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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот
за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска
сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе
заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците
од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се
запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3
од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на
решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото
патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при
проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр.
49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку
е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти

3|С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

воздухот што се загрева е принудно, со

(51) F 28D 7/16, F 24B 7/00
(11) 5523

(13) А

помош

(21) 2013/369

(22) 16/09/2013

вентилатор. Топлиот воздух се насочува
назад во просторијата, директно преку

(45) 31/10/2015

воздух

под

притисок

или

со

(30) П20130369 16/09/2013 MK
(73) Медаровиќ Срѓан

приклучоците од уредот или преку систем од
цевки се насочува во друг дел од

Мршевци ул.9 бр.11 Илинден, 1000 Скопје,
MK

просторијата. Исто така топлиот воздух,
преку систем од канали, по пат на принудно

(72) Медаровиќ Срѓан and Медаровиќ

струење може да се дистрибуира и во друга

Владица
(54) УРЕД ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА

просторија.
Конструкцијата на уредот е флексибилна и

ТОПЛИНАТА ОД ИЗДУВНИТЕ ГАСОВИ ПРИ
ГРЕЕЊЕ СО СИСТЕМИ НА ЦВРСТО ИЛИ

во зависност од потребите овозможува
монтажа на истиот во хоризонтална или

ТЕЧНО ГОРИВО
(57) Уредот за искористување на топлината

вертикална положба. Притоа воздухот од
системот за исфрлање на издувните гасови

при греење со системи на цврсто или течно

може да струи по потреба од внатрешната

гориво, се монтира на системот за исфрлање
на издувните гасови, а се состои од влезна

или од надворешната страна на цевките за
размена на толината. Заради зголемување

комора, комора за размена на топлина и
излезна комора. Уредот одзема дел од

на ефикасноста, на системот за исфрлање
на издувните гасови може да се монтираат

топлината што се губи со излегувањето на
издувните гасови во атмосферата и ја враќа

еден, два или повеќе уреди, редно или
паралелно.

назад

грее.

Уредот за искористување на топлината може

Комората за размена на топлина е поделена
на неколку дела со цел воздухот да помине

да се употреби и во друг систем од флуид
што
носи
топлинска
енергија

во

просторијата

што

се

подолг пат, да се задржи подолго во неа и да
одземе што повеќе топлина. Струењето на

4|P a g e
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маслиново

(51) A 61K 47/44, 7/48

масло,

сончогледово

масло,

(11) 5332

(13) А

мжалфија

(21) 2013/452

(22) 30/10/2013

шумската јагода се содржи од 10 до 15 %,
нането се содржи од 10 до 15%, копривата се

(45) 31/10/2015

и

природен

восок.

При

што

(30) П 20130452 30/10/2013 MK
(73) Пејоски Санде

содржи од 8 до 10 %, белиот слез се содржи
од 7 до 10 %, листот од дуња се содржи во 5

бул. „Македонски Просветители„ бр. 14,
Охрид, MK

до 15 %, невенот се содржи од 5 до 10 % и
останатите состојки се содржат од 11 до 20

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

%

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Пејоски Санде
(54) ДЕРМАТОЛОШКА РАСТИТЕЛНА
КРЕМА, ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНО

Постапка за добивање на препаратот се
одвива во четири фази: I) подготовка на

ДОБИВАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА
(57) Пронајдокот дерматолошка растителна

IV)пакување. Кремот се нанесува со мачкање
на болното место какошто е означено на

крема, постапка за нејзино добивање и начин

сликата 1 при што делува соодветно на

на употреба во својот состав ги содржи
состојките избрани од: шумска јагода, нане,

жлездите со внатрешно лачење. Кремот има
биоенергетско и акупунктурно дејство како

коприва, бел слез, мајчина душица, лист од
дуња, невен и останати состојки како што се

што

од

вкупната

тежина

на

препаратот.

смесата, II) процедување на смесата, III)
загревање и додавање на восок, и

е

прикажано

на

Слика

2

.

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
51
F 28D 7/16
A 61K 7/48

Патенти

51 основен
F 24B 7/00
A 61K 47/44

11
5523
5332

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

(73)
Медаровиќ Срѓан
Пејоски Санде

(51)
F 28D 7/16 F 24B 7/00
A 61K 7/48 A 61K 47/44

(11)
5523
5332

(13)
А
А

ПРЕНОС
(11) 2470

(73) PHIVCO-1 LLC, Corporation Service

(73) Cipher Pharmaceuticals Inc.
5650 Tomken Rd., Unit 16 Mississauga, ON

Company
2711 Centerville Road Suite 400 Wilmington,

L4W 4P1, CA

Delaware 19808, US

(11) 2470
(73) Cipher Pharmaceuticals Inc.

(11) 3642
(73) Mentrik Biotech, LLC

5650 Tomken Rd., Unit 16 Mississauga, ON

Churchill Tower, 12400 Coit Road, Suite 570,

L4W 4P1, CA

Dallas, Texas 75251, US

(11) 2470
(73) Cipher Pharmaceuticals Inc.

(11) 3531
(73) MSD ITALIA S.r.l.

5650 Tomken Rd., Unit 16 Mississauga, ON
L4W 4P1, CA

Via Vitorchiano 151, 00189 Rome, IT
(11) 3554

(11) 2656
(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH

(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404,

Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,
DE

US

(11) 3009

(11) 4887
(73) SIM Netherlands B.V.
Strawinskylaan 601, 1077 XX Amsterdam, NL
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ПРОМЕНИ
(11) 2470

(11) 2656

(73) Cipher Pharmaceuticals Inc.
5650 Tomken Rd., Unit 16 Mississauga, ON

(73) PIOFLEX Vermogensverwaltung GmbH
Robert-Bosch-Strasse 2, 79211 Denzlingen,

L4W 4P1, CA

DE

(11) 2470

(11) 3642

(73) Cipher Pharmaceuticals Inc.
5650 Tomken Rd., Unit 16 Mississauga, ON

(73) Mentrik Biotech, LLC
Churchill Tower, 12400 Coit Road, Suite 570,

L4W 4P1, CA

Dallas, Texas 75251, US

СПОЈУВАЊЕ
(11) 4053
(73) E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C.
Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08540, US

ПРЕСТАНОК
(11) 544
(73) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY

(11) 511

1230 York Avenue
New York 10021

(73) IMPERIAL TOBACCO LIMITED
PO Box 244, Upton Road, Bristol BS 7UJ,

1230 York Avenue, New York 10021, US

GB

Патенти
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(51) A 61K 9/00, 31/167, 47/18, 47/20, 47/40

(54) СТАБИЛНА ПАРАЦЕТАМОЛСКА

(11) 5258

(13) Т1

ФОРМУЛА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ

(21) 2013/94

(22) 19/03/2013

ПОДГОТВЕНА ЗА УПОТРЕБА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Стабилен воден парацетамолски

(96) 19/05/2010 EP10005258.8
(97) 30/01/2013 EP2389923
(73) Uni-Pharma Kleon Tsetis
Pharmaceutical Laboratories S.A and Tseti,

раствор за употреба во IV инфузија кој
содржи
барем
едно
стабилизирачко

Ioulia

циклодекстрини, барем едно стабилизорачко

14th Km, National Road 1, 145 64 Kifissia,
GR and 3 Streit Str., 145 61 Kifissia, GR

соединение носи барем
функционална
група
и

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

стабилизирачко соединение избрано од
група која се состои од тиамински соли, има

(72) Tseti, Ioulia

уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 38/49, A 61P 7/02
(11) 5257
(13) Т1

(54) ИНТРАВЕНОЗНА ИНЕКЦИЈА НА
ПЛАСМИНОГЕН НЕ-НЕУРОТОКСИЧЕН

(21) 2013/95

АКТИВАТОР ЗА ТРЕТМАН НА
ЦЕРЕБРАЛЕН УДАР

(22) 19/03/2013
(45) 31/10/2015

растворливо соединение за парацетамол во
раствор избран од група која се состои од
една тиолна
барем
едно

(96) 30/04/2004 EP04730516.4
(97) 16/01/2013 EP1622639
(73) Lundbeck, H., A/S

(57) 1 Употреба на DSPAб1 за производство
на терапевтски агенс за интравенска

Ottiliavej 9 2500 Copenhagen-Valby, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

се поминати три часа од почетокот на
ударот, карактеристично со дозата од 62.5 до

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MEDCALF, Robert; Sohngen, Mariola;

230
има уште 6 патентни барања.

примена за третман на удар кај луѓе откако

mg/kg.

Sohngen, Wolfgang and Schleuning, WolfDieter
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/02

(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И

(11) 5256
(21) 2013/98

(13) Т1
(22) 22/03/2013

(45) 31/10/2015
(96) 24/07/2009 EP09781073.8

ИНФЛАМАТОРНИ БОЛЕСТИ
1

Соединение во согласност со

формула

Via:

(57)

(97) 06/03/2013 EP2346864
(73) Galapagos N.V.
Industriepark Mechelen Noord Generaal De
Wittelaan L11 A 3 2800 Mechelen, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MENET, Christel Jeanne Marie and

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 11 патентни барања.

BLANC, Javier

(51) A 61K 38/17, 38/18, C 07K 14/515, 16/28
(11) 5255
(13) Т1

(57) 1 Употреба на делтoвиден лиганд 4
(Dll4) антагонист за производство на лек за

(21) 2013/99

спречување или намалување на загубата на
крвните
садови
или
промовирање

(22) 22/03/2013
(45) 31/10/2015

(96) 07/08/2007 EP07811137.4
(97) 26/12/2012 EP2054082
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS,

продуктивна ангиогенеза, или и двете, кај
некој кој има исхемична повреда или

INC.
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY

антагонистот се состои од антитела или
фрагмент од антитело кој конкретно се

10591, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

врзува Dll4 и го блокира врзувањето на Dll4
на Засек рецептор или се состои од

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

екстрацелуларен домен на Dll4, по можност
поврзан
со
на
мултимеризирачка

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

компонента.

