,темно сина и сива
(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 36 - осигурување

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

(111) 18480

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/45

(220) 25/01/2010

(540)

(181) 25/01/2020
(450) 31/08/2011
(732) АД за осигурување Еуролинк Скопје
ул.„27-ми Март” бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - услуги за овозможување да се
испраќаат лични информации и мултимедијални
информации на телефон на персонален компјутер
(ПС) и веб преку кликнување на десното копче на
глувчето

(540)

(591) светло сина, темно сина и сива
(551) индивидуална

(111) 18326

(151) 16/05/2011

(210) TM  2010/95

(220) 05/02/2010
(181) 05/02/2020

(510, 511)

(450) 30/06/2011

кл. 36 - осигурување
(111) 18505

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/50

(220) 26/01/2010

(732) ДПТУ „МОТО МАРКЕТ” Дооел Скопје
ул. Пушкинова бр. 6-1/27, 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 26/01/2020
(450) 31/08/2011
(300) 41-20100000085  04/01/2010  KP
(732) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Korea 150-721, KR

(591) црвена и црна

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на моторцикли, скутери и опрема за моторцикли
како и сервис и продажба на резервни делови за
истите
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(111) 18396

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/101

(220) 08/02/2010
(181) 08/02/2020
(450) 31/08/2011

(732) Ангел Џамбазовски
ул. „Питу Гули” 39а, 1000 Скопје , MK

(510, 511)
кл. 30 - какао, какао (пијалаци врз база на какао),
какао (производи од какао), какао со млеко
(111) 18441

(151) 17/06/2011

(210) TM  2010/149

(220) 10/02/2010
(181) 10/02/2020

(540)

(450) 31/08/2011
(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи
кл. 5 - фармацевтски препарати и фармацевтски
производи
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
козметички производи, фармацевтски препарати
и фармацевтски производи
кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето

(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, розова,
жолта и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - млечни дражирани бонбони
(111) 18344

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/154

(220) 11/02/2010

(111) 18440

(151) 17/06/2011

(181) 11/02/2020

(210) TM  2010/124

(220) 09/02/2010

(450) 31/08/2011

(181) 09/02/2020
(450) 31/08/2011
(732) „ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески” б.б., Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(732) SEPTODONT OU SEPTODONT SAS
SPECIALITES SEPTODONT
58 rue du Pont de Creteil,
94100 SAINT-MAUR-DES FOSSES, FR

OU

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SCANDONEST 2% SPECIAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и санитарни препарати
за забарски потреби; фластери, материјали за
обликување за забарски потреби; материјали
за пломбирање заби, забен восок; препарати за
дезинфекција за забарски потреби

(591) бела, црвена, светло и темно сина, жолта, светло
и темно портокалова, розова, виолетова, зелена и
црна
(551) индивидуална

18396
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(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на керамички плочки
и санитарија на големо и мало

(181) 15/02/2020
(732) Енмон Дооел Велес
ул.Скопски пат бб, MK

18/4,

(111) 18466

(151) 22/06/2011

(210) TM  2010/241

(220) 02/03/2010
(181) 02/03/2020

(540)

(450) 31/08/2011
(732) DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.
Avenida das Nacoes Unidas, 21314,
Sao Paulo 04795-000 Sao Paulo, BR

(591) сина и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
керамички плочки и санитарија
(111) 18464

(151) 22/06/2011

(210) TM  2010/176

(220) 18/02/2010
(181) 18/02/2020

(540)

TAIFF
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/08/2011

кл. 9 - електрични плочки и пегли за исправување
и стилизирање на коса или за виткање на коса,
електрични уреди за обликување на коса;
електрични уреди за шишање на коса, електрични
брусалки, електрични контејнери за депилација,
електрични уреди за отстранување живец,   на
плускавци и конечна обработка на порцелански
нокти, нивни поврзувања и нивни делови

(732) Друштво за информатички и инженеринг
ИН ДООЕЛ Скопје
ул.Војвода Васил Аџиларски број бб/кат 3,
1000 Скопје, MK
(540)

(111) 18471

(151) 27/06/2011

(210) TM  2010/244

(220) 04/03/2010
(181) 04/03/2020
(450) 31/08/2011

(591) црна, бела, црвена и зелена

(732) ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт Тетово
ул.Илинденска бр.87, Тетово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјетерски хардвер и
софтвер
(111) 18470

(151) 05/07/2011

(210) TM  2010/179

(220) 18/02/2010
(181) 18/02/2020
(450) 31/08/2011

(732) ЕНМОН дооел Велес
ул.Скопски Пат бб, MK
(540)

(540)

(591) црвена, зелена, бела, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

(591) сина и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(111) 18467

(151) 22/06/2011

(111) 18533

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/247

(220) 04/03/2010

(210) TM  2010/327

(220) 17/03/2010

(181) 04/03/2020

(181) 17/03/2020

(450) 31/08/2011
(732) Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue 16th Floor New York,
NY 10022, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2011
(732) Мешовито друштво за производство на
сладолед, трговија на големо и мало, превоз,
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола
ул. „Новачки пат” бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NEUROCOMPLEX
(551) индивидуална

(591) бела, црвена и жолто-златна

(510, 511)
кл. 3 - сосотојки за употреба во препарати за нега
на кожата (не се за медицинска употреба)
(111) 18468

(151) 22/06/2011

(210) TM  2010/252

(220) 05/03/2010
(181) 05/03/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - сладолед
(111) 18542

(151) 08/07/2011

(210) TM  2010/337

(220) 19/03/2010
(181) 19/03/2020

(450) 31/08/2011
(732) „Нексттел” доо
Жеглјане 23 б, Скопје, MK

(450) 31/08/2011
(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK

(740) Маријан Гријаковиќ
Народен Фронт 5-4-5а, Скопје

(540)

(540)

(591) црвена, сива и бела

(591) црна, црвена, бела, жолта и сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации
(111) 18469

(151) 22/06/2011

(210) TM  2010/291

(220) 12/03/2010
(181) 12/03/2020

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава и и културни активности
(111) 18325

(151) 16/05/2011

(732) TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE
„POLFA” Spolka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2 03-176 WARSZAWA, PL

(210) TM  2010/341

(220) 19/03/2010

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

(732) Друштво за трговија и услуги АСТЕРА ГРУП
ДОО Скопје - Подружница бр. 1 Скопје
Кеј 13 Ноември бр. ГТЦ 1 кат/ секц. 4 ДЕ - 82
лок. 14 Центар - 1000 Скопје, MK

(450) 31/08/2011

(540)

OXYCORT
(551) индивидуална

(181) 19/03/2020
(450) 30/06/2011

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

18467

Trgovski marki
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(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

(591) зелена и црна

(111) 18375

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/370

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020

(551) индивидуална

(450) 31/08/2011

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби
кл. 25 - облека, обувки и капи

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(111) 18373

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/368

(220) 25/03/2010

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18374

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/371

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020

(591) златно-жолта, жолта, кафена, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18372

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/369

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020

(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златно-жолта, жолта, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови

Trgovski marki
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(111) 18377

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/372

(220) 25/03/2010

(540)

(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18370

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/375

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011

(591) сина, бела, црна, кафена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18376

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/373

(220) 25/03/2010

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18371

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/376

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011

(591) сина, бела, црна, кафена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18369

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/374

(220) 25/03/2010

(732) Фармацевтска,
хемиска,
козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД Скопје
ул. „Александар Македонски” бр. 12
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

18377

(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18518

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/377

(220) 25/03/2010
(181) 25/03/2020
(450) 31/08/2011

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД Скопје
ул. „ Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(111) 18519

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/385

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 31/08/2011

(732) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

BOOM TV

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со парички, регистар каси, машини
за сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(591) црвена, бела, розова, кафена, црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, лекови
(111) 18395

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/384

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 31/08/2011

(732) Аџија Рејхан
ул. Лазо Москов бр. 4/4-4, MK

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
(111) 18520

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/386

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020

(540)

(450) 31/08/2011
(732) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(591) сина и црна
(551) индивидуална

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и прозиводите од нив
што не се опфатени од другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцеларски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава освен апарати;
пластични материјали за пакување што не се
опфатени од другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 35 - огласување, водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги при продажба на големо и мало со
компјутерска опрема

ONE TO ONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 40 - обработка на материјали

Trgovski marki
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(111) 18521

(151) 14/07/2011

(111) 18523

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/387

(220) 26/03/2010

(210) TM  2010/390

(220) 26/03/2010

(181) 26/03/2020

(181) 26/03/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(732) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

(540)
(551) индивидуална

ONE СЕКАДЕ ЗАЕДНО

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 38 - телекомуникации

(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 18522

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/389

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 31/08/2011

(732) TELEKOM SLOVENIJE d.d.
CIGALETOVA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA, SI

(111) 18359

(151) 01/06/2011

(210) TM  2010/397

(220) 29/03/2010
(181) 29/03/2020
(450) 31/08/2011

(732) Агенција за иселеништво на Република
Македонија
ул. Црвена скопска општина бр. 7 и 7а,
Скопје, MK
(540)

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта, кафена, црвена, бела, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување рекламни
огласување, рекламирање

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - објавување текстови (текстови што не се
рекламираат), книги, конференции (организирање
и водење конференции)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(111) 18481

(151) 14/07/2011

кл. 38 - телекомуникации

(210) TM  2010/458

(220) 16/04/2010

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

18521

текстови,

(181) 16/04/2020
(450) 31/08/2011
(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
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(591) сребрена, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

(591) сребрена, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(111) 18483

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/460

(220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 18482

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/459

(220) 16/04/2010
(181) 16/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена, бела, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
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(111) 18484

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/485

(220) 21/04/2010

(540)

(181) 21/04/2020
(450) 31/08/2011
(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) црна и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(591) сребрена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 18485

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/486

(220) 21/04/2010

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(111) 18486

(151) 04/07/2011

(210) TM  2010/487

(220) 21/04/2010
(181) 21/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(181) 21/04/2020
(450) 31/08/2011
(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

18484
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Glasnik,

(591) бела и сребрена
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(111) 18487

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/502

(220) 26/04/2010
(181) 26/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) Audio Video Consulting GmbH
Pfongau-Mitte 9, A-5202 Neumarket am Wallersee,
AT
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