(72) WIEGAND, Stanley; PAPADOPOULOS,
Nicholas and LOBOV, Ivan
(54) "УПОТРЕБА НА DII4 АНТАГОНИСТИ
ЗА ИСХЕМИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ

има

васкуларни инсуфициенција каде што Dll4

уште

14

патентни

барања.

ВАСКУЛАРНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА"

Патенти

9|С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) A 21D 8/04, 13/06, C 12N 1/20, C 12R

Giuseppe; DE ANGELIS Maria; GOBBETTI

1/225, 1/25
(11) 5254

(13) Т1

Marco and CASSONE Angela
(54) ПРОЦЕС НА МИКРОБНА

(21) 2013/100

(22) 25/03/2013
(45) 31/10/2015

БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЛЕТНА
ДЕГРАДАЦИЈА НА ГЛУТЕН ВО БРАШНА

(96) 17/12/2009 EP09807504.7
(97) 20/02/2013 EP2373173
(73) Giuiliani S.p.A.

(57) 1 Микстура што опфаќа или се состои
од Lactobacillus sanfranciscensis DSM22063 и

Via P.Palagi 2 20129 Milano, IT

киселинска бактерија.
има
уште

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

Lactobacillus plantarum DSM 22064 млечно
23

патентни

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GIULIANI Giammaria; BENEDUSI Anna;
DI CAGNO Raffaella; RIZZELLO Carlo
барања.

10 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) A 47C 4/54, 7/02
(11) 5252

(13) Т1

(21) 2013/101

(22) 26/03/2013
(45) 31/10/2015

(57) 1 Перниче (10) кое што се состои од:
плик (12) кој што има најмалку еден
внатрешен и надворешен слој (14, 16) од
полиуретански материјал, и еластично јадро

(96) 17/03/2010 EP10716302.4

(17) од полиуретански пенаст материјал со

(97) 26/12/2012 EP2408337
(73) Daly, Patrick Noel

отвори внатре во пликот (12) назначено со
тоа што споменатиот плик (12) во суштина не

Ballybane, Shanagarry Midleton Cork, IE

пропушта воздух и вода, и што внатрешниот
слој (14) е барем делумно прицврстен за

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Daly, Patrick Noel
(54) ПЕРНИЧЕ, ПРИБОР И МЕТОД НА

надворешниот слој (16) и еластичното јадро
(17) за да обезбеди мноштво микроканали на

ИЗРАБОТКА

горниот дел од пликот. има уште 14 патентни
барања.

Патенти

една надворешна површина (20) барем на
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(51) E 03F 5/22, F 04D 13/08, 15/02
(11) 5251
(13) Т1

пумпа (5) прицврстена на резервоарот и
детектор на нивото (12) прицврстен во

(21) 2013/103

резервоарот, постоље (7) поставено
горната површина на дното (1)

(22) 26/03/2013
(45) 31/10/2015

на
на

(96) 13/07/2011 EP11290323.2
(97) 06/03/2013 EP2415940
(73) KSB S.A.S.

резервоарот, што се карактеризира со тоа
што

92635 Gennevilliers, FR
(74) Друштво за застапување од областа на

- една вертикална цевка (8) која што е
вклопена на или во постољето (7) и врз која

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што детекторот на нивото (12) е поставен и
- шипка (15), чијшто долен крај е фиксиран за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Dassonville, Anne Marie
(54) СТАНИЦА ЗА КРЕВАЊЕ НА ОТПАДНА

постољето (7), чијшто горен крај е над
максималното
ниво
на
полнење
на

ВОДА

цевката
има уште 9 патентни барања.

(57) 1 Станица за кревање на отпадна вода,

резервоарот и на која што е поставена
(8).

која што се состои од резервоар, моторна

12 | С т р а н а
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влевање, при што споменатата машина се

(51) A 47J 31/36
(11) 5250

(13) Т1

состои од склоп за влевање (10), кој што има:

(21) 2013/104

(22) 26/03/2013

лизгач (30) за воведување на патрон (21);
рачка (13) за ракување со клип (16); при што

(45) 31/10/2015
(96) 10/03/2010 EP10707303.3
(97) 09/01/2013 EP2405790
(73) Mitaca S.r.l.
Frazione Malvaglio (Milano), IT

споменатиот клип може да се движи
праволиниски во еден правец и има прва

(74) Друштво за застапување од областа на

споменатиот патрон; при што споменатиот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

лизгач (30) е позициониран во средна
позиција помеѓу споменатата прва позиција

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BLANCHINO, Francesco and MANUNTA,

на мирување и споменатата втора позиција
на работење, што се карактеризира со тоа

Mauro
(54) МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА

што споменатиот лизгач има однапред
сетирана позиција на мирување, така што

ПИЈАЛАЦИ СО ВЛЕВАЊЕ СО УПОТРЕБА

споменатиот патрон (21) е позициониран во

НА ПАТРОНИ
(57) 1 Машина за сместување на патрони

мирување на работ на споменатата комора
(24).

(21) за подготовка на пијалаци по пат на

има уште 7 патентни барања.

(51) C 07C 231/02, 231/24, 233/08

(72) CANNATA, Vincenzo; NICOLI, Andrea;

(11) 5248
(21) 2013/105

(13) Т1
(22) 26/03/2013

позиција на мирување и втора позиција на
работење; комора (24) за примање на

CORCELLA, Francesco; VILLA, Marco;
ARRIGHI, Katiuscia; MARCHIORO, Gaetano

(45) 31/10/2015
(96) 09/11/2004 EP04804523.1

and PAIOCCHI, Maurizio
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА

(97) 02/01/2013 EP1682488
(73) Zach System S.p.A.
20091 Bresso (Milano), IT

ГАБАПЕНТИН

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

циклохександиацетен
ацид
Хофманова
транспозиција

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

моноамид,
прочистување
на
сол
на
габапентин и кристализација од органски

Патенти

(57) 1 Процес за синтеза на габапентин кој
што се состои од подготовка на 1,1моноамид,
на
истиот
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солвент, што се карактеризира со тоа што

ацидификација на амонијачен раствор на

подготовката

моноамидот

на

ацидниот

моноамид

состои

се

добиен

во

чекор

a)

на

од:

температура помеѓу 40 и 45°C сй додека не
се
добие
pH
вредност
од 6.3-6.5,

a) аминација на 1,1-циклохександиацетен
ацид анхидрид со подложување на реакција

продолжување на чекорот на ацидификација
на смесата од реакцијата на истата

со воден NH3 на температура помеѓу 10 и
25°C со користење на моларен сооднос на

температура сй додека не се добие pH
вредност од 3.8-4.2 и, на крајот, филтрација

NH3/нхидрид

на талогот со одржување на температурата

помал

од

3;

б) таложење на 1,1-циклохександиацетен
ацид моноамид кој што се состои од

помеѓу
40
и
има уште 22 патентни барања.

(51) C 07K 14/685, A 61K 38/34, A 61P 29/00
(11) 5247
(13) Т1

(72) JONASSEN, Thomas, Engelbrecht,
Norkild; NIELSEN, Soren; FROKIAER, Jorgen

(21) 2013/106

(45) 31/10/2015
(96) 26/08/2005 EP05773801.5

and LARSEN, Bjarne Due
(54) ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ АЛФА-МСХ
АНАЛОЗИ

(97) 27/02/2013 EP1919947
(73) AbbVie Inc.

(57)
40

North Chicago, IL 60064, US
(74) Друштво за застапување од областа на

Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val
(НИЗА
ИД
БР:

индустриската сопственост ЖИВКО

при што амино крајот на споменатиот пептид

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

е
има уште 32 патентни барања.

(51) F 41H 5/02, 5/04

(73) RUAG Schweiz AG

(11) 5349
(21) 2013/172

(22) 26/03/2013

Пептид кој што ја содржи низата:
Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Ser-Tyr-Ser1),

CH3-C(=O)-.

(13) Т1
(22) 13/05/2013

Ruag defence, Allmendstrasse 86 3602
Thun, CH

(45) 31/10/2015

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(96) 19/12/2009 EP09775088.9
(97) 20/02/2013 ep2382437
14 | С т р а н а
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(72) RADSTAKE, Marc and KAUFMANN,

проектили од среден калибар со електрични

Hanspeter
(54) ЗАШТИТНА ОБЛОГА ЗА ОБЈЕКТ
ПРОТИВ ПРОДОРНИ ПРОЕКТИЛИ И

осигурачи на допир кои се недиригирани

ПОСТАПКА ЗА НАЈЗИНА ИЗРАБОТКА
(57) 1 Постапка за изработка на заштитна

"U" форма се отсечени од лимената лента
која е поставена на еднообразно растојание,

облога, чиишто шипки се поставени во
форма на матрица и се издаваат од

а при тоа остануваат ребрастите шипки.
има уште 2 патентни барања.

површината,

наменета

за

заштита

и/или кои се движат на подзвучно ниво,
назначена со тоа, што површините кои се во

од

(51) A 61K 9/28, 31/215, 31/225, 9/20, A 61P
17/06

што
содржи:
i) 10 % до 80% од тежина на еден или повеќе

(11) 5347

(13) Т1

естери на фумарна киселина избрани од ди-

(21) 2013/176

(22) 14/05/2013

(C1-C5) алкилестери на фумарна киселина и
моно-(C1-C5) алкилестери на фумарна

(45) 31/10/2015
(30) 20090000034 09/01/2009 DK and
20090143613P 09/01/2009 US

киселина
или
нивна
фармацевтски
прифатлива сол, како активна супстанција;

(96) 08/01/2010 EP10700730.4
(97) 13/03/2013 EP2379063
(73) Forward Pharma A/S

ii) 1-50% од тежина на еден или повеќе
агенси за стапка на контролирање; и

Ostergade 24 A1. 1100 Kobenhavn K, DK

ентерично
споменатото

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обложување,
кадешто
ентерично обложување е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) NILSSON, Henrik and RUPP, Roland
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА
КОЈАШТО СОДРЖИ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ

нанесено на ниво од 1,5 - 3.5 % од тежина на
срцевината,
кадешто
ерозијата
на

ЕСТЕРИ НА ФУМАРНА КИСЕЛИНА ВО

ослободување

ЕРОЗИВЕН МАТРИКС

супстанција
има уште 20 патентни барања.

(57)

1

Фармацевтска формулација во

споменатиот ерозивен матрикс дозволува
контролирано
или
продолжено
на

споменатата

активна

формата на ерозивна матрикс таблета која
Патенти
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кадешто поврзувачкиот монтажен дел (53,

(51) A 61M 39/10, A 61J 1/05, A 61M 1/16
(11) 5356
(21) 2013/192

(13) Т1
(22) 21/05/2013

54) содржи
спарување

(45) 31/10/2015

поврзувањето

први
кои

и

кон

втори делови за
го
овозможуваат
првите

и

вторите

(96) 11/03/2002 EP09014818.0
(97) 27/02/2013 EP2161052
(73) Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH

поврзувачки делови на конекторот на
долниот
завршеток
од
конекторот,

Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
DE

монтажни средства за спарување кои го
овозможуваат поврзувањето кон два еднакви

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

надворешно просторно одделени монтажни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Brehm, Winfried; Dupin, Thierry; Eggert,

средства
(2,
4)
на
контејнерот,
контејнерот има прв дел за поврзување (2)

Ilona; Faulhaber, Thomas; Graf, Thomas, Dr.
and Laffay, Philippe
(54) КОНЕКТОР, КОНТЕЈНЕР СО ТАКОВ
КОНЕКТОР И УРЕД ЗА ПОДГОТОВКА НА

кои обезбедува прва шуплина (3) за
поврзување на првата флуидна линија со

ФЛУИД СО КОНЕКТОР ЗА СПОЈУВАЊЕ НА

втора шуплина (5) за поврзување на втората

ТАКОВ КОНТЕЈНЕР
(57) 1 Уред за подготовка на флуид (50) со

флуидна
линија,

извор за распрснување на флуид којшто е
поврзан со линијата за распрснување на

кадешто секој од двете монтажни средства
(2, 4) ја вклучуваат една од двете шуплини

флуид
(51),
со подготвена флуидна линија (52) за да

(3,
кадешто

флуидот

флуидот (51) е третата флуидна линија и

биде

и кадешто поврзувачкиот монтажен дел
содржи два надворешно просторно-одделени

третата
флуидна
линија,
и втор дел за поврзување (4) кој обезбедува

подготвен,

линија

линијата

со

на

четвртата

флуидна

распрснување

со поврзувачки монтажни дел (53, 54)
погоден за монтирање и поврзување на

подготвената флуидна линија
четвртата флуидна линија

контејнер такашто линијата на распрснување
на флуидот (51) и подготвената флуидна

има уште 12 патентни барања.

(52)

5);
на
е

линија (52) се во флуидна комуникација со
внатрешноста
на
контејнерот
(30),
контејнерот

содржи

поврзувачки

дел

со

конектор за поврзување на флуидните линии,
конекторот има долни и горни завршетоци,
16 | С т р а н а
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(51) C 07D 307/79, A 61K 31/343, A 61P
25/00, C 07D 307/80, 333/54, 405/04, 405/06,
405/10, 407/04, 409/04, 417/04
(11) 5355
(21) 2013/193

N-(3-(4-изопропилфенил)-7метокси-4,6-диметил-2,3-дихидро-1бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

(13) Т1
(22) 21/05/2013

(+)-N-((3R)-7-ацетил-3-(4изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-дихидро-

(45) 31/10/2015

1-бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

(30) 2003182039 26/06/2003 JP
(96) 25/06/2004 EP04746824.4

(+)-N-(терц-бутил)-N'-((3R)-3(4-изопропилфенил)-4,6,7-триметил-2,3-

(97) 17/04/2013 EP1637527
(73) Takeda Pharmaceutical Company

дихидро-1-бензофуран-5-ил)уреа,
N-(3-(4-изопропилфенил)-4,6-

Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-

диметил-7-фенил-2,3-дихидро-1-бензофуран5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

shi Osaka 541-0045, JP

N-(7-(3-диметиламинофенил)-

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

3-(4-изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3дихидро-1-бензофуран-5-ил)-3,3-

(72) OHKAWA, Shigenori; TSUKAMOTO,
Tetsuya; KIYOTA, Yoshihiro; GOTO, Mika;

диметилбутанамид,
N-(3-хидроксипропил)-N'-(3-(4-

YAMAMOTO, Shouzou; SHIMOJOU, Masato
and SETOU, Masaki
(54) МОДУЛАТОР НА КАНАБИНОИДНИОТ

изопропилфенил)-4,6,7-триметил-2,3дихидро-1-бензофуран-5-ил)уреа,

РЕЦЕПТОР

метоксиетокси)фенил)-4,6,7-триметил-2,3дихидро-1-бензофуран-5-ил)-3,3-

(57) 1 Соединение одбрано од групата која
се

состои
од:
N-(3-(4-изопропилфенил)-

4,6,7-триметил-2,3-дихидро-1-бензофуран-5ил)-3,
3-диметилбутанамид,
(+)-N-((3R)-3-(4-

N-(3-(4-изопропил-3-(2-

диметилбутанамид,
N-(7-(4-изопропилбензил)3,4,6-триметил-2,3-дихидро-1-бензофуран-5ил)-3,3-диметилбутанамид,
N-(3-(4-терц-бутилфенил)-

изопропилфенил)-4,6,7-триметил-2,3дихидро-1-бензофуран
-5-ил)-3,3-

2,2,4,6,7-пентаметил-2,3-дихидро-1бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

диметилбутанамид,
N-(7-ацетил-3-(4-

N-(3-(4-изопропилфенил)4,6,7-триметил-3H-спиро(1-бензофуран-2,1'-

изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-дихидро1-бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

циклопентан)-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,
N-(3-(4-изопропилфенил)-4,6-

Патенти
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диметил-7-пропил-2,3-дихидро-1-

изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-дихидро-

бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

1-бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

(+)-N-((3R)-7-(1хидроксиетил)-3-(4-изопропилфенил)-4,6-

N-(7-хидрокси-3-(4изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-дихидро-

диметил-2,3-дихидро-1-бензофуран-5-ил)3,3-диметилбутанамид,

1-бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид, и
N-(7-етокси-3-(4-

N-(7-(6-флуоропиридин-3-ил)3-(4-изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-

изопропилфенил)-4,6-диметил-2,3-дихидро1-бензофуран-5-ил)-3,3-диметилбутанамид,

дихидро-1-бензофуран-5-ил)-3,3-

или негова сол.

диметилбутанамид,
N-(7-(3-фурил)-3-(4-

барања.

има уште 5 патентни

(
51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 1/00,

(57)

1/04, 1/06

формула I или фармацевтски прифатлива

(11) 5350
(21) 2013/198

(13) Т1
(22) 28/05/2013

1

сол

Заменет имидазо[1,2-a]пиридин со
од

тоа

(45) 31/10/2015
(30) 20086158 03/12/2008 FI
(96) 27/10/2009 EP09748823.3
(97) 13/03/2013 EP2365975
(73) Dahlstrom, Mikael
10570 Bromarv, FI
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72)
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОПИРИДИН

каде R е -CH2COOH или -COOH.
има уште 7 патентни барања.

КОИ ЈА ИНХИБИРААТ СЕКРЕЦИЈАТА НА
ЖЕЛУДЕЧНА КИСЕЛИНА

(51) B 32B 13/14, B 29C 70/44
(11) 5362
(13) Т1

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

(21) 2013/199

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(22) 28/05/2013

(45) 31/10/2015
(30) 102008016886 02/04/2008 DE
(96) 27/03/2009 EP09727415.3
(97) 03/04/2013 ep2259918
(73) Hobas Engeneering GmbH
9020 Klagenfurt, AT
18 | С т р а н а

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SIMONER, Thomas
(54) СЕНДВИЧ ЛАМИНАТ И МЕТОД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА СЕНДВИЧ ЛАМИНАТ
(57)
55

1

Сендвич ламинат (1) составен од:
- долен слој кој што содржи влакна
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(2),
- горен слој кој што содржи влакна (3),

при што сендвич ламинатот (1) содржи

- најмалку еден среден слој (4) кој што е
поставен помеѓу долниот слој (2) и горниот

вештачка смола и е импрегниран со
вештачката смола.има уште 9 патентни

слој (3) и кој што е направен барем делумно
од
зрнеста
материја
(5),

барања.

(51) C 07D 265/36, A 01N 43/84, C 07C
233/75, C 07D 413/04

(57) 1 Бензоксазинони со формула I

(11) 5363
(21) 2013/200

(13) Т1
(22) 28/05/2013
(45) 31/10/2015

(30)
(96) 11/06/2010 EP10725131.6
(97) 17/04/2013 EP2443102
(73) BASF SE

при што

67056 Ludwigshafen , DE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SEITZ, Thomas; WITSCHEL, Matthias;
PARRA RAPADO, Liliana; NEWTON, Trevor
William; Sievernich, Bernd; WALTER, Helmut;
SIMON, Anja; NIGGEWEG, Ricarda;
GROBMANN, Klaus and EVANS, Richard
Roger
(54) ХЕРБИЦИДНИ БЕНЗОКСАЗИНОНИ

R1 е водород или халоген;
R2 е халоген;
R3 е F;
R4 е водород, C1-C6-алкил, C1-C6халоалкил, C3-C6-циклоалкил, C3-C6алкенил, C3-C6-халоалкенил, C3-C6алкинил, C3-C6-халоалкинил, C1-C6-алкокси
или C3-C6-циклоалкил-C1-C6-алкил;
R5 е водород, NH2. C1-C6-алкил или C3-C6алкинил;
R6 е водород или C1-C6-алкил; и
W е O или S;
Z е O или S.има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 403/14, A 61K 31/4178, A 61P
31/14, C 07D 405/14

Princeton, NJ 05843-4000, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(11) 5357

(13) Т1

индустриската сопственост ЖИВКО

(21) 2013/201

(22) 28/05/2013

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

(45) 31/10/2015
(30) 28266 13/02/2008 US
(96) 02/02/2009 EP09710934.2

(72) MEANWELL, Nicholas, A.; BACHAND,
Carol; LAVOIE, Rico; BELEMA, Makonen;