кл. 11 - апарати за осветлување, ламби, ламби за
проектори; рефлектори
кл. 37 - инсталациски услуги; компјутерски
хардвер (иснталирање, одржување и поправањ
компјутерски хардвер); монтирање и поправање
електрични апарати
кл. 38 - телекомуникации; изнајмување,
телекомуникациска опрема; информации од
областа на телекомуникациите
(111) 18488

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/516

(220) 28/04/2010
(181) 28/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
469 North Harrison Street Princeton, NJ 08543,
US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PERLODENT

AVC
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - апарати; апрарати за едитирање
кинематографски филмови; апарати за емитување
звук; апарати за проекција; апарати за сечење
филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни
апарати за настава; видео екрани; видео касети;
видео телефони; видеокамери; видеоленти;
видеорекордер;
високотонци
за
звучници;
грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери;
диктофони; дискови (компакт дискови) [аудиовидео]; дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција; електронски огласни
табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи;
звучници; игли за грамофони; игли за грамофони
(апарати за менување на грамофони); кабли
(коаксијални кабли); камери (кинематографски
камери); касетофони; компакт диск плеери;
компјутери; компјутерски програми [програми]
снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет]; лаптоп
компјутери; ласери што не се за медицинска
употреба; ленти (апарати за демагнетизирање
за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање
звук); ленти за чистење на главите на уреди за
снимање; магнетофони; мембрани [акустика];
мерачи на фреквенција; микрофони; монитори
[компјутерски програми]; монитори [компјутерски
хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи на
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податоци); носачи на податоци (оптички носачи
на податоци); оптички читачи на знаци; плеери
(ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации];
преносни снимачи на звук; приемници (аудио и
видео приемници); радија; рачки од грамофони;
слушалки; телевизиски апарати; троногалки за
камери

(551) индивидуална

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

18/4,

кл. 3 - препарати за орална грижа и орална
хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста
за полирање на заби, препарати за белење на
забите, препарати за плакнење на устата (не се
за медицинска употреба) и освежувачи на здивот
(не се за медицинска употреба)
(111) 18489

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/517

(220) 28/04/2010
(181) 28/04/2020
(450) 31/08/2011

(732) Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
469 North Harrison Street Princeton,
NJ 08543, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PERLODONT
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 3 - препарати за орална грижа и орална
хигиена; паста за заби, паста, гел за заби, паста
за полирање на заби, препарати за белење на
забите, препарати за плакнење на устата (не се
за медицинска употреба) и освежувачи на здивот
(не се за медицинска употреба)
(111) 18534

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/563

(220) 05/05/2010
(181) 05/05/2020
(450) 31/08/2011

(111) 18367

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/593

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за трговија, превоз и услуги МЕТАЛ
ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Индустриска бб управна зграда ЖАС, MK

LOGIMAX
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18382

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/594

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(591) црвена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални мaтеријали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи
кл. 19 - неметални градежни матeријали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/592

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

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

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PLENDIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

и

(111) 18364

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB

(111) 18363

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/595

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

PULMICORT
BETALOC ZOK

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

кл. 5 - фармацевтски препарати

18534
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(151) 12/07/2011

(111) 18510

(151) 04/07/2011

(220) 11/05/2010

(210) TM  2010/601

(220) 12/05/2010

(181) 11/05/2020

(181) 12/05/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(540)

ATACAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18361

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/597

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SEROQUEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18360

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/598

(220) 11/05/2010
(181) 11/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15, London W1K 1LN,
England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

IRESSA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
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(591) сина, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со сите видови греачи за домаќинството и
индустријата, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди, професионална опрема за кујни,
ресторани и хотели; четки за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
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за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки; инсталациски услуги
(111) 18512

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/605

(220) 13/05/2010
(181) 13/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) MERITOR MEDIA d.o.o.
menadzment,
Zagreb, Ilica 164, HR

za

komunikacijski

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат
ул. „Маршал Тито” бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 18383

(151) 08/07/2011

(210) TM  2010/606

(220) 13/05/2010
(181) 13/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Раксони ДООЕЛ Тетово
ул. „160” бр. 14, 1 200 Тетово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) сина и бела

(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерења,
сигнализација, проверка (надзор); апарати и
инструменти за спроведување, прекинувачи,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, снимање
дискови; апарати што се вклучуваат со паричка
(механизми за апарати што се вклучуваат со
паричка); компакт диск плеери, опрема за
обработка на податоци и компјутери; празни
оптички дискови; празни магнетско-оптички
дискови, празни магнетски ленти; празни флопи
дискови; празни полупроводнички мемории;
касети за оптички дискови, магнетско-оптички
дискови, магнетски ленти; касети за складирање
оптички дискови, рафтови за оптички дискови,
софтвер за креирање етикети за оптички дискови,
софтвер за креирање инсерти за оптички дискови,
прибор за чистење оптичките дискови; чистачи
за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 35 - услуги при продажба на големо и
мало и увоз-извоз со следните производи:
научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерења,
сигнализација, проверка (надзор); апарати и
инструменти за спроведување, прекинувачи,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, снимање
дискови; апарати што се вклучуваат со паричка
(механизми за апарати што се вклучуваат со
паричка); компакт диск плеери, опрема за
обработка на податоци и компјутери; празни
оптички дискови; празни магнетско-оптички
дискови, празни магнетски ленти; празни флопи
дискови; празни полупроводнички мемории;
касети за оптички дискови, магнетско-оптички
дискови, магнетски ленти; касети за складирање
оптички дискови, рафтови за оптички дискови,
софтвер за креирање етикети за оптички дискови,
софтвер за креирање инсерти за оптички дискови,
прибор за чистење оптичките дискови; чистачи
за оптички дискови; магнетски кертриџи за
чистење; магнетски чистачи за глава; микрофони;
слушалки; оптички дискови, дискови за снимање/
читање оптички дискови, печатачи за оптички
дискови, софтвер, компјутери, предаватели,
приемници, мрежен интерфејс уреди, делови и
спојници за сите споменатите стоки
кл. 37 - градежна
инсталација услуги

конструкција;

поправка;

(551) индивидуална
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Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18398

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/608

(220) 14/05/2010
(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

RONHILL UNLIMITED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе, брошеви /украси за облека/, игли
за коса, мрежи за коса, украсни детали за коса,
ленти за коса, позамантериска стока, перики,
торби (патентни затворачи за торби), украси за
облека, украси за чевли, украсни врвки, украсни
значки, украшчиња, колани за фустани, шноли /
за коса/  

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација; комерцијални работи; уредувачка
дејност; канцелариски работи
(151) 12/07/2011
(220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020

(111) 18511

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/610

(220) 14/05/2010
(181) 14/05/2020

(450) 31/08/2011
(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство, трговија и
услуги ДУКИ ДАСО експорт- импорт ДООЕЛ
Неготино
ул. Петар Михајловски-Демирск бб,
Неготино, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, вештачка
кожа, визит картички (папки за визит картички),
клучеви (футроли за клучеви) /кожна галантерија/,
ковчежиња наменети за тоалетен прибор т.н.
ванитс цасес, ковчеџиња, ташни, торби, рачни
торби, несесери за патувања, паричници, торби
за плажа, планинарски торби, ранци, рачни
куфери, ремени, торби за списи /актовки/, торби
/кожна галантерија/, торба на тркалца, училишни
торби, чадори

(540)

(210) TM  2010/609

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти, амајлии (накит),
бисери (накит), брошеви (накит), вештачко злато
(предмети од вештачко злато), впредено сребро,
игли за вратоврски, токи за вратоврски, дијаманти,
дијаманти (вештачки), ѓердани /накит/, копчиња за
манжетни, накит (ковчежиња за накит), нараквици
за часовници, нараквици /накит/, обетки, прстени
/накит/, синџирчиња /накит/, украси за шапки,
украсни игли

(181) 14/05/2020

(111) 18394

18/4,

(450) 31/08/2011
(732) Друштво за производство, промет на големо и
мало и услуги „Хатра” Конески Благоја Дооел
- Увоз-Извоз Прилеп
ул. Партизанска бр. 26, 7500 Прилеп, MK
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - препродажба на мало со текстилни
производи, облека, обувки и капи

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив што не се опфатени со другите класи,

Trgovski marki
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(111) 18402

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/615

(220) 18/05/2010

(510, 511)
кл. 12 - детски колички, детски колички (покривки
за детски колички), велосипеди, трицикли, санки,
седишта (сигурносни седишта) за деца, за возила,
трицикли

(181) 18/05/2020
(450) 31/08/2011

кл. 20 - столчиња, детски креветчиња, лулки,
колепки, детски столчиња со масичка за јадење,
дубачиња за деца

(732) Авицена Д.О.О.Е.Л.
ул. Лондонска 11-а, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
и увоз-извоз со следните производи: детски
колички, детски колички (покривки за детски
колички), велосипеди, трицикли, санки, седишта
(сигурносни седишта) за деца, за возила,
трицикли, столчиња, детски креветчиња, лулки,
колепки, детски столчиња со масичка за јадење,
дубачиња за деца

(591) бела, црна и жолта

(111) 18516

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/639

(220) 27/05/2010
(181) 27/05/2020

(551) индивидуална

(450) 31/08/2011

(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

(732) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(510, 511)

кл. 44 - медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделтсвото,
градинарството и шумарството
(111) 18358

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/633

(220) 25/05/2010
(181) 25/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев
Борче и др. Андреј-компани доо
ул. Благој Мучето, 2 000 Штип, MK

(540)

(591) темно сина и црвена
(551) индивидуална
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
(111) 18517

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/642

(220) 27/05/2010
(181) 27/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за компјутерски инженеринг АСПЕКТ
ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 79А/2-14, Скопје, MK
(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за трговија на големо со компјутери
и компјутерска периферна опрема и софтвер

(551) индивидуална

18402

кл. 42 - услуги во врска со информатичката
технологија и компјутери, проектирање и развој
на компјутерски хардвер и софтвер

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

173

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(111) 18401

(151) 12/07/2011

(111) 18400

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/643

(220) 27/05/2010

(210) TM  2010/654

(220) 28/05/2010

(181) 27/05/2020

(181) 28/05/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје

(732) МФЦ дооел
Водњанска бб, Скопје, MK
(540)

MFC

(540)
(551) индивидуална

MENTAT

(510, 511)
кл. 43 - услуги и подготвување храна и пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 18399

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/645

(220) 27/05/2010
(181) 27/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE

(111) 18397

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/655

(220) 28/05/2010
(181) 28/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SPEMAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 18422

(151) 06/06/2011

(210) TM  2010/648

(220) 27/05/2010
(181) 27/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27,
PO Box 506807, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CYSTONE
(551) индивидуална

(591) светло и темно сина, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутунот а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекувње, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
на работење и водење комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и диететски
супстанции што се користат во медицината, со
исклучок на офтамолошки препарати

Trgovski marki

18397
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(111) 18515

(151) 14/07/2011

(111) 18352

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/658

(220) 31/05/2010

(210) TM  2010/660

(220) 31/05/2010

(181) 31/05/2020

(181) 31/05/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија и услуги ОФТОМЕД ДОО
Скопје
ул. Лондонска бр. 19, MK

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЛУДА МАРА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци вклучително и
освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирани пијалаци,
енергетски и изотонични пијалаци

(591) бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки истражувања и
планирања што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 44 - медицински услуги, ветринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделство,
градинарство и шумарство
(111) 18514

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/659

(220) 31/05/2010
(181) 31/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија и услуги СТИЛИСИМО
ГРУП ДОО Скопје
ул. 50 Дивизија бр. 26/2/25, MK

кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери,
коктели, алкохолни пијалаци што содржат овошје
(111) 18353

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/661

(220) 31/05/2010
(181) 31/05/2020
(450) 31/08/2011

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CRAZY MARA

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - накит, бижутерија, скапоцени камења

кл. 32 - безалкохолни пијалаци вклучително и
освежителни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, газирани пијалаци,
енергетски и изотонични пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино, ракија, ликери,
коктели, алкохолни пијалаци што содржат овошје

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговија на големо и мало со облека обувки, капи
и накит
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности, тв емисии

18515

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18531

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/664

(220) 01/06/2010

18/4,
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(540)

(181) 01/06/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за туризам, трговија и угостителство
СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Струмица
ул. „Плоштад Маршал Тити” бр. 6,
Струмица, MK
(540)

(591) бела, жолта и нијанси на жолта, кафена, црвена и
нијанси на црвена, сива, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, темно сина и бела

кл. 29 - преработени кикиритки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(111) 18357
(210) TM  2010/665

и

(111) 18356

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/674

(220) 03/06/2010
(181) 03/06/2020

(151) 12/07/2011

(450) 31/08/2011

(220) 02/06/2010

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
C Blok, Maslak Shishli, TR

(181) 02/06/2020
(450) 31/08/2011
(732) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10,
P.O. Box 1409, Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

OFERTA

(540)

MEDAXONE

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 18387

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/671

(220) 03/06/2010
(181) 03/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) VOCAR d.o.o
Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 18355

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/675

(220) 03/06/2010
(181) 03/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
C Blok, Maslak Shishli, TR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
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(540)

MACROL MR

(111) 18529

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/679

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020

(551) индивидуална

(450) 31/08/2011

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 18354

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/676

(220) 03/06/2010
(181) 03/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM
SHIRKETI
Bujukdere Cad.Dereboyu Sok.Zagra Ismerkezi
C Blok, Maslak Shishli, TR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

POTANT

(732) Друштво за посредување и советување АМСМ
УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,
Скопје, MK
(540)

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење на работење
(111) 18528

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/680

(220) 04/06/2010
(181) 04/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51,
Скопје, MK
(540)

(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
штетници, фунгициди, хербициди

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

уништување

(111) 18530

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/678

(220) 04/06/2010

кл. 36 - финансиски работи, менувачко работење
(111) 18545

(151) 11/07/2011

(210) TM  2010/708

(220) 15/06/2010
(181) 15/06/2020

(181) 04/06/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за услуги за инспекција и испитување
на возила АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА
ДООЕЛ Скопје
ул. Лазо Трповски бб, Скопје, MK

(450) 31/08/2011
(732) МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Христо Смирненски бр.36/23,
1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) црна и црвена
(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - инспекција и испитување моторни возила

18354

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо со опрема за
индустриски инсталации за вода, пареа, пропан
бутан, природен гас и елементи од инокс

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18490

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/725

(220) 12/06/2010

177

(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје о
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(450) 31/08/2011
(732) ZVL SLOVAKIA. a.s.
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(551) индивидуална

(181) 12/06/2020

Na stanicu 22; Zilina 010 09 , SK

18/4,

(111) 18493

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/743

(220) 25/06/2010
(181) 25/06/2020

(540)

(450) 31/08/2011
(732) NBA Properties Inc.
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машински делови за употреба во
индустријата,
имено,
топчести
лагери,
цилиндрични тркалачки лагери, тркалачки лагери,
лизгачки лагери, топчести лагерски вметати
елементи, игличести лагери, конусни лагери
(111) 18491

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/728

(220) 21/06/2010
(181) 21/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TOYOTA 86
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивните структурни делови
(111) 18492

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/737

(220) 23/06/2010
(181) 23/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

BLOOM
Trgovski marki

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - разонода и образовни услуги во смисла
на телевизиски настани и радио програма на
полето на кошарката и прикажани кошаркарски
игри и кошаркарски приредби; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми за кошаркарски игри, кошаркарски
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски клиники
и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники
и кампови за играчки тимови и кошаркарски
игри; услуги на разонода во смисла на лично
појавување во костимирани маскоти или во танцов
тим на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и останати настани врзани за
кошарката, специјални настани и журки; услуги
на клуб на обожаватели; услуги на разонода,
особено оние што пружаат веб-сајт претставување
на мултимедиски содржини во својство на
телевизиски најважни настани, интерактивни
телевизиски најважни настани, видео снимки,
видео стрим снимања, интерактивен видео избор
на најважни настани, радио програми, радиски
најважни настани и аудио снимања на полето на
кошарката, обезбедување вести и информации
во смисла на статистика и други работи на полето
на кошарката; он-лајн игри што не можат да се
превземат, особено компјутерски игри, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни
игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри
на табла, сложувалки, тривиа игри; електронски
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издавачки сервиси, особено, издавање магазин,
водич, билтен, книга во боја и игри кај кои играчите
се распоредуваат по пат на интернет, се во врска
со кошарката; обезбедување он-лајн компјутерски
бази на податоци на полето на кошарката
(111) 18494

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/744

(220) 25/06/2010
(181) 25/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) NBA Properties Inc.
645 Fifth Avenue, 10022 New York, NY, US

(111) 18349

(151) 29/06/2011

(210) TM  2010/752

(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

REFERUM

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(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

(591) црна и бела
(551) индивидуална

(111) 18350

(151) 29/06/2011

(510, 511)

(210) TM  2010/753

(220) 28/06/2010

кл. 41 - разонода и образовни услуги во смисла
на телевизиски настани и радио програма на
полето на кошарката и прикажани кошаркарски
игри и кошаркарски приредби; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски шоу
програми за кошаркарски игри, кошаркарски
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски клиники
и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники
и кампови за играчки тимови и кошаркарски
игри; услуги на разонода во смисла на лично
појавување во костимирани маскоти или во танцов
тим на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и останати настани врзани за
кошарката, специјални настани и журки; услуги
на клуб на обожаватели; услуги на разонода,
особено оние што пружаат веб-сајт претставување
на мултимедиски содржини во својство на
телевизиски најважни настани, интерактивни
телевизиски најважни настани, видео снимки,
видео стрим снимања, интерактивен видео избор
на најважни настани, радио програми, радиски
најважни настани и аудио снимања на полето на
кошарката, обезбедување вести и информации во
смисла на статистика и други работи на полето
на кошарката; он-лајн игри што не можат да се
превземат, особено компјутерски игри, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, аркадни
игри, друштвени игри за возрасни и деца, игри
на табла, сложувалки, тривиа игри; електронски
издавачки сервиси, особено, издавање магазин,
водич, билтен, книга во боја и игри кај кои играчите
се распоредуваат по пат на интернет, се во врска
со кошарката; обезбедување он-лајн компјутерски
бази на податоци на полето на кошарката
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(181) 28/06/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

VENTOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 18495

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/762

(220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje
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(540)

NYMER
(551) индивидуална

(591) сина и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати-аналгетици
(111) 18496

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/763

(220) 01/07/2010

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор  (освен мебел),
материјали за обука и настава (освен апарати),
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во други класи, печатарски букви,
клишање

(181) 01/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK
(540)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

КАФЕТИН КОЛДМАКС

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирања и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски пепарати
(111) 18351

(151) 29/06/2011

(210) TM  2010/768

(220) 01/07/2010
(181) 01/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) 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,
1000, Скопје
(540)

(111) 18498
(210) TM  2010/772

(151) 14/07/2011
(220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Трговско друштво Агенција во приватна
сопственост
за
интелектуални
услуги
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

EQUINOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила
(111) 18497

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/771

(220) 05/07/2010
(181) 05/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Трговско друштво Агенција во приватна
сопственост
за
интелектуални
услуги
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

Trgovski marki

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор  (освен мебел),
материјали за обука и настава (освен апарати),
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во други класи, печатарски букви,
клишање

18498
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кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирања и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 18499

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/775

(220) 05/07/2010

(111) 18501

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/784

(220) 07/07/2010
(181) 07/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Solgar Holdings, Inc.
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
New York 11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(181) 05/07/2020

SOLGAR

(450) 31/08/2011
(732) Друштво за вработувањена инвалидни лица
за производство и промет со прехрамбени
производи,
производство
и
трговија
СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС
ул. Благој Ѓорев бб, 1400 Велес, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(111) 18502

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/785

(220) 07/07/2010
(181) 07/07/2020

(540)

(450) 31/08/2011
(732) Solgar Holdings, Inc.
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
New York 11779, US

SNUPI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед

(540)

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, трговија на големо и мало,
увоз-извоз
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 18500

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/781

(220) 06/07/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамини, минерали, диетални, хранливи и
билни додатоци