(97) 24/04/2013 EP2242750
(73) Bristol-Myers Squibb Company

GOOD, Andrew C.; GOODRICH, Jason;
LOPEZ, Omar D.; ROMINE, Jeffrey Lee;

Патенти
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SNYDER, Lawrence B.; ST.LAURENT, Denis

алкилсулфонил,

R.; YANG, Fukang; WANG, Gan; DEON, Daniel

арилсулфонил,карбокси,

H.; JAMES, Clint A.; MARTEL, Alain;
RUEDIGER, Edward H.; NGUYEN, Van, N.;

халоалкокси,
хидроксиалкил,

LANGLEY, David, R. and HAMANN, Lawrence,
G.
(54) КОНФОРМАЦИСКИ ОГРАНИЧЕНИ
ДЕРИВАТИ НА БИФЕНИЛ ЗА УПОТРЕБА

(NRaRb)карбонил,
оксо,
и
спироцикл;
R3 и R3' се секој независно селектирани од

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц

арилалкоксикарбонил, карбокси, халоалкил,

ВИРУС

хетероциклилалкил,
(NRaRb)карбонил,

(57)

1

Соединението со Формула (I)

арил,

арилалкил,
формил,

хало,

халоалкил,
хидрокси,
-NRaRb,
(NR8Rb)алкил,

водород, алкоксиалкил, алкоксикарбонил,
алкоксикарбонилалкил,алкил,
хидроксиалкил,
и

триалкилсилилалкоксиалкил;
R4 и R4' се секој независно селектирани од
при
секој

m

е

независно

0,

1,

што
или 2;

секој

o

е

независно

1,

2,

или

3;

секој s е независно 0, 1, 2, 3, или 4;
секој X е независно селектиран од O, S, S(O),
или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
при

што

SO2, CH2, CHR5, и C(R5)2; под услов ако n е
0, X е селектиран од CH2, CHR5, и C(R5)2;
секој R5 е независно селектиран од алкокси,
алкил, арил, хало, халоалкил, хидрокси, и -

u и u' се независно 0, 1, 2, или 3;

NRaRb,

D и E се секој пет-члени ароматични прстени
кои што содржат еден, два, или три

незадолжително да формират фузиониран
три до шест-член прстен со соседен

хетероатоми независно селектирани од азот,
кислород,
и
сулфур;

јаглероден
атом,
при
шестчлениот прстен е

секој R1 и R1' е независно селектиран од
алкокси, алкоксиалкил, алкоксикарбонил,

заменет со една или две алкил групи;
секој R6 е независно селектиран од водород

алкил,

и

арилалкоксикарбонил,карбокси,

при

што

алкилот

R10-C(O)-,

може

што
три
до
незадолжително

и

R10-C(S)-;

формил,
хало,
халоалкил,
хидрокси,
хидроксиалкил, -NRaRb, (NRaRb)алкил, и

R7 е селектиран од водород и алкил;
R8 и R9 се секој независно селектирани од

(NRaRb)карбонил;
R2 и R2', заедно со јаглеродните атоми за

водород, алкенил, алкоксиалкил,
халоалкил,
и
(NRaRb)алкил;

кои што се закачени, формираат пет- до
осум-член незаситен прстен кој што

R8 и R9, заедно со јаглеродниот атом за кој
што се закачени, формираат пет или

незадолжително

шестчлен

содржи

еден

или

два

заситен

прстен

кој

алкил,
или,

што

хетероатоми независно селектирани од азот,
кислород, и сулфур; при што пет- до осум-

незадолжително содржи еден или два
хетероатоми селектирани од NRz, O, и S; при

члениот незаситен прстен е незадолжително
заменет со еден, два, или три субституенти

што Rz е селектиран од водород и алкил; и
секој R10 е независно селектиран од

независно
селектирани
од
алкокси,
алкоксиалкил,
алкоксикарбонил,
алкил,

алкокси, алкоксиалкил,
алкоксикарбонилалкил,

20 | С т р а н а
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алкилкарбонилалкил,арил,

арилалкенил,

и хетероциклилалкилкарбонилот се понатаму

арилоксиалкил,

незадолжителнозаменети со една -NReRf

циклоалкил,
(циклоалкил)алкенил,
(циклоалкил) алкил, циклоалкилоксиалкил,

група; и при што арилот, арил делот од
арилалкоксикарбонилот,
арилалкилот,

халоалкил,
хетероциклил,
хетероциклилалкенил, хетероциклилалкокси,

арилалкилкарбонилот,
арилоксикарбонилот, и

хетероциклилалкил,
хетероциклилоксиалкил,хидроксиалкил,

хетероциклилот, и хетероциклил делот од
хетероциклилалкоксикарбонилот,

арилалкокси,

арилалкил,

-

арилкарбониот,
арилсулфонилот,

NRcRd, (NRcRd)алкенил, (NRcRd)алкил, и

хетероциклилалкилот,

(NRcRd)карбонил
Ra и Rb се независно селектирани од

хетероциклилалкилкарбонилот,
хетероциклилкарбонилот,и

водород,
алкенил,
и
алкил;
Rc и Rd се независно селектирани од

хетероциклилоксикарбонилот се понатаму
незадолжително заменети со еден, два, или

водород,
алкенилоксикарбонил,
алкоксиалкилкарбонил,

три субституенти независно селекирани од
алкокси, алкил, цијано, хало, халоалкокси,

алкоксикарбонил,алкил,

халоалкил,

алкилкарбонил,

и

нитро;

алкилсулфонил, арил, арилалкоксикарбонил,
арилалкил,
арилалкилкарбонил,

Rc и Rf се независно селектирани од
водород, алкил, незаменет со арил,

арилкарбонил,
арилоксикарбонил,арилсулфонил,

незаменет соарилалкил, незаменет
циклоалкил,
незаменет

со
со

циклоалкил, циклоалкилсулфонил, формил,
халоалкоксикарбонил,
хетероциклил,

(циклолалкил)алкил,
хетероциклил,

со
со

хетероциклилалкоксикарбонил,

хетероциклилалкил,(NRxRy)алкил,

хетероциклилалкил,
хетероциклилалкилкарбонил,

Ry)карбонил;
и
Rx и Ry се независно селектирани од

хетероциклилкарбонил,
хетероциклилоксикарбонил,

водород,
алкоксикарбонил,
алкилкарбонил,
незаменет

хидроксиалкилкарбонил,
(NReRf)алкил,
(NReRf)алкилкарбонил, (NReRf)карбонил, (N

арил,незаменет со арилалкоксикарбонил,
незаменет соарилалкил, незаменет со

ReRf)сулфонил,

-

циклоалкил, незаменет со хетероциклил,и

C(NCN)NRxRy, при што R' е селектиран од
алкил и незаменет со фенил, и при што

(NRx'Ry')карбонил, при што Rx' и Ry' are
независно селектирани од водород и алкил.

алкил
делот
од
арилалкилот,
арилалкилкарбонилот, хетероциклилалкилот,

има уште 16 патентни барања.

(51) A 61K 31/485, 9/22, 9/32

(73) Purdue Pharma LP

-C(NCN)OR',

(11) 5352
(21) 2013/203

и

незаменет
незаменет

(13) Т1
(22) 30/05/2013

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

(45) 31/10/2015

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

(30) 840244 P 25/08/2006 US

и

(NRx

алкил,
со

(96) 24/08/2007 EP11157013.1
(97) 03/04/2013 EP2399580
Патенти
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(72) Mannion, Richard Owen; McKenna,

има,

William Henry; Huang, Haiyong Hugh and

приближна молекуларна тежина од барем

O'Donnell, Edward, P.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ДОЗИРНИ ФОРМИ

1,000,000;
и
(3)
барем еден полиетилен оксид кој

(57)
1
дозирна

Цврста орална фармацевтска
форма
со
продолжено

има, базирано на реолошки мерења,
приближна молекуларна тежина помала од

ослободување
која
содржи
матрикс
формулација со продолжено ослободување,

1,000,000;
каде што составот содржи барем околу 80%

матрикс

продолжено

(по wt) полиетилен и барем околу 50% (по wt)

ослободување содржи состав кој содржи
барем

полиетилен оксид кој има, базирано на
реолошки мерења, молекуларна тежина од

(1)
барем
едно
активно
средство
одбрано
од
опиоидни
аналгетици;

барем 1,000,000.
има уште 25 патентни барања.

(2)

формулацијата

со

базирано

на

реолошки

мерења,

барем еден полиетилен оксид кој

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10,
A 61P 35/00, C 12N 5/12
(11) 5364
(21) 2013/205

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

(13) Т1
(22) 30/05/2013

(72) SAHIN, Ugur; TURECI, Ozlem; USENER,
Dirk; FRITZ, Stefan; UHEREK, Christoph;

(45) 31/10/2015

BRANDENBURG, Gunda; GEPPERT, Harald-

(30) 05025657 24/11/2005 EP
(96) 24/11/2006 EP06818817.6
(97) 20/03/2013 EP1948693
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG and

Gerhard; SCHRODER, Anja Kristina and THIEL,
Philippe
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
КЛАУДИН-18 ЗА ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМ

Johannes Gutenberg-Universitat Mainz,
vetreten durch den Prasidenten

(57) 1 Моноклонално антитело што ја има
способноста да се врзува за клаудин 18A2

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and

(CLD18A2) и што може да се добие со

Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE

метода што го опфаќа чекорот на
имунизирање на животно со пептид што ја

22 | С т р а н а
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има амино киселинската секвенца SEQ ID

и

NO: 16 или нуклеинска киселина или клетка

каде што антителото посредува уништување

домаќин што го изразува наведениот пептид,
назначено со тоа, што антителото ја има

клетки што изразуваат CLD18A2 преку
индуцирање лиза посредувана од додатно

способноста да посредува во уништувањето
клетки на тумор што изразуваат CLD18A2 ин

зависна цитотоксичност (CDC) и/или лиза
посредувана од антитело зависна клеточна

виво, наведеното уништување е индуцирано
преку врзување на наведеното антитело за

цитотоксичност (ADCC).
има
уште
22
патентни

барања

CLD 18A2 изразен преку наведените клетки,
.