(181) 06/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за производство и услуги Лозар
Пелистерка АД Скопје
ул.Кочо Рацин 97, Скопје, MK

(111) 18550

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/789

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020

(540)

(450) 31/08/2011

CAPRI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво минерална вода и сода вода и
други безалкохолни пијалаци, пијалци од овошје
и овошни сокови сирупи и други препарати за
производи за производство на пијалаци

18499

(732) Друштво за компјутерско програмирање и
консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје
ул.Мијачка бр.31, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(591) сина и златна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и биолошки препарати што
се користат во третманот на повреди на ’рбетниот
мозок, мултиплекс склероза и други невролошки
заболувања или состојби

(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анлизи и истражување,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 18551

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/790

(220) 08/07/2010

(111) 18504

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/795

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020
(450) 31/08/2011

(300) 77/927702  04/02/2010  US
(732) ACORDA THERAPEUTICS, INC.
Corporation Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US

(181) 08/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за туристичко посредување, превоз,
изнајмување на автомобили и услуги
ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

181

KAMPYRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и биолошки препарати што
се користат во третманот на повреди на ’рбетниот
мозок, мултиплекс склероза и други невролошки
заболувања или состојби
(111) 18393
(210) TM  2010/841

(591) бела, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(151) 13/07/2011
(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
ул. Романија бб, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување хран и пијалаци,
привремено сместување, хотели, ресторани
(111) 18503

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/794

(220) 08/07/2010
(181) 08/07/2020
(450) 31/08/2011

(300) 77/927713  04/02/2010  US
(732) ACORDA THERAPEUTICS, INC.
Corporation Delaware
15 Skyline Drive Hawthorne New York 10532 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FAMPYRA
Trgovski marki

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списанија
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување на 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

18393
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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
(111) 18392

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/842

(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
ул. Романија бб, 1000 Скопје, MK

(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(111) 18507
(210) TM  2010/844

(151)
(220)
(181)
(450)
(732) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK

14/07/2011
19/07/2010
19/07/2020
31/08/2011

(540)

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување на 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

(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(111) 18508
(210) TM  2010/845

(151)
(220)
(181)
(450)
(732) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK

14/07/2011
19/07/2010
19/07/2020
31/08/2011

(540)

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
(111) 18509

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/843

(220) 19/07/2010
(181) 19/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

(591) темно розова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телкомуникации
(111) 18380
(210) TM  2010/846

(151)
(220)
(181)
(450)

12/07/2011
20/07/2010
20/07/2020
31/08/2011

(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

18392

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

WRITEO-MAX
(591) сина, жолта, бела и црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 16 - канцелариски материјали хартија, картон
и производи направени од овие материјали, што
се вкучени во класата 16; печатени материјали;
книговезнички материјал; фотографии; производи
за пишување, производи за цртање, производи
за печатење и производи за моделирање;
инструменти за пишување, особено пенкала;
мастила за цртање

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење
(111) 18379

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/847

(220) 20/07/2010

(111) 18378

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/849

(220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020

(181) 20/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) MARBO PRODUCT d.o.o.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(450) 31/08/2011
(732) 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)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NINE WEST
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, жолта, бела, сина, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, замрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џем, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; чипс; храна за ужинка на база на овошје,
зеленчук, кашкавал, месо, ореви; подготвени
ореви; семки за јадење

кл. 3 - парфеми, тоалетни води, колонски води,
мириси во спреј, сапуни, средства за чистење
кожа, 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, кармин,
моливи за уста, руменило, сенки за очи, креми
за очи, моливи за очи, маскара и моливи за веѓи;
раствори за чистење, лосиони и креми за обувки,
вклучително и боја за полирање чевли и чизми
(111) 18345

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/850

(220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020

(111) 18406

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/848

(220) 20/07/2010

(450) 31/08/2011

(181) 20/07/2020

(732) Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
ул. Беласица бб, 1000 Скопје, MK

(450) 31/08/2011
(732) Global Conquistadors S.A.
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-6748,
Panama 5, PA

Trgovski marki

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

18345
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18420

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/855

(220) 21/07/2010
(181) 21/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за услуги ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ
ДОО Скопје
ул. Загребска бр. 28, 1000 Скопје, MK

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(111) 18340

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/851

(220) 20/07/2010

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(181) 20/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на
електрични производи Скопје
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(111) 18343

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/856

(220) 21/07/2010
(181) 21/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје
ул. „Ленинова” бр. 53/2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) модра, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - сервисирање и поправки на сите видови
трансформатори, електро мотори и генератори,
агрегати, намотки
(111) 18346

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/854

(220) 20/07/2010
(181) 20/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(591) бела, светло и темно кафена, портокалова,
зелена, црна, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - крема за раце

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ALFIMID
18340
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Glasnik,

(111) 18341

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/858

(220) 23/07/2010

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

не се од метал, подни плочки што не се од метал,
паркет материјали за прекривање под, паркет
подни штици, порти што не се од метал, рамки
за стакленици што не се од метал, декоративни
елементи што не се од метал за градба, светлечки
плочници, мрежи што не се од метал за заштита
од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено
стакло, скалишта што не се од метал, ролетни
што не се од метал, ѕидни плочки што не се од
метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло
за прозорци на возила)

(181) 23/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Производно услужно трговско друштво ЛЕСНА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Качанички пат б.б. Скопје, Бутел,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, монтирање врати и
прозорци, брави, изградба, изолирање градби

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(111) 18342

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/859

(220) 23/07/2010
(181) 23/07/2020

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, мика
и производите од нив што не се опфатени со
другите класи, пресувани пластични материјали
што се користат во производството, материјали за
обвивање, за затнување и за изолација, свитливи
неметални цевки, азбестни прекривки, азбестни
плочи, материјали од плексиглас за изолација,
пластични фолии за прозорци, изолирачки
материјали, неспроводливи материјали за
задржување топлина
кл. 19 - неметални градежни материјали, штици
(подни штици), конструкции за градби што не се од
метал, градежно стакло, градежни табли што не
се од метал, прозорски крила што не се од метал,
каси за врати што не се од метал, врати што не
се од метал, подни плочки што не се од метал,
паркет материјали за прекривање под, паркет
подни штици, порти што не се од метал, рамки
за стакленици што не се од метал, декоративни
елементи што не се од метал за градба, светлечки
плочници, мрежи што не се од метал за заштита
од инсекти, дрвена граѓа, прозорци со обоено
стакло, скалишта што не се од метал, ролетни
што не се од метал, ѕидни плочки што не се од
метал, стакло за прозорци (со исклучок на стакло
за прзорци на возила)
кл. 35 - канцелариски работи, рекламирање,
трговија на големо и мало со каучук, гутаперка,
гума, азбест, мика и производите од нив што не се
опфатени со другите класи, пресувани пластични
материјали што се користат во производството,
материјали за обвивање, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, азбестни
прекривки, азбестни плочи, материјали од
плексиглас за изолација, пластични фолии за
прозорци, изолирачки материјали, неспроводливи
материјали за задржување топлина; трговија на
големо и мало со неметални градежни материјали,
штици (подни штици), конструкции за градби што
не се од метал, градежно стакло, градежни табли
што не се од метал, прозорски крила што не се од
метал, каси за врата што не се од метал, врати што

Trgovski marki
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(450) 31/08/2011
(732) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SVET POLN SO ZABAVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 18338

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/863

(220) 26/07/2010
(181) 26/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

18338
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(591) бела, жолта, златно жолта, светло и темно црвена

(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 32 - пиво, минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци; сирупи и други препарати
за правење пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) 18391

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/867

(220) 29/07/2010

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и и безалкохони пијалаци
ГРОЗД
Стадион бб, 2400 Струмица, MK

(111) 18403

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/864

(220) 27/07/2010
(181) 27/07/2020
(450) 31/08/2011

(181) 29/07/2020
(450) 31/08/2011

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(732) SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY,
SHANDONG, CN
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода
(111) 18366

(151) 29/07/2011

(210) TM  2010/877

(220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020

(551) индивидуална

(450) 31/08/2011

(510, 511)
кл. 12 - гуми за тркалата на возила; надворешни
гуми за пневматици; гуми, цврсти, за тркала на
возила; шарки за вулканизирани гуми; авионски
гуми; шарки за возила (кружни ремени); внатрешни
гуми за пневматици; автомобилски гуми за возила
(тракторски тип)
(111) 18336

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/866

(220) 27/07/2010
(181) 27/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) MONTENEGRO S.r.l.
Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Predosa,
Bologna, IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ACTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, обработен или необработен;
производи од тутун; цигари; пури; замена за тутун,
што не е наменета за медицинска употреба или
за употреба како лек; кибрит и други производи
за пушачи
(111) 18365

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/878

(220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) AstraZeneca UK Limited
Stanhope Gate 15 London W1K 1LN, England, GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

18403

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

ZOMIG RAPIMELT
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(111) 18337

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/882

(220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020

(551) индивидуална

(450) 31/08/2011

(510, 511)

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 18339

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/880

(220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/08/2011
(732) Макпрогрес ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 18442

(151) 17/06/2011

(210) TM  2010/883

(220) 27/07/2010
(181) 27/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Центар за културна деконтаминација - Битола
ул. „Стив Наумов” бр. 120 Битола, MK
(540)

(591) бела, жолта, жолтозелена, зелена, црвена и црна
(554) тродимензионална

(591) црвена, златна и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, обуки, забава, спорт и
културни активности

кл. 30 - сосови (како мирудии), мирудии
кл. 32 - лимонов сок
(111) 18347

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/881

(220) 29/07/2010

(111) 18404

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/885

(220) 29/07/2010
(181) 29/07/2020

(181) 29/07/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.
Cuacontle No. 7, San Gregorio Atlapulco,
Xochimico C.P. 16600, MX

(732) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб, Н. Маџари,
1000 Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

PUZZLE

KITOSCELL

(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

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
што се користат за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и абразивни и препарати
сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика,
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лосиони за коса; паста за заби козметика во
различни презентации, имено козметика во
крема, гел, раствор, спреј и микроемулзии за
употреба во намалување на проблеми на кожата
предизвикани од изгореници повреди и други
настани како што се акни и операции
кл. 5 - фармацевтски и веринанарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери материјали
за завои материјали за пломбирање заби,
стоматолошки восок; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди;
фармацевтски
препарати
за
медицинска употреба во презентации како што
се крема, гел, раствор, спреј, микроемулзии,
таблети и капсули, за употреба во намалување
или отстранување лузни или проблеми на
кожата, корегирање на фиброза во некои органи
на телото како што се црниот дроб, бубрезите,
нефропатијата и белите дробови (фиброза на
бели дробови)
(111) 18368

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/886

(220) 30/07/2010

(111) 18418

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/888

(220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

РИГОТАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати медицински цели
(111) 18410

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/889

(220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО” експорт-импорт
ул. „Ленинградска” бр. 6, 1230 Гостивар, MK

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ТЕРБИКОР

CHIPS’Y KING

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

кл. 29 - чипс (од компири)
(111) 18417

(151) 12/07/2011

(111) 18413

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/887

(220) 30/07/2010

(210) TM  2010/890

(220) 30/07/2010

(181) 30/07/2020

(181) 30/07/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

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

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

(540)

(540)

ТЕСУРАТ

ДИМИПРА

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

18368

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje
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(111) 18409

(151) 13/07/2011

(111) 18421

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/891

(220) 30/07/2010

(210) TM  2010/894

(220) 30/07/2010

(181) 30/07/2020

(181) 30/07/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

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

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

(540)

(540)

ОБРИЕНДА

БЕНЕРЕСТ (БЕНЕРЕСТ)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(111) 18411

(151) 03/06/2011

(210) TM  2010/892

(220) 30/07/2010

(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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011
(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(111) 18415

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/895

(220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

ТРИОСК

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(111) 18412

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/893

(220) 30/07/2010
(181) 30/07/2020
(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ИСТЕБЛИКС

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

БРОНСЕКУР
(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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

Trgovski marki

18415
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(111) 18416

(151) 12/07/2011

(111) 18414

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/896

(220) 30/07/2010

(210) TM  2010/898

(220) 30/07/2010

(181) 30/07/2020

(181) 30/07/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

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

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

(540)

(540)

СОЈОРНА

АПЕНУРА

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(111) 18408

(151) 13/07/2011

(111) 18419

(151) 03/06/2011

(210) TM  2010/897

(220) 30/07/2010

(210) TM  2010/899

(220) 03/08/2010

(181) 30/07/2020

(181) 03/08/2020

(450) 31/08/2011

(450) 31/08/2011

(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(732) Здружение на граѓани за одржлив развој и
заштита на животна средина ГОУ ГРИН Скопје
ул. Наум Охридски бр. 34, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

(540)

ВИЗИОНИР
(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, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

18416

(591) бела, зелена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги од индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 18543

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/901

(220) 04/08/2010

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje
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(540)

(181) 04/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) ДТПУ
ШУТЕВСКИ
КОНСАЛТИНГ
Куманово
ул. Илинденска бр. 19, Куманово, MK

ДООЕЛ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, виолетова и розова

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или измешани со тутун, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето или животните
(111) 18335

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/905

(220) 05/08/2010
(181) 05/08/2020

(111) 18389

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/907

(220) 05/08/2010
(181) 05/08/2020

(450) 31/08/2011
(732) Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co.
KG
Dieselstrassе 12, 72555 Metzingen, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(450) 31/08/2011
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

BALDESSARINI

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимериски производи, етерични
масла, препарати за нега на тело и убавина,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
(111) 18405

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/906

(220) 05/08/2010
(181) 05/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или измешани со тутун, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, чибуци за цигари и кибрит

18389
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(111) 18407

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/908

(220) 05/08/2010

обезбеден преку интернет и други компјутерски
и електронски комуникациски мрежи; услуги на
продавници со трговија на мало кои содржат
компјутерски софтвер за употреба на рачни
мобилни дигитални електронски уреди и друга
потрошувачка електроника

(181) 05/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(111) 18334

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/913

(220) 09/08/2010
(181) 09/08/2020

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/08/2011
(732) The Dow Chemical Company
Midland, Michigan 48674, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

СПОНДОР

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CLARILITE

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели
(111) 18388

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/909

(220) 05/08/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - вештачки пластични смоли; вештачки
пластични смоли за понатамошно производство
на капачиња за шише

(181) 05/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) Pfizer A.G.
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, CH

(111) 18333

(151) 13/07/2011

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

(210) TM  2010/916

(220) 09/08/2010
(181) 09/08/2020

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(450) 31/08/2011

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

(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат,
1000 Скопје, MK

(540)

ПЛЕСАНИН

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели

(540)

(111) 18381

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/911

(220) 06/08/2010

(551) индивидуална

(181) 06/08/2020

(510, 511)

(450) 31/08/2011
(732) Apple Inc.
1 Infinite Loop,Cupertino, California 95015, 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)

APP STORE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на продавници со трговија
на мало кои содржат компјутерски софтвер

18407

кл. 35 - дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

Trgovski marki

Glasnik,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање /за отсутни претплатници/, ширење
рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38 - услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 - услуги на хостирање на веб страници,
услуги на дизајнирање на веб страници,
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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 веб страници, веб
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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 18526

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/918

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) бела, црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 18527

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/920

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

(591) сина, жолта, бела и сива
(551) индивидуална

18527
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(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни

(111) 18443

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/935

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Giga-Byte Technology Co., Ltd.
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 231, TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, диктони за сите видови електрични
греачи, мембрани, гумирање валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со сите видови греачи за домаќинството и
индустријата, VRV системи за вентилација,
калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима
уреди, професионална опрема за кујни,
ресторани и хотели; четки за домаќинството;
четки за индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвната индустрија; прибор
за чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите видови апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина; магнетни гуми за врати за фрижидери,
црева и останати гумени делови за сите видови
машини за перење, диктони за сите видови на
електрични греачи, мембрани, гумирање валци и
гумени производи за индустриска употреба
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги

18443

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери, персонални компјутери;
компјутерски сервери; преносни компјутери
-лаптопи; мали преносни компјутери за фаќање
забелешки; џебен комуникатор; управувачка
кутија ТВ за бирање на видеа на барање (set-top
boxes); компјутерски матични плочи; компјутерски
конзоли; компјутерски кабли; компјутерски уреди
за греење / ладење; компјутерски терминали;
ЛЦД монитори; додатна картичка за компјутери,
имено картички за модем, видео графичка
акцелераторска картичка, ЛАН (мрежна) картичка
за поврзување на мали преносни компјутерски
уреди со компјутерски мрежи, контролни мрежни
картички и СЦСИ (мали компјутерски интерфејс
уреди) картички; компјутерски работни станици од
кои се состојат компјутерите; графички картички
и контролори; ЛАН хардвер; контролори на
компјутерски хард диск интерфејс; компјутерски
хардвер и компјутерски периферни уреди,
имено компјутерски монитори, мауси, тастатури,
звучници, компјутерски мемориски уред, имено
хард дискови, дискети, оптички дискетни единици;
интегрални кола; печатена плоча; компјутерско
напојување со електрична енергија; електрични
одводи; уреди за далечинско управување за
компјутери; хардвер за телекомуникации и
податоци за вмрежување; уреди за факс/модем;
кабловски модеми; уреди за вмрежување, имено,
контролори за мрежни интерфејси; рутери,
осовини, мостови; видео телефони; апарати за
видео конференција; дигитални камери; дигитални
телефони; мобилни телефони; електрични
конектори; прилози за компјутерски хард дискови;
видео и мултимедија прожектори; фотогфрафски
прожектори; компјутерски софтвер, за тестирање,
апликација и систем софтвер на компјутерски
хардвер, софтверски драјвери, вграден софтвер;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук и слики

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35 - увоз и извоз на производи поврзани со
компјутери; агенции за увоз-извоз; продажни
промоции (за други); носењето заедно за доброто
на други, разновидност на производи поврзани со
производи поврзани со компјутери, овозможување
на потрошувачите поволно гледање и купување
на тие производи во точките на големо и мало
кл. 37 - инсталација на компјутерски и мрежни
системи; услуги на поправка за компјутери и
компјутерски периферни уреди, компјутерско
вмрежување и придружни периферни уреди;
компјутерски инсталации и услуги за одржување
(111) 18436

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/936

(220) 11/08/2010
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(111) 18437

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/937

(220) 11/08/2010
(181) 11/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода,
Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје
(540)

(181) 11/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) Друштво за трговија, производство и услуги
Феникс Фарма ДОО Скопје
ул.Сава Ковачевиќ број 9, Кисела Вода,
Скопје, MK
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(591) зелена, црна и бела

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
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

PHOENIX PHARMA
(551) индивидуална

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

(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

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење.
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

и

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 18444

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/942

(220) 12/08/2010
(181) 12/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CREATIVA
Trgovski marki

18444

196 Glasnik, 18/4, str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за греење и готвење; апарати за
греење  млеко и правење пена од млеко; апарати
за приготвување пијалаци вклучително кафе,
чај, какао, капучино; апарати за кафе, ѓезвиња
за кафе и електрични апарати за филтер кафе;
делови и монтирање на сите горенаведени
производи; електрични машини за подготвување  
пијалаци и елементи за повторно полиење,
фишеци (касети) и дополнителни делови за такви
машини; филтери за кафе, електрични; апарати
за филтер кафе, електрични
кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, подготовки
и пијалаци врз база на кафе; замени за кафе,
екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; чај,
екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз база
на чај; како и подготовки и пијалаци врз база
на какао; подготовки и пијалаци врз база на
чоколадо; капсулишто содржат кафе за варење;
капсули чај штосодржат чај за варење; капсули
какао што содржат какао за варење
(111) 18433

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/943

(220) 13/08/2010
(181) 13/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd
(a Japanese corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TECERIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 18432

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/944

(220) 13/08/2010
(181) 13/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd
(a Japanese corporation)
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku, Tokyo,, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TOZEPTOR