(51) C 07D 211/62, A 61K 31/165, 31/44,

кадешто

31/505, 31/506, C 07D 207/277, 213/81, 233/90,

n означува еден од броевите 0, 1 или 2,

237/24, 239/28, 239/557, 261/18, 271/10,
401/12, 405/12

R1
(a)

C1-6-алкил

група

означува
опционално

(13) Т1
(22) 30/05/2013

супституирана
со
група
R1.1,
(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

(45) 31/10/2015
(30) 20090153778 26/02/2009 EP

група може да биде супституирана со 1 или 2
флуорни атоми и секоја метил група може да

(96) 23/02/2010 EP10711628.7

биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

(97) 17/04/2013 EP2401256
(73) Boehringer Ingelheim International

атоми,
(c) супституирана

GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am

опционално супституирана со група R1.2
кадешто -CH2- единица може да биде

Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

заменета
со
(d) арил-C0-2-алкилен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

супституирана со 1, 2 или 3 групи R1.3,

(72) CECI, Angelo; DOODS, Henri; KONETZKI,
Ingo; MACK, Juergen; PRIEPKE, Henning;

(e) пет-члена хетероарилна-C0-2-алкилен
група опционално супституирана со 1, 2 или

SCHULER-METZ, Annette; WALTER, Rainer
and WIEDENMAYER, Dieter
(54) СОЕДИНЕНИЈА КАКО БРАДИКИНИН
В1 АНТАГОНИСТИ

3 групи R1.4, коишто содржат барем еден N,
O или S атом и којашто опционално

(11) 5346
(21) 2013/206

(57)

1

Соединенија со општа формула I

C3-6-циклоалкил

група

-C(O)група,
група опционално

дополнително содржи еден, два или три Nатоми и којашто може дополнително да се
бензо-кондензирани,
(f) шест-членa хетероарилна-C0-2-алкилен

Патенти

23 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

група опционално супституирана со 1 или 2

(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

групи R1.4, којашто содржи еден, два или три

група може да биде супституирана со 1 или 2

N-атоми и коишто
дополнително

флуорни атоми и секоја метил група може да
биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

можат да бидат
бензо-кондензирани,

(g) девет- или десет -члена хетероарилна
група опционално супституирана со 1 или 2

атоми,

групи R1.4 супституиран, коишто содржат
еден,
два
или
три
N-атоми,

R1.1.1.2 независно еден од друг означува
халоген
или
C1-4-алкил,

(h) 5- или 6-члена хетероциклична група

R1.1.2

опционално супституирана со 1 или 2 групи
R1.4, во којшто -CH2- единица може да биде

(a)

заменета
-C(O)-

со
група,

(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен
група може да биде супституирана со 1 или 2

-O-R1.1.1,
или

флуорни атоми и секоја метил група може да
биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

(i)
(j)

-NR1.1.3R1.1.4

(k)

-C(=NR1.5)-CN,

R1.1 означува халоген, -NO2, -CN, C3-6-

означува
C1-4-алкил,

атоми,
(c)
-O-C1-4-алкил
или
(d) фенил група опционално супституирана

циклоалкил, -OR1.1.1, -SR1.1.1, -C(O)R1.1.1, S(O)2-R1.1.2, -O-S(O)2-R1.1.1, -CO2R1.1.1, -

со

O-C(O)-R1.1.1, -NR1.1.3 R1.1.4, -NR1.1,3C(O)-R1.1.1, -NR1.1.3-C(O)-R1.1.1, -NR1.1,3-

R1.1.3
,
R1.1.4 независно еден од друг означува

CO2-R1.1.1

или

1,

2

или

3

групи

R1.1.1.1

,

-C(O)-NR1.1.3R1.1.4,

R1.1.1

означува

(a)

H,

(b)
C1-4-алкил,
(c) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

(a)
(b)

група

C1-4-алкил

H,
опционално

супституирана со 1, 2 или 3 групи R1.1.4.1,
(c) фенил група опционално супституирана
со
(d)

1,

2

или
3
групи
C3-6-циклоалкил,

R1.1.1.1,
или

група може да биде супституирана со 1 или 2
флуорни атоми и секоја метил група може да
биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

R1.1.3 и R1.1.4 заедно со N атомите коишто
се сврзани формираат 5- или 6-член

атоми,
(d) фенил група опционално супституирана

хетероцикличен
дополнително

со
(e)

R1.1.1.1,
или

хетероатом избран од N, O и S, или
R1.1.3 и R1.1.4 заедно со N атом кон којшто

(f) пиридил група опционално супституирана

тие се сврзани формираат цикличен имид,

со

R1.1.1.2,

R1.1.4.1 независно еден од друг означува
халоген, -NH2, -NH(C1-4-алкил), -N(C1-4-

R1.1.1.1 независно еден од друг означува

алкил)2
или
-SO2-R1.1.2,
R1.2 означува халоген, -NO2, -CN, OH, -O-

(a) халоген, -NO2, -CN, -OH, -O-C1-4-алкил,
C3-6-циклоалкил,
C1-4-алкил
или

CH3
R1.3

1,

1,

2

2
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или
3
групи
C3-6-циклоалкил
или

3

групи

прстен,
којшто
може
да
содржи
понатака

или

фенил,
означува
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(c) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен
(a) халоген, -NO2, -CN, -OR1.1.1, -SR1.1.1, -

група може да биде супституирана со 1 или 2

CO2R1.1.1,
C1-6-алкил
или
(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

флуорни атоми и секоја метил група може да
биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

група може да биде супституирана со 1 или 2
флуорни атоми и секоја метил група може да

атоми,

биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни
атоми,

R6

независно

еден

од

друг

означува

(a) H, халоген, -CN, -OH, C1-6-алкил, C3-7R1.4 независно еден

од друг означува

циклоалкил, -O-C1-4-алкил, -O-CF3, -O-C3-6циклоалкил, -N(C1-3-алкил)2,-C(O)-NH2, -

(a) халоген, -NO2, -CN, -OR1.1.1, -SR1.1.1, S(O)-R1.1.2, -S(O)2R1.1.2, -NR1.1.3R1.1.4, -

(SO2)NH2,
-SO2-C1-3-алкил,
или
(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

N(R1.4.1)-C(O)-C1-4-алкил,
C1-6-алкил,

група може да биде супституирана со 1 или 2
флуорни атоми и секоја метил група може да

(b) C1-3-алкил група кадешто секоја метилен

биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни

група може да биде супституирана со 1 или 2
флуорни атоми и секоја метил група може да

атоми,

биде супституирана со 1, 2 или 3 флуорни
атоми,
или

R7

(c)

(a)
(b)

R1.4.1

оксо
или

халоген,

-CN,
-OH,
C1-6-алкил,

(c) C1-3-алкил или -O-C1-3-алкил, кадешто

-O-C1-3-алкил,
означува

секоја метилен група може да биде
супституирана со 1 или 2 флуорни атоми и

(a)

H,

секоја метил група
може да биде
супституирана со 1, 2 или 3 флуорни атоми,

(b)
(c)

C1-4-алкил,
C1-4-алкил-C(O)-,

означува-OH

H

H,

C1-4-алкил,

R1.5
R2

означува

група,

означува

или

(d)
(e)

C3-7-циклоалкил,
-O-C1-6-алкил,

(f)

-O-C3-7-циклоалкил,

R3 и R4 заедно со јаглеродниот атом кон
којшто се сврзани означуваат
C3-6-

(g) -NH2, -NH(C1-3-алкил), -N(C1-3-алкил)2,
(h)
-C(O)-R7.1,

циклоалкилна
група
опционално
супституирана со група R3.1 кадешто -CH2-

(i)
-S-C1-4-алкил,
-SO2-R7.2,
(j) пет-члена хетероарил група опционално

единица може да биде заменета со
хетероатом O, N, S или со група CO, SO или

супституирана со една или две C1-3-алкил
групи којашто е избрана од пиролил,

SO2,

оксазолил,

R3.1

тиазолил,
изотиазолил,
тиадиазолил,
имидазолил,
пиразолил,триазолил
и

означува

H,

-OH,

изооксазолил,

оксадиазолил,

R5

означува

тетразолил
или
(k) шест-членa хетероарил група опционално

(a)
(b)

H,
C1-4-алкил,

супституирана со една или две C1-3-алкил
групи којашто е избрана од пиридил,

Патенти
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пиримидинил,

пиразинил,

пиридазинил

и

(b)

C1-6-алкил,

триазинил,

(c) C1-3-алкил или -O-C1-3-алкил, кадешто

R7.1 означува-NH2, -NH(C1-6-алкил),-N(C1-6-

секоја метилен група може да биде
супституирана со 1 или 2 флуорни атоми и

алкил)2, N-ацетидинил, N-пиролидинил, Nпиперидинил, N-морфолинил, -OH, -O-C1-8-

секоја метил група
може да биде
супституирана со 1, 2 или 3 флуорни атоми,

алкил
или
-O-C3-7
циклоалкил,
R7.2 означува-NH2, -NH(C1-6-алкил),-N(C1-6-

(d)
(e)

C3-7-циклоалкил,
-O-C1-6-алкил,

алкил)2, N-ацетидинил, N-пиролидинил, N-

(f)

-O-C3-7-циклоалкил,

пиперидинил
R8 означува

или
N-морфолинил
и
H, халоген, C1-4-алкил,

(g) -NH2, -NH(C1-3-алкил), -N(C1-3-алкил)2,
(h)
-C(O)-R11.1,

означува

(i)
-S-C1-3-алкил,
-SO2-R11.2,
(j) пет-член хетероарил група опционално

-CN,
-OH,
C1-6-алкил,

супституирана со една или две C1-3-алкил
групи којашто е избрана од пиролил,

R9
(a)
(b)