(111) 18431

(151) 12/07/2011

(210) TM  2010/946

(220) 13/08/2010
(181) 13/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CALL IT SPRING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметика; парфимерија; основни
(етерични) масла и сапуни; производи за нега на
обувки и предмети за облекување, имено, полир
за чевли, аеросолни и не-аеросолни чистачи и
заштитници за кожа, мека штавена кожа (suede)
и ткаенина
кл. 9 - очила за сонце
кл. 14 - модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви
кл. 18 - торби за носење со универзална намена,
имено рачни торби, торби за на рамо, големи
торби (tote bags), вреќи за чувањеработи (duffel
bags), ранци, компјутерски кутии (футроли), кутии
(футроли за целуларни телефони) и торби за
чевли; паричници; чадори
кл. 25 - обувки, имено чевли, чизми, мокасини,
чевли за одење, чевли за трчање, атлетски
чевли, сандали, влечки; додатоци за обувки,
имено, влошки (внатрешни ѓон) за чевли, вметоци
(влошки) за чевли, додатоци (дпрѕ) против
лизгање за чевлите; облека, имено, капути,
јакни (џакети), елеци, костуми за капење, шаами
(шалови), ракавици, ракавици без прсти (само
со палец), шапки, ремени, вратоврски, чорапи
облека од кожа и мека штавена кожа (suede),
имено, капути, јакни (џакети), колани, ракавици
кл. 26 - oрнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче”
кл. 35 - услуги на малопродажни дуќани,
малопродажни он-лајн услуги и големопрдажба во
полето на козметиката, парфимеријата; основните
(етеричните) масла, сапуни, производите за нега
на обувки и предмети за облекување, очила за
сонце, модни додатоци, торби, обувки, додатоци
за обувки, облека, облека од кожа и мека штавена
кожа (suede), орнаменти за коса

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарти и супстанции

18433

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

197

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(111) 18430

(151) 13/07/2011

(111) 18428

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/947

(220) 13/08/2010

(210) TM  2010/956

(220) 18/08/2010

(181) 13/08/2020

(181) 18/08/2020

(450) 31/08/2011
(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH

(450) 31/08/2011
(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

ALDO

КОДЕФАН

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - козметика; парфимерија; основни (етерични)
масла и сапуни; производи за нега на обувки и
предмети за облекување, имено, полир за чевли,
аеросолни и не-аеросолни чистачи и заштитници
за кожа, мека штавена кожа (suede) и ткаенини

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

кл. 9 - очила за сонце
кл. 14 - модни додатоци, имено накит, часовници и
приврзоци за клучеви
кл. 26 - орнаменти за коса, траки за коса, шноли
(barrette), држачи за „коњско опавче”
(111) 18429

(151) 16/06/2011

(210) TM  2010/955

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) Друштво за промет и услуги В.И.П. - МТ
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, В.И.П. МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
ул.Натанаил Кучевишки 54-б Скопје,
1000 - Бутел, MK

(111) 18453

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/965

(220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Ленинова 60/2 локал 3, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)
(591) црна, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
скии, сноуборди, скејборди, велосипеди и друга
спортска опрема
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: облека, обувки, капи, текстил и текстилни
производи

(111) 18452

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/975

(220) 24/08/2010
(181) 24/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) UNIMED Pharma, s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava,
Словачка, SK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

18452

198 Glasnik, 18/4, str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(540)

SENSIVIT

(111) 18435

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/985

(220) 17/08/2010
(181) 17/08/2020
(450) 31/08/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди ,
хербициди
(111) 18451

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/977

(220) 24/08/2010

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue,
Chicago Illinois 6061, 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)

(181) 24/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) Ramada International, Inc.
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, 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)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи, гума за џвакање,
гума за џвакање од која се прават балончиња,
слатки, пеперминт бонбони, бонбони кои содржат
ароматизирана течност и таблетки за лижење

RAMADA PLAZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги на хотели, ресторани, кетеринг
барови и салони; обезбедување   простории за
состаноци, конференции и изложби; и услуги за
резервации на хотелско сместување
(111) 18450

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/978

(220) 24/08/2010

(111) 18434

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/988

(220) 30/08/2010
(181) 30/08/2020
(450) 31/08/2011

(732) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(181) 24/08/2020
(450) 31/08/2011
(732) Ramada International, Inc.
22 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054, US

(540)

ЗДРАВО ОПШТЕСТВО,
ЗДРАВА ИДНИНА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

RAMADA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги на хотели, ресторани, кетеринг
барови и салони; обезбедување   простории за
состаноци, конференции и изложби; и услуги за
резервации на хотелско сместување

18451

(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

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje
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(111) 18449

(151) 13/07/2011

(111) 18446

(151) 13/07/2011

(210) TM  2010/994

(220) 01/09/2010

(210) TM  2010/998

(220) 02/09/2010

(181) 01/09/2020

(181) 02/09/2020

(450) 31/08/2011
(732) Galenika A.D. Drum, Beograrad
ul.Batajnicki Drum bb, RS

(450) 31/08/2011
(732) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TRAGAL

(540)

(551) индивидуална

JONEXA

(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,
хедбициди
(111) 18448
(210) TM  2010/995

(151)
(220)
(181)
(450)

13/07/2011
01/09/2010
01/09/2020
31/08/2011

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
оштетни или дегенеративни ткива
(111) 18445

(151) 14/07/2011

(210) TM  2010/999

(220) 02/09/2010
(181) 02/09/2020
(450) 31/08/2011

(732) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MOZOBIL

AVOMIT
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи
(111) 18447
(210) TM  2010/997

(151)
(220)
(181)
(450)

07/07/2011
02/09/2010
02/09/2020
31/08/2011

(732) Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

EVOLTRA

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати за
третман на ХИВ, воспаленија, артритис, астма,
карцином, трансплантирани клетки и одбивање
на трансплантирани клетки, трансплантирани
органи и одбивање на трансплантирани органи,
ангиогенеза, мултипна склероза, бектериска
инфекција, мобилизација на матични клетки од
периферна крв, кардиоваскуларни заболувања,
лимфома, регенерација на ткиво, репарација
на ткива, леукемија, анемија предизвикана од
лекарства, ретровирус, хематопоетски дефицит
како резултат од хемотерапија или терапија
со зрачење, пораст на бели крвни зрнца, и
офтамолошки заболувања вклучувајќи макуларна
дегенерација поврзана со старост и дијабетска
ретинопатија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, имено,
терапевтски лекови кои се даваат за третман на
карцином и автоимуни заболувања

Trgovski marki

18445
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(111) 18423

(151) 21/06/2011

(210) TM  2010/1250

(220) 15/11/2010
(181) 15/11/2020
(450) 31/08/2011

(732) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

LOTI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија и
етерични масла
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, спуни, парфимерија,
етерични масла

18423

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

str. 138-209, avgust 2011 Skopje

201

PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)
кл. 1

(111)
18334
18384

кл. 3

18335
18343
18347
18378
18384
18396
18404
18423
18425
18430
18431
18436
18437
18467
18488
18489
18524
18543

кл. 5

18337
18344
18346
18349
18350
18354
18355
18356
18357
18360
18361
18362
18363
18364
18365
18367
18369
18370
18371
18372
18373
18374
18375
18376

Trgovski marki

(510)

(111)
18377
18382
18384
18388
18390
18396
18399
18401
18402
18404
18407
18408
18409
18410
18411
18412
18413
18414
18415
18416
18417
18418
18421
18422
18428
18432
18433
18434
18436
18437
18445
18446
18447
18448
18449
18452
18469
18495
18496
18501
18502
18503
18504
18518
18535
18536

(510)

(111)
18537
18538
18539
18540
18541

кл. 6

18454
18455
18456
18457
18458
18459
18534
18552

кл. 7

18490

кл. 8

18478

кл. 9

18348
18383
18430
18431
18443
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18460
18461
18462
18465
18466
18487
18519
18525

кл. 10

18402
18436
18437

кл. 11

18384
18419
18444
Pregledi

202 Glasnik, 18/4, str. 138-209, avgust 2011 Skopje

(510)

кл.12

(111)
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18487
18510
18527
18549
18351
18358
18403
18474
18475
18491

кл. 14

18394
18430
18431
18514
18524

кл. 16

18359
18392
18393
18395
18406
18426
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18461
18462
18465
18476
18497
18498
18525

кл. 17

кл. 18

Pregledi

18341
18385
18510
18527
18549
18394
18431
18454
18455
18456
18457
18458

(510)

(111)
18459
18524

(510)

(111)
18459
18525

кл. 19

18341
18385
18534
18552

кл. 29

кл. 20

18358
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18472

18338
18342
18368
18379
18380
18387
18427
18473

кл. 30

18338
18339
18342
18435
18440
18441
18444
18471
18499
18533

кл. 32

18336
18339
18352
18353
18391
18427
18492
18500

кл. 33

18336
18352
18353
18544

кл. 34

18366
18389
18397
18398
18405
18481
18482
18483
18484
18485
18486

кл. 35

18333
18338
18341
18342
18345
18358
18359
18381

кл. 21

18454
18455
18456
18457
18458
18459
18478
18510
18527
18549

кл. 24

18497
18498
18511

кл. 25

18394
18419
18425
18431
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18497
18498
18511
18514
18524

кл. 26

18394
18430
18431

кл. 28

18454
18455
18456
18457
18458

Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(111)
18383
18384
18385
18392
18393
18395
18396
18397
18398
18423
18425
18426
18429
18431
18438
18439
18443
18453
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18461
18462
18465
18470
18472
18476
18477
18481
18482
18483
18484
18485
18486
18499
18510
18511
18512
18513
18514
18515
18516
18517
18519
18520
18521
18522
18523
18525
18526
18527
18529
18532
18542

Trgovski marki

(510)

(111)
18545
18548
18549
18550
18551

кл. 36

18384
18461
18462
18465
18479
18480
18513
18516
18528
18532
18546
18547
18548

кл. 37

18340
18341
18383
18443
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18478
18487
18510
18527
18549

кл. 38

18333
18348
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18460
18468
18487
18507
18508
18509
18519
18520
18521
18522
18523
18525
18550
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(510)
кл. 39

(111)
18436
18437
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18463
18513
18531
18532
18534

кл. 40

18395
18476

кл. 41

18345
18359
18384
18386
18392
18393
18426
18439
18442
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18461
18462
18465
18493
18494
18512
18514
18525
18526
18542
18551

кл. 42

18333
18419
18420
18439
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18460
18461
18462
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(510)

(111)
18463
18464
18465
18497
18498
18505
18506
18515
18517
18520
18521
18522
18523
18530
18550

кл. 43

18345
18400
18450
18451
18463
18499
18551

кл. 44

18396
18402
18424
18436
18437
18515
18543

кл. 45

18345
18424
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18461
18462
18465

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) A.Д. За приредување на игри на среќа
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
(111) 18546
(210) MK/T/ 2009/426
18547
MK/T/ 2009/427
ACORDA THERAPEUTICS, INC.
Corporation Delaware
18503
MK/T/ 2010/794
18504
MK/T/ 2010/795
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
18431
MK/T/ 2010/946
18430
MK/T/ 2010/947
Apple Inc.
18381

MK/T/ 2010/911

AstraZeneca UK Limited
18364
MK/T/ 2010/592
18367
MK/T/ 2010/593
18382
MK/T/ 2010/594
18363
MK/T/ 2010/595
18362
MK/T/ 2010/596
18361
MK/T/ 2010/597
18360
MK/T/ 2010/598
18365
MK/T/ 2010/878

(732) GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company
organized and existing under
the laws of the State of Delaware
(111) 18475
(210) MK/T/ 2008/559
18351
MK/T/ 2010/768
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
18447
MK/T/ 2010/997
18446
MK/T/ 2010/998
18445
MK/T/ 2010/999
Giga-Byte Technology Co., Ltd.
18443
MK/T/ 2010/935
GLAXO GROUP LIMITED
18390
MK/T/ 2009/946
Global Conquistadors S.A.
18406
MK/T/ 2010/848
Grant Thornton International Limited
18465
MK/T/ 2008/509
18462
MK/T/ 2008/510
18461
MK/T/ 2008/511

Audio Video Consulting GmbH
18487
MK/T/ 2010/502

GRUPO MEDIFARMA, S.A. DE C.V.
18404
MK/T/ 2010/885

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
18337
MK/T/ 2010/882

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.
18401
MK/T/ 2010/643
18399
MK/T/ 2010/645
18422
MK/T/ 2010/648

Church & Dwight Co., Inc,
a Delaware USA corporation
18488
MK/T/ 2010/516
18489
MK/T/ 2010/517
DAIHATSU INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E APARELHOS ELECTRICOS LTDA.
18466
MK/T/ 2010/241
Eisai R&D Management Co., Ltd
(a Japanese corporation)
18433
MK/T/ 2010/943
18432
MK/T/ 2010/944
Galenika A.D. Drum, Beograrad
18449
MK/T/ 2010/994

Hugo Boss Trademark
Management GmbH & Co. KG
18335
MK/T/ 2010/905
Japan Tobacco Inc.
18405
18389

MK/T/ 2010/906
MK/T/ 2010/907

LG Corp.
18505
18506

MK/T/ 2010/50
MK/T/ 2010/51

MARBO PRODUCT d.o.o.
18380
MK/T/ 2010/846
18379
MK/T/ 2010/847
MEDOCHEMIE Ltd.
18357

Trgovski marki

MK/T/ 2010/665
Pregledi
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(732) MERITOR MEDIA d.o.o. za komunikacijski
menadzment,
(111) 18512
(210) MK/T/ 2010/605
MONTENEGRO S.r.l.
18336

MK/T/ 2010/866

NBA Properties Inc.
18493
18494

MK/T/ 2010/743
MK/T/ 2010/744

Nine West Development Corporation
18378
MK/T/ 2010/849
NOVARTIS AG
18434

MK/T/ 2010/988

PENTACON GmbH Foto-und
18460
MK/T/ 2009/1016
Peter Thomas Roth Labs, LLC
18467
MK/T/ 2010/247
Pfizer A.G.
18417
18418
18410
18413
18409
18411
18412
18421
18415
18416
18408
18414
18407
18388

MK/T/ 2010/887
MK/T/ 2010/888
MK/T/ 2010/889
MK/T/ 2010/890
MK/T/ 2010/891
MK/T/ 2010/892
MK/T/ 2010/893
MK/T/ 2010/894
MK/T/ 2010/895
MK/T/ 2010/896
MK/T/ 2010/897
MK/T/ 2010/898
MK/T/ 2010/908
MK/T/ 2010/909

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
18346
MK/T/ 2010/854
18448
MK/T/ 2010/995

(111) 18457
18455

(210) MK/T/ 2008/335
MK/T/ 2008/336

ROSEFIELD LUXEMBOURG SA
18524
MK/T/ 2009/662
SANOVEL ILAC SANAYI VE
TICARET ANONIM SHIRKETI
18356
MK/T/ 2010/674
18355
MK/T/ 2010/675
18354
MK/T/ 2010/676
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU
SPECIALITES SEPTODONT
18344
MK/T/ 2010/154
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
18403
MK/T/ 2010/864
Societe des Produits Nestle S.A.
18444
MK/T/ 2010/942
Solgar Holdings, Inc.
18501
18502

MK/T/ 2010/784
MK/T/ 2010/785

TARCHOMINSKIE ZAKLADY
FARMACEUTYCZNE „POLFA” Spolka Akcyjna
18469
MK/T/ 2010/291
TDR d.o.o.
18481
18482
18483
18484
18485
18486
18398
18397

MK/T/ 2010/458
MK/T/ 2010/459
MK/T/ 2010/460
MK/T/ 2010/485
MK/T/ 2010/486
MK/T/ 2010/487
MK/T/ 2010/608
MK/T/ 2010/655

Ramada International, Inc.
18451
MK/T/ 2010/977
18450
MK/T/ 2010/978

TELEKOM SLOVENIJE d.d.
18519
MK/T/ 2010/385
18520
MK/T/ 2010/386
18521
MK/T/ 2010/387
18522
MK/T/ 2010/389
18523
MK/T/ 2010/390

Reckitt Benckiser S.ar.l.
18384
MK/T/ 2009/87

The Dow Chemical Company
18334
MK/T/ 2010/913

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
18366
MK/T/ 2010/877

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)		
18474
MK/T/ 2009/676
18491
MK/T/ 2010/728

Research In Motion
18456
18459
18454
18458
Pregledi

Limited
MK/T/ 2008/331
MK/T/ 2008/332
MK/T/ 2008/333
MK/T/ 2008/334

UNIMED Pharma, s.r.o.,
18452
MK/T/ 2010/975
Trgovski marki

Glasnik,

(732) VINDIJA d.d.
(111) 18427

(210) MK/T/ 2008/678

VOCAR d.o.o
18387

MK/T/ 2010/671

Warner Bros. Entertainment Inc.
a Delaware Corporation,
18525
MK/T/ 2009/753
Wm. Wrigley Jr. Company
18435
MK/T/ 2010/985
ZVL SLOVAKIA. a.s.
18490

MK/T/ 2010/725

Авицена Д.О.О.Е.Л.
18402

MK/T/ 2010/615

Агенција за иселеништво на
Република Македонија
18359
MK/T/ 2010/397
АД за осигурување Еуролинк Скопје
18479
MK/T/ 2010/44
18480
MK/T/ 2010/45
Акционерско друштво за производство и
промет на алкохолни и и безалкохони
пијалоци ГРОЗД
18391
MK/T/ 2010/867
Акционерско друштво за производство и
промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
18352
MK/T/ 2010/660
18353
MK/T/ 2010/661
АМСМ УСЛУГИ Менувачница ДОО Скопје
18528
MK/T/ 2010/680
Ангел Џамбазовски
18396

MK/T/ 2010/101

Аџија Рејхан
18395

MK/T/ 2010/384

ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
18453
MK/T/ 2010/965
ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
18440
MK/T/ 2010/124
18441
MK/T/ 2010/149
ГАЛАФАРМ дооел Скопје
18535
MK/T/ 2009/1117
18541
MK/T/ 2009/1118
18538
MK/T/ 2009/1119
Trgovski marki
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(111) 18539
18537
18536
18540
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(210) MK/T/ 2009/1120
MK/T/ 2009/1121
MK/T/ 2009/1122
MK/T/ 2009/1123

Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
18426
MK/T/ 2008/1310
ГУМНО ДООЕЛ
18385

MK/T/ 2009/285

ДИОПТРА ДООЕЛ Струмица
18424
MK/T/ 2008/1268
ДОО НЕЛИНА КАФЕ, експорт-импорт
Тетово		
18471
MK/T/ 2010/244
ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на
електрични производи Скопје
18340
MK/T/ 2010/851
ДПТТГУ „МЏ РОБИН ДОО” експорт-импорт
18368
MK/T/ 2010/886
Дпту БАЗАРО Доо Скопје
18478
MK/T/ 2009/834
Дрита Комерц ДООЕЛ
18423
MK/T/ 2010/1250
Друштво за архитектонски дејности и
инженерство, техничко испитување и
анализи АРХИТЕКТРИ ДОО Скопје
18477
MK/T/ 2009/690
Друштво за внатрешен и надворешен
промет ТЕХНИКА-ТРЕЈД ДОО Скопје
18552
MK/T/ 2010/205
Друштво за вработување на инвалидни
лица, производство, трговија и услуги
ПАЛМА-ЕКО увоз-извоз Скопје
18476
MK/T/ 2009/391
Друштво за вработувањена инвалидни
лица за производство и промет со
прехрамбени производи,
производство и трговија СНУПИ-2003
извоз-увоз ДООЕЛ ВЕЛЕС
18499
MK/T/ 2010/775
Друштво за информатички и инженеринг
ИН ДООЕЛ Скопје
18464
MK/T/ 2010/176
Друштво за компјутерски инженеринг
АСПЕКТ ДОО Скопје
18517
MK/T/ 2010/642
Pregledi
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(732) Друштво за компјутерско програмирање и
консултански услуги ИТГМА ДОО Скопје
(111) 18550
(210) MK/T/ 2010/789

(732) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
(111) 18347
(210) MK/T/ 2010/881

Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
18333
MK/T/ 2010/916

Друштво за трговија и услуги
ОФТОМЕД ДОО Скопје
18515
MK/T/ 2010/658

Друштво за консалтинг услуги
ИТЦ КОНСАЛТИНГ доо Скопје
18439
MK/T/ 2009/1104

Друштво за трговија и услуги
СТИЛИСИМО ГРУП ДОО Скопје
18514
MK/T/ 2010/659

Друштво за организирање саеми и изложби
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
18345
MK/T/ 2010/850