H,

халоген,

(c) C1-3-алкил или -O-C1-3-алкил, кадешто

оксазолил,

изооксазолил,

оксадиазолил,

секоја метилен група може да биде
супституирана со 1 или 2 флуорни атоми и

тиазолил,
изотиазолил,
имидазолил,
пиразолил,

тиадиазолил,
триазолил
и

секоја метил група
може да биде
супституирана со 1, 2 или 3 флуорни атоми,

тетразолил,
или
(k) шест-член хетероарил група опционално

(d)
(e)

C3-7-циклоалкил,
C2-4-алкинил,

супституирана со една или две C1-3-алкил
групи којашто е избрана од пиридил,

(f)

-O-C1-6-алкил,

пиримидинил,

пиразинил,

пиридизинил

и

(g)
-O-C3-7-циклоалкил,
(h) -NH2, -NH(C1-3-алкил), -N(C1-3-алкил)2,

триазинил,

(i)
-C(O)-R9.1,
(j) -S-C1-4-алкил, -SO-C1-4-алкил, -SO2-C1-4-

R11.1 означува-NH2, -NH(C1-6-алкил),-N(C16-алкил)2, N-ацетидинил, N-пиролидинил, N-

алкил,

пиперидинил, N-морфолинил, -OH,-O-C1-8алкил
или
-O-C3-7-циклоалкил,

R9.1 означува-NH2, -NH(C1-6-алкил),-N(C1-6-

R11.2 означува-NH2, -NH(C1-6-алкил),-N(C1-

алкил)2, N-ацетидинил, N-пиролидинил, Nпиперидинил,
N-морфолинил,
-OH,

6-алкил)2, N-ацетидинил, N-пиролидинил, Nпиперидинил
или
N-морфолинил
и

или
-O-C3-7-циклоалкил,
H, халоген, C1-4-алкил,

X независно еден од друг означува C-R6 или
N,

означува

енантиомерите, диастереомерите, смесите и
нивните соли.

-O-C1-8-алкил
R10 означува
R11
(a)

H,

халоген,

-CN,

-OH,

има уште 33 патентни барања.

(51) A 61K 31/485, A 61P 25/36
(11) 5366
(13) Т1

(30) 19970068480P 22/12/1997 US
(96) 22/12/1998 EP06111805.5

(21) 2013/208

(97) 10/04/2013 EP1685839
(73) Euro-Celtique S.A.

(22) 03/06/2013
(45) 31/10/2015
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2, avenue Charles de Gaulle 1653

ефективна доза на опиоиден агонист и

Luxembourg, LU

опиоиден

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

соодносот на опиоидниот антагонист do
опиоиден агонист добивајќи комбиниран

(72) Kaiko, Robert, F. and Colucci, Robert, D.
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ОРАЛНА

продукт кој е аналгетски ефективен кога
комбинацијата е дадена орално на не-

ДОЗИРАЧКА ФОРМА ШТО СОДРЖИ
КОМБИНАЦИЈА НА ОПИОИДЕН АГОНИСТ

физички зависни човечки субјект, но кој дава
аверзивен ефект кај физички физички

И ОПИОИДЕН АНТАГОНИСТ

зависни човечки субјекти кога е орално

(57) 1 Непрекинато ослободувачка орална
дозирачка форма за употреба на третирање

даден во истата доза или поголема доза од
аналгетски
ефективната
доза,

на болка додека се редуцира оралната
злоупотреба на потенцијалната дозирачка

кадешто споменатиот опиоиден агонист е
оксикодон, кадешто оксикодонот е вклучен во

форма од зависник кој покушава да постигне
еуфорија
со
зимање
повеќе
од

количество од 2.5 до 800 mg, понатаму
вклучува непрекинато ослободувачки носач,

вообичаената

препишана

одеднаш,

додека дозирачката форма е давана на

дозирачката
комбинација

форма
се
вклучува
во
на
орална
аналгетски

двапати дневна или еднаш дневна база.
има
уште
4
патентни
барања.

доза

(51) A 61K 31/485, 31/60, 31/16, 45/06

антагонист,

2, avenue Charles de Gaulle 1653

(11) 5353

(13) Т1

Luxembourg, LU

(21) 2013/209

(22) 03/06/2013

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

(45) 31/10/2015
(30) 19970068480P 22/12/1997 US
(96) 22/12/1998 EP10179026.9

(72) Kaiko, Robert, F. and Colucci, Robert, D.
(54) ФАРМАЦЕВТСКА ОРАЛНА

(97) 13/03/2013 EP2266564
(73) Euro-Celtique S.A.

ДОЗИРАЧКА ФОРМА ШТО СОДРЖИ

Патенти
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КОМБИНАЦИЈА НА ОПИОИДЕН АГОНИСТ

нивна

И ОПИОИДЕН АНТАГОНИСТ

опиоиден антагонист, кадешто опиоидниот

(57) 1 Орална дозирачка форма за употреба
во третирање болка додека се редуцира или

антагонист
е
налтрексон,
соодносот на опиоидниот антагонист со

превентира орална злоупотреба на орална
опиоидна формулација, кадешто оралната

опиоидниот агонист даваат комбиниран
продукт кој е аналгетски ефективен кога

дозирачка
форма
вклучува
орален
аналгетски ефективно количество на oпиоид

комбинацијата е дадена орално, но кој е
аверзивен
во
физички

агонист,

зависни

кадешто

опиоидниот

агонист

е

селектиран од групата што содржи морфин,
хидроморфон,
хидрокодон,
оксикодон,

микстура,

човечки

субјекти

и

кога

се

администрирани иста доза или со поголема
доза од вообичаено препишаната доза

кодеин, леворфанол, меперидин, метадон, и
на опиоидниот агонист.
има уште 7 патентни барања.

(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА НА

(51) A 61K 9/14, 31/575, 9/107
(11) 5246
(21) 2013/226

(13) Т1
(22) 13/06/2013

КРЕМА ОД ФУСИДИЧНА КИСЕЛИНА
(57) 1 Постапка за подготовка на крема од

(45) 31/10/2015
(96) 16/02/2010 EP10720198.0

фусидична киселина, споменатата постапка
опфаќа чекор на користење на натриум

(97) 03/04/2013 EP2403480
(73) Sulur, vanangamudi Subramaniam

фусидат како сурова активна фармацевтска
состојка и претворање на споменатиот

SIDCO Garment Complex, III Floor, Guindy,

натриум

Tamil Nadu State, India, Chennai 600 032, IN
(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

фусидична киселина во средина ослободена
од кислород, во база на крема, кадешто

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000
Скопје

фазата на масло и фазата на вода на базата
на крема се комбинирани под вакум.

(72) SRINIVASAN, Madhavan; CHULLIEL,
Neelakandan Narayanan; VANANGAMUDI,

има уште 8 патентни барања.

фусидат

на

самото

место

во

Sulur, Subramaniam and KUPPUSAMY, Senthil
Kumar

28 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) C 07D 239/54, A 01N 43/54, C 07D

R1 е фенил, нафталенил или 5- или 6-член

401/06, 417/06, 471/04, 487/04, 498/04, 513/04

хетероароматичен

прстен,

секој

(13) Т1
(22) 17/06/2013

незадолжително заменет со 1 до 3
субституенти независно селектирани од

(45) 31/10/2015
(96) 30/01/2009 EP09709044.3

групата која што се состои од халоген,
цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

(97) 24/04/2013 EP2240454
(73) E.I. du Pont de Nemours and Company

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
халоалкенил, C2-C4 алкилкарбонил, C2-C4

Wilmington, DE 19898, US

халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,

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

C2-C4
алкиламинокарбонил,
C3-C7
диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),

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

C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6
алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

(72) HOLYOKE JR, Caleb, William; TONG, Myhanh, Thi; COATS, Reed, Aaron; ZHANG,

алкиламино, C2-C6 диалкиламино, SF5,
Si(CH3)3, CHO, хидрокси, OC(O)R19 и

Wenming; MCCANN, Stephen, Frederick and

N(R20)C(O)R19;

CHAN, Dominic, Ming-tak
(54) МЕЗОИОНСКИ ПЕСТИЦИДИ

R1

(11) 5245
(21) 2013/229

(57)

1

Соединение

со

Формула

или
е

1,
или
R1
е
C(X1)R18,
C(=NOR23)R18,
C(O)NR16R18a,
C(=NNR20aR23)R18,
C(=NNR20aC(O)R23)R18,
C(=NNR20aC(O)OR23a)R18
C(=NNR20aC(O)NR20aR23)R18;
R1
е
систем
хетероароматичен

при
X
Y

што
е
е

O
O

или
или

S;
S;

R1 е H, халоген, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6
халоалкенил,
C2-C6
алкинил,
C2-C6
халоалкинил, CR24=C(R24)R10 или CaCR10;
или
R1
е
C3-C7
циклоалкил,
C4-C8
циклоалкилалкил или C5-C7 циклоалкенил,
секој незадолжително заменет со 1 до 4,
субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген, C1-C2
алкил, C1-C2 алкокси, 1 циклопропил, I CF3 и
1
Патенти

OCF3;

или

на
8до
бицикличен

или
или
10-член
прстен

незадолжително заменет на членовите на
јаглеродниот прстен со најмногу до 3
субституенти

независно

селектирани

од

групата која што се состои од халоген,
цијано, нитро, SF5, C1-C4 алкил, C2-C4
алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил,
C2-C4
алкилкарбонил,
C2-C4
халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,
C2-C4
алкиламинокарбонил,
C3-C7
диалкиламинокарбонил, C(O) N(CH2Z2 CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6
алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4
алкиламино, C2-C6 диалкиламино, Si(CH3)3,
CHO, хидрокси, OC(O)R19 и N(R20)C(O) R19,
и незадолжително понатаму заменет на
членовите на азотниот прстен со метил; или
29 | С т р а н а
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R1

е

фенил

или

5-

или

6-член

алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил,

хетероароматичен прстен, од кои секој е

C2-C4

заменет со GQ1, секој е незадолжително
заменет со 1 Q2 и секој е незадолжително

халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,
C2-C4
алкиламинокарбонил,
C3-C7

заменет со 1 или 2 субституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6

халоген, цијано, нитро, SF5, C1-C4 алкил, C2C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
C1-C4

алкоксиалкил, S (O)nR12, S(O)2R13, C1-C4
алкиламино
и
C2-C6
диалкиламино;

халоалкил,

Q1

6-член

халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,
C2-C4
алкиламинокарбонил,
C3-C7

хетероароматичен
прстен,
незадолжително заменет со 1

секој
до 3

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

алкоксиалкил, S(O)n R12, S(O)2R13, C1-C4
алкиламино, C2-C6 диалкиламино, Si(CH3)3,

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,
C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

CHO, хидрокси, OC(O)R19 и N(R20)C(O)R19;

алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,

или
R1

C2-C4
алкоксикарбонил,
алкиламинокарбонил,
C3-

фенил

алкилкарбонил,

или

5-

или

C2-C4

6-член

е

фенил

или

C2-C4

или

е

C2-C4

алкилкарбонил,

5-

C2-C4
C7

хетероароматичен прстен, секој заменет со
LQ1 и незадолжително заменет со 1 или 2

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4
алкиламино, C2-C6 диалкиламино, SF5,

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

Si(CH3)3,

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,

N(R20)C(O)R19;
Q2
е
фенил

C2-C4
алкоксикарбонил,
алкиламинокарбонил,

C2-C4
C3-C7

CHO,

хидрокси,

OC(O)R19

или

или

6-член

хетероароматичен
прстен,
незадолжително заменет со 1

секој
или 2

5-

и

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

алкиламино
и
C2-C6
диалкиламино;
секој A е независно C(R16)2, O, S(O)n или

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,

NR15;
секој

C2-C4
алкоксикарбонил,
алкиламинокарбонил,

A1

е

независно

C(R17)2;

C2-C4
C3-C7

X1
е
O
или
S;
G е директна врска, O, S(O)n, NH, N(CH3),

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6

CH2, CH2O, OCH2, C(O), C(O)O, OC(O),

алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

C(O)NH
L
е
фенил

алкиламино
R2

или
или

5-

NHC(O);
или
6-член

и

C2-C6
е

диалкиламино;
CR5R6Q;

хетероароматичен прстен незадолжително
заменет со 1 или 2 субституенти независно

R3 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C2C6 алкенил, C2-C6 халоалкенил, C2-C6

селектирани од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4

алкинил, C2-C6 халоалкинил или CaCR10;
или
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C4-C7

алкиламино и C2-C6 диалкиламино; или

незадолжително

R3 и R4 се земени заедно со соседните

заменет со 1 до 4 субституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

поврзувачки азотни и јаглеродни атоми за да
се формира незадолжително заменет прстен

халоген, C1-C2 алкил, 1 циклопропил и 1
CF3;
или

R-1
или

R3 е фенил, нафталенил или 5- или 6-член
хетероароматичен
прстен,
секој

Z е C(R8a)=C(R8b), S, O или NCH3, под услов
ако
C(R8a)=C(R8b)
половината
е

незадолжително

2

ориентирана така што јаглеродниот атом

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

врзан со R8b е поврзан како R3 во Формула
1;

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,
C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

секој R5 е независно H, F, Cl, цијано или C1C4
алкил;

алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,
C2-C4
алкоксикарбонил,
C2-C4

секој
Q

циклоалкилалкил,

циклоалкил
секој

заменет

со

или

1

или

прстен

R-2

R6 е независно H, F, Cl или CH3;
е

алкиламинокарбонил,
C3-C7
диалкиламинокарбонил,
C(O)N(CH2Z2CH2), C1-C4 алкокси, C1-C4

Z1

халоалкокси, C2-C6 алкоксиалкил, S(O)nR12,
S(O)2R13, C1-C4 алкиламино и C2-C6

секој R7 е независно H, халоген, цијано,
CF3, C1-C3 алкил или C3-C6 циклоалкил;

диалкиламино;
R4 е C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6

R8a
R8b

е

алкенил, C2-C6 халоалкенил, C2-C6 алкинил,

секој

R9a е независно H, халоген, цијано,

C2-C6 халоалкинил или CaCR10; или
R4 е C3-C6 циклоалкил или C4-C7

нитро, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
алкенил, C2-C4 халоалкенил, C2-C4 алкинил,

циклоалкилалкил, секој
незадолжително
заменет со 1 до 4 субституенти независно

C2-C4 халоалкинил, C1-C4 алкокси, C1-C4
халоалкокси, C2-C4 алкилкарбонил, C2-C4

селектирани од групата која што се состои од
халоген, C1-C2 алкил, 1 циклопропил и 1

халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,
C2-C4 халоалкоксикарбонил, C(O)NH2, C2-

CF3;

C4

или

е

O,

е
H,

S

H
F,

или

NR14;

или
CF2H
или

алкиламинокарбонил,

F;
CF3;

C3-C7

R4 е фенил, нафталенил или 5- или 6-член
хетероароматичен
прстен,
секој

диалкиламинокарбонил, C(O)N (CH2Z2C H2),
C2-C4
халоалкиламинокарбонил,
C3-C7

незадолжително заменет со 1 или 2
субституенти независно селектирани од

халодиалкиламинокарбонил, SF5, S(O)nR12
или S (O)2R13; или C3-C6 циклоалкил или

групата која што се состои од халоген,
цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

C4-C7
циклоалкилалкил,
незадолжително заменет со

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

субституенти селектирани од групата која

алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,
C2-C4
алкоксикарбонил,
C2-C4

што се состои од халоген, C1-C2 алкил, 1
циклопропил и 1 CF3; или фенил или 5- или

алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил,

C3-C7
C(O)N(CH2Z2CH2),

6-член хетероароматичен прстен, секој
незадолжително заменет со 1 или 2

C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6
алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

Патенти
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цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

селектирани од групата која што се состои од

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

халоген, цијано, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,

алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,
C2-C4
алкоксикарбонил,
C2-C4

C1-c4 халоалкокси, S(O)nR12 и S(O)2R13;
секој
R15 е независно C1-C4 алкил;

алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил,

C3-C7
C(O)N(CH2Z2CH2),

секој R16 е независно H или C1-C4 алкил;
секој
R17 е независно H, F или CH3;

C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, C2-C6
алкоксиалкил, S(O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

R18 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C3C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6

алкиламино

диалкиламино;

алкиламино или C2-C7 диалкиламино; или

секој R9b е независно H, халоген, цијано,
C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4

фенил или 5- или 6-член хетероароматичен
прстен, секој незадолжително заменет со 1

алкокси или C1-C4 халоалкокси; или фенил
или пиридинил, секој
незадолжително

до 3 субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген, C1-C4

заменет со 1 или 2 субституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

алкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси,
S(O)nR12
и
S(O)2R13;

халоген,

R18a

и

цијано,

халоалкил,
халоалкокси,

C2-C6

C1-C4

алкил,

C1-C4

C1-C4
алкокси,
C1-C4
S(O)nR12
и
S(O)2R13;

е

фенил

или

5-

или

хетероароматичен
прстен,
незадолжително заменет со

I

6-член
секој
до 3

секој R10 е независно Si(R11)3; или фенил
или пиридинил, секој
незадолжително

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген, C1-C4

заменет со 1 до 3 субституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

алкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси,
S(O)nR12
и
S(O)2R13;

халоген, цијано, нитро, SF5, C1-C4 алкил, C2-

секој

C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
халоалкил, C2-C4 алкилкарбонил;

C1-C4
C2-C4

секој R20 е независно H или C1-C4 алкил;
секој
R20a е независно C1-C4 алкил;

халоалкилкарбонил, C2-C4 алкоксикарбонил,
C2-C4
алкиламинокарбонил,
C3-C7

секој R21 е независно H или C1-C4 алкил;
R23 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C3-

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2)
C2-C6 алкоксиалкил, C1-C4 алкокси, C1-C4

C6 алкенил, C3-C6
алкинил,
C3-C6

халоалкокси, S (O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

CH2CO2R21;

алкиламино
секој
R11

и
C2-C6
диалкиламино;
е независно C1-C4 алкил;

R23 е C3-C6 циклоалкил или C4-C7
циклоалкилалкил, секој
незадолжително

секој R12 е независно C1-C4 алкил или C1C4
халоалкил;

заменет со 1 до 4 субституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

секој R13 е независно C1-C4 алкиламино,
C2-C6 диалкиламино или -N(CH2Z2CH2);

халоген, C1-C2 алкил, I циклопропил и 1 CF3;
или

R14 е H, C1-C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C2-

R23

или

6-член

C5
алкоксикарбонил,
алкиламинокарбонил,

хетероароматичен
прстен,
незадолжително заменет со 1

секој
до 3

C2-C5
C3-C7

R19

е

е

фенил

независно

C1-C4

халоалкенил,
халоалкинил

алкил;

C3-C6
или
или

или

5-

диалкиламинокарбонил, C(O)N(CH2Z2CH2),
S(O)nR12 или S(O)2R13; или фенил или

субституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

пиридинил, секој незадолжително заменет
со 1 до 3 субституенти независно

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,
C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
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алкилкарбонил, C2-C4 халоалкилкарбонил,
алкоксикарбонил,

C2-C4

алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил,

C2-C4

R24 е независно H, F или CH3;

m

е

0,

1,2

или

3;

секој
p
е

n

C1-C4 алкокси, C1-C4-халоалкокси, C2-C6
алкоксиалкил, S (O)nR12, S(O)2R13, C1-C4

секој
y

q

алкиламино
и
C2-C6
диалкиламино;
R23a е C1-C6 алкил, C2-C6 халоалкил, C3-C6

секој Z2 е независно CH2CH2, CH2CH2CH2
или CH2OCH2

алкенил

има уште 13 патентни барања.