Друштво за трговија, превоз и услуги
МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
18534
MK/T/ 2010/563

Друштво за посредување и советување
АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
18529
MK/T/ 2010/679
Друштво за производство и услуги Лозар
Пелистерка АД Скопје
18500
MK/T/ 2010/781
Друштво за производство трговија и услуги
АКОС-КОМ Аце ДООЕл увоз-извоз
18473
MK/T/ 2009/539
Друштво за производство, промет на
големо и мало и услуги „Хатра”
Конески Благоја Дооел - Увоз-Извоз Прилеп
18511
MK/T/ 2010/610
Друштво за производство, трговија и
услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт
Скопје
18343
MK/T/ 2010/856
Друштво за производство, трговија
и услуги Плаза Тетово ДОО Тетово
18513
MK/T/ 2009/637
18532
MK/T/ 2009/638
Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги
„Фатина-ДС” Д.О.О. увоз-извоз
18472
MK/T/ 2009/400
Друштво за промет и услуги
В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје,
В.И.П. - МТ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
18429
MK/T/ 2010/955
Друштво за промет и услуги увоз-извоз
Конев Борче и др. Андреј-компани доо
18358
MK/T/ 2010/633
Pregledi

Друштво за трговија, производство и
услуги Феникс Фарма ДОО Скопје
18436
MK/T/ 2010/936
18437
MK/T/ 2010/937
Друштво за туризам, трговија и
угостителство СКАЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Струмица
18531
MK/T/ 2010/664
Друштво за туристичко посредување,
превоз, изнајмување на автомобили и
услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
18551
MK/T/ 2010/790
Друштво за услуги
ДИГИТАЛ ДРЕАМС ТЕАМ ДОО Скопје
18420
MK/T/ 2010/855
Друштво за услуги за инспекција и
испитување на возила
АМСМ УСЛУГИ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ
Скопје
18530
MK/T/ 2010/678
Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
18349
MK/T/ 2010/752
18350
MK/T/ 2010/753
18428
MK/T/ 2010/956
ДТПУ ШУТЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Куманово
18543
MK/T/ 2010/901
Енмон Дооел Велес
18438
18470

MK/T/ 2010/163
MK/T/ 2010/179

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Здружение на граѓани за одржлив развој и
заштита на животна средина ГОУ ГРИН
Скопје
(111) 18419
(210) MK/T/ 2010/899
КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО СКОПЈЕ
18393
MK/T/ 2010/841
18392
MK/T/ 2010/842
КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДОО
18548
MK/T/ 2009/438
Константин Атанасовски
18544
MK/T/ 2002/57
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија
АД Скопје
18348
MK/T/ 2009/770
Македонски Телеком А.Д.-Скопје
18509
MK/T/ 2010/843
18507
MK/T/ 2010/844
18508
MK/T/ 2010/845
Макпрогрес ДОО
18342
18338
18339

MK/T/ 2010/859
MK/T/ 2010/863
MK/T/ 2010/880

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
18545
MK/T/ 2010/708
Мешовито друштво за производство
на сладолед, трговија на големо и мало,
превоз, услуги увоз-извоз
ЦЕРМАТ ДОО Битола
18533
MK/T/ 2010/327
МФЦ дооел
18400

MK/T/ 2010/654

Нексттел доо
18468

MK/T/ 2010/252

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
18492
MK/T/ 2010/737
Производно услужно трговско друштво
ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
18341
MK/T/ 2010/858
Раксони ДООЕЛ Тетово
18383
MK/T/ 2010/606
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Регионално здруженије на
ОДГЛЕДУВАЧИ НА ОВЦИ И
ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО
од Западна Македонија Гостивар
18386
MK/T/ 2009/813
СЗД Електролукс - Палензовски Димче
Битола		
18527
MK/T/ 2010/920
18549
MK/T/ 2009/1197
18542
MK/T/ 2010/337
18510
MK/T/ 2010/601
18526
MK/T/ 2010/918
ТАХИРИ Ајхан
18425

MK/T/ 2008/1721

Трговско друштво
Агенција во приватна сопственост за
интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ
Скопје
18497
MK/T/ 2010/771
18498
MK/T/ 2010/772
Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство,
трговија и услуги ДУКИ ДАСО
експорт- импорт ДООЕЛ Неготино
18394
MK/T/ 2010/609
Туристичко услужно производно друштво
ПЕТ доо Марија и др. Скопје
18463
MK/T/ 2009/1246
Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
18495
MK/T/ 2010/762
18496
MK/T/ 2010/763
18518
MK/T/ 2010/377
18373
MK/T/ 2010/368
18372
MK/T/ 2010/369
18375
MK/T/ 2010/370
18374
MK/T/ 2010/371
18377
MK/T/ 2010/372
18376
MK/T/ 2010/373
18369
MK/T/ 2010/374
18370
MK/T/ 2010/375
18371
MK/T/ 2010/376
Центар за културна деконтаминација Битола
18442
MK/T/ 2010/883
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД
Скопје		
18516
MK/T/ 2010/639

Trgovski marki

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)

01484
05419
03430
02956
02957
02746
01759
04425
20391
02399
08441
07533
07419
07339
07644
07977
07569
06058
09006
09007
08252
08963
08377
08380
08379
08242
09329
08452
08147
08265
09247
08624
09390
08641
09120
09123
09284
09301
08920
09210
10633

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(186)

15/04/2018
12/10/2014
18/02/2018
15/04/2018
15/04/2018
31/03/2018
22/03/2018
25/06/2018
05/05/2019
05/05/2019
02/02/2016
19/12/2016
07/03/2017
07/04/2017
22/05/2017
11/06/2017
01/07/2017
06/11/2017
29/01/2018
29/01/2018
06/02/2018
16/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
10/04/2018
22/04/2018
20/05/2018
27/05/2018
26/06/2018
21/07/2018
04/08/2018
19/08/2018
25/09/2018
25/09/2018
30/09/2018
18/12/2018
03/06/2019
19/10/2019
13/02/2021

Trgovski marki

Glasnik,

18/4,

str. 210-212, avgust 2011 Skopje
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 06699

(111) 07644

(732) Regent Medical Limited
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(732) GS Yuasa Corporation
Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,

(111) 03714
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
(Finlandia Vodka Worldwide Oy/на
фински/Finlandia Vodka Worldwide AB/на
шведски)
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP
(111) 07907
(732) SmithKline Beecham plc.
980 Great West Road Bretford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 05194

(111) 08252

(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(732) Zimmer, Inc.
345 East Main Street, Warsaw,

(111) 02956
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
Stratford Road, Solihull, West Midlans,
B90 4AX, GB
(111) 02957
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
Stratford Road, Solihull, West Midlans,
B90 4AX, GB
(111) 02733

Indiana 46580, US
(111) 08641
(732) The Prudential Assurance Company
Limited
Laurence Pountney Hill,
London EC4R 0HH, UK
(111) 09284
(732) COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Estrada Municipal PNG 349 - Chacara
Taboao 13630-000, Pirassununga, SP, BR

(732) SKI Holdings Inc.
4445 Kings Run Drive, Cincinnati,
Ohio 45232, US
(111) 07533
(732) Compass Yachtzubehor Handels GmbH &
Co. KG
Ludinghauser Str.34, 59387 Ascheberg,
DE
(111) 07533
(732) Compass Yachtzubehor Handels GmbH &
Co. KG
Ludinghauser Str.34, 59387 Ascheberg,
DE
Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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prenos
(111) 06699

(111) 07533

(732) Regent Medical Limited
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, GB

(732) Compass Yachtzubehor Handels GmbH &
Co. KG
Ludinghauser Str.34,

(111) 01410

59387 Ascheberg, DE

(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton,

(111) 07644
(732) GS Yuasa Corporation
Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,

Cennecticut 06340, US
(111) 01759
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01767
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 08441
(732) NewBay Media LLC, a Delaware limited
Liability company
810 7th Avenue, New York,
New York 10019, US

Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP
(111) 07560
(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton,
Connecticus 06340, US
(111) 11804
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 03259
(732) Jafra Holding Company B.V., a Dutch
limited liability company
Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL

spojuvawe
(111) 09284
(732) COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Estrada Municipal PNG 349 - Chacara
Taboao 13630-000, Pirassununga, SP, BR

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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II izvestuvawa

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост
WIPO упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го извести за
депонирањето, од страна на Владата на државата Катар, на 03 мај 2011 година, на
инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентитеPCT, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и
изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на државата Катар на 03 август
2011 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост
WIPO упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го извести за
депонирањето, од страна на Владата на Република Rwanda, на 31 мај 2011 година, на
инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентитеPCT, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и
изменет на 3 Февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Rwanda на 31 август
2011 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост
упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето
на инструментот за пристапување, од страна на Владата на Република Чиле на 5 мај
2011 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање
на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година
и дополнет на 26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Чиле на 5 август 2011 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост
упати комплименти кон министерот за надворешни работи и имаше чест да го извести
за приемот на комуникацијата од 18 мај 2011 година од страна на Владата на Република
Чешка, која се однесува на промени во таксите наплатливи од страна на Czech Collection
of Microorganisms (CCM), меѓународна институција за депонирање на микроорганизми
со намера за патентна постапка во согласност со Будимпештанскиот договор за
меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна
постапка, усвоен на 28 aприл 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.
Според правило 12.2(ц) од Правилникот според Будимпештанскиот договор, таксите
спомнати во горе-наведената комуникација ќе стапат на сила на 30 јули 2011 година.
На 31 мај 2011 година, Владата на Република Руанда депонираше инструмент за
пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната
регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 Јули 1999 (“Женевски
Акт“).
Женевскиот Акт, за територијата на Република Руанда ќе стапи во сила на 31 август
2011 година.
На 10 јуни 2011 година, Владата на Република Тунисија депонираше инструмент за
прифаќање на престанокот на Лондонскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на
меѓународниот депосит на индустриски дизајни од 06 ноември 1925, ревидиран во Лондон
на 02 јуни 1934.
Влегувањето  во сила на престанокот ќе се изврши кога ќе биде достигнат бараниот
број на прифаќања.
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