или

C3-C7
C(O)N(CH2Z2CH2),

секој

C3-C6

циклоалкил;

(51) C 12N 15/86, 5/10
(11) 5223

(13) Т1

(21) 2013/264

(22) 08/07/2013
(45) 31/10/2015

е

независно
1,
2,

0,
3

1

или
или

2;
4;

е

независно 0,
1
или

1

или

2;
и

0,
е

2;

геном, методата ги опфаќа чекорите на
воведување
во
клетка
претходник:
единечен молекул на нуклеинска киселина
што ги содржи Е1А и Е1B-I9K и E1B-55K

(96) 04/10/2004 EP04791140.9

кодирачките секвенци, каде што наведената

(97) 01/05/2013 EP1670925
(73) Crucell Holland B.V

Е1А и барем една од Е1B кодирачките
секвенци се одделени со барем 8 kb; или два

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

или повеќе молекули на нуклеинска киселина
што ги содржат Е1А и Е1B-I9K и E1B-55K

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) VOGELS, Ronald; HAVENGA, Menzo,

кодирачките секвенци каде што наведената
Е1А и барем една од Е1B кодирачките

Jans, Emco and ZUIJDGEEST, David A.T.M.
(54) СПАКУВАНИ КЛЕТКИ ЗА
РЕКОМБИНАНТЕН АДЕНОВИРУС

секвенци се одделени со барем 8 kb кога

(57) 1 Метода за подготвување клетка што
има аденовирус Е1А и Е1B-I9K и E1B-55K

со крај-со-крај спојување.
има уште 11 патентни барања.

наведените
молекули
на
нуклеинска
киселина би формирале единечен молекул

кодирачки секвенци интегрирани во неговиот

Патенти
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(51) C 07D 405/14, A 61K 31/497, 31/506, A

(72) LING, Anthony Lai and PFEFFERKORN,

61P 3/04, 3/10

Jeffrey Allen
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОФУРАНИЛ КОИ
СЕ КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

(11) 5224
(21) 2013/266

(13) Т1
(22) 08/07/2013

(45) 31/10/2015
(96) 04/03/2010 EP10708644.9

ГЛУКОКИНАЗА

(97) 03/07/2013 EP2406253
(73) Pfizer Inc.

(2-метил-6-((5-метилпиразин-2ил)карбамоил)бензофуран-4-

235 East 42nd Street New York, NY 10017,

илокси)пиримидин-2-карбоксамид или негова

US

фармацевтски прифатлива сол.
има уште 8 патентни барања.

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(57) 1 Соединение со назив N,N-диметил-5-

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(51) C 07D 215/26, A 61K 31/47, A 61P 35/00,

R' е одбрано од H, халоген, халогено-C1-C6

C 07D 413/12

алкил, C1-C6 алкил, арил или хетероциклил;

(11) 5226
(21) 2013/268

(13) Т1
(22) 09/07/2013

X
G

е

одбрано
од
е
CH

O
или
или

S
N;

(45) 31/10/2015
(96) 24/02/2008 EP08730590.0

R1, R2 и R3 се секое независно одбрани од
H, халоген, халогено-C1-C6 алкил, C1-C6

(97) 10/04/2013 EP2125777
(73) Advenchen Laboratoires, LLC

алкил,
хидрокси,
C1-C6
алкокси;
R4 и R5 се секое независно одбрани од H,

9135 Reseda Blvd, Ste 238, Northridge, CA

халоген, халогено-C1-C6 алкил, C1-C6 алкил,

91324, US

хидрокси,
C1-C6
алкокси,
алкоксиалкокси, C2-C6 алкенил,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

C1-C6
C2-C6

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CHEN, Guoqing, Paul
(54) СПИРО СУПСТИТУИРАНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

алкинил, C1-C6 алкил-OC(=O)-, арил-OC(=O), арил C1-C6 алкиленил-OC(=O)-, C1-C6

АНГИОГЕНЕЗА

b

(57)

1

Соединение со формулата III

алкил-C(=O)- , арил-C(=O)- или арил C1-C6
алкиленил-C(=O)-;
е

одбрано

од

1,

2

или

3;

и
каде
што:
изразот "арил" означува органски радикал
изведен од ароматски јаглеводород преку
отстранување на еден водород и е
несупституиран или супституиран од еден
или два супституенти, одбрани од халоген,
халогено-понизок

алкил,

понизок

алкил,

понизок алкенил, понизок алкинил, циано,
понизок алкилциано, хидрокси, понизок
назначено
со
тоа,
што
A е одбрано од директна врска или -N(R')-;

алкокси, карбокси, карбокси-алкил, амино,
карбамоил, карбамат, уреидо, меркапто,

B е одбрано од -N(R')-, -C(=X)- или C(=X)N(R')-;

сулфо, понизок алкилсулфинил, понизок
алкансулфонил, сулфонамид; арил вклучува
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прстен

кондензиран

алифатичен

со

прстен;

кондензиран

хетероцикличен

прстен;

прстенест систем вклучува карбоциклични

изразот
"хетероциклил"
означува
неароматски, единечни и кондензирани прстени

прстени и само еден хетероцикличен прстен
што може да биде делумно заситен или

што содржат до четири хетероатоми во секој
прстен, секој од истите независно одбран од

заситен; хетероцикликот и хетероцикличните
прстени
може
да
се
дополнително

O, N и S, и кои што прстени, може да се
несупституирани
или
супституирани

супституирани и супституенти одбрани од
групата дефинирана горе како супституенти

независно

за

од,

на

пример,

до

три

арил;

супституенти; секој хетероцикличен прстен
има од 4 до 7, подобро 5 или 6, атоми од

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има
уште
7
патентни
барања.

(51) A 61K 9/00, 49/00, 9/08, C 07C 227/38,

MOROSINI, Pier, Francesco; CERAGIOLI,

229/22

Silvia and UGGERI, Fulvio
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
КОМПЛЕКС НА ГАДОБЕНАТ ДИМЕГЛУБИН

(11) 5234
(21) 2013/269

(13) Т1
(22) 09/07/2013

(45) 31/10/2015
(96) 23/11/2010 EP10781898.1

ВО ЦВРСТА ФОРМА

(97) 05/06/2013 EP2503990
(73) Bracco Imaging SPA

форма на
димеглумин

(57)

1

Процес за подготовка на цврста
соединение на гадобенат
со
формула
(I):

20134 Milan, IT
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ANELLI, Pier, Lucio; LATTUADA, Luciano;
FRETTA, Roberta; FERRIGATO, Aurelia;

(51) C 07D 281/10, A 61K 31/553
(11) 5235
(21) 2013/270

(13) Т1
(22) 10/07/2013

(45) 31/10/2015
(96) 17/08/2006 EP06801887.8
(97) 19/06/2013 EP1928850
(73) The Trustees of Columbia University in
the City of New York

што содржи сушење со распрснување нa
течен состав на споменатиот соединение.
има уште 14 патентни барања.

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DENG, Shixian; MARKS, Andrew, Robert;
LANDRY, Donald, W.; CHENG, Zhen, Zhuang
and LEHNART, Stephan, E.
(54) АГЕНСИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ТРЕТИРАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА КОИ
ВКЛУЧУВААТ МОДУЛАЦИЈА НА RYR

New York, New York 10027, US

РЕЦЕПТОРИТЕ

(74) Друштво за застапување од областа на

(57)

индустриската сопственост ЖИВКО

структурата

Патенти

1

Соединение
од

претставено
формула

со
I-k:
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при

што:

кога p е 0, R18 е C1-C4 алкил; и
кога p е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, или 10;
R18 е селектиран од групата која што се
состои од -(C=O)OR15, -OR15, алкил, и арил,
при што R' и R" се независно селектирани од
групата која што се состои од H, халоген, OH, -NH2, -NO2, -CN, -CF3,-OCF3, -N3, -

при што секој алкил и арил може да биде
заменет;
и
R15 е селектирани од групата која што се

SO3H,
-S(=O)2алкил,
-S(=O)алкил,
OS(=O)2CF3,
ацил,
алкил,
алкоксил,

состои од H, ацил, алкенил, алкоксил, OH,
NH2, алкил, алкиламино, арил, алкиларил,

алкиламино,

циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероарил,
хетероциклил, и хетероциклилалкил, при што

алкилтио,

циклоалкил,арил,

хетероциклил, хетероциклилалкил, алкенил,
алкинил, (хетеро-)арил, (хетеро-)арилтио, и
(хетеро-)ариламино; и при што секој ацил,
алкил, алкоксил, алкиламино, циклоалкил,

секој ацил, алкенил, алкоксил, алкил,
алкиламино, арил, алкиларил, циклоалкил,
циклоалкилалкил, хетероарил, хетероциклил,

арил, хетероциклил, хетероциклилалкил,
алкенил, алкинил, (хетеро-)арил, (хетеро-

и хетероциклилалкил може да биде заменет;
и енантиомери, диастереомери, тавтомери,

)арилтио

фармацевтски прифатливи соли, хидрати,
солвати и нивни комплекси.

може

да

биде

заменет;

n
е
0,
1,
или
2;
и
p е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10;

има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/33, A 61P 35/00
(11) 5236
(13) Т1

(45) 31/10/2015
(96) 27/03/2008 EP08744440.2

(21) 2013/271

(97) 08/05/2013 ep2137184
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(73) Array Biopharma, Inc.

алкил)2, (1-6C алкил)NR'R'' или (1-3C)алкил;

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US

R1, R2, R3 и R4 се независно H, F, Cl, CN,

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

Me, Et, изопропил, циклопропил, C(O)NR'R'',
CH2OH,
или
hetAr3;
R1a
е
H,
F,
Cl,
или
Me;
R5, R6, R7 и R8 се независно H, F, Cl,

(72) LYSSIKATOS, Joseph, P.; ZHAO, Qian;
ALLEN, Shelley; KALLAN, Nicholas, C.;
SCHLACHTER, Stephen. T.; GRESCHUK,
Julie, Marie; MARMSATER, Frederik, P.;

CN
или
Me;
секој R9 е независно селектиран од халоген,

MUNSON, Mark, C.; RIZZI, James, P.;

CN,

ROBINSON, John, E. and TOPALOV, George,
T.
(54) ИМИДАЗО [1,2-А] ПИРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА

алкил)NRaRc,
ORa,
(1-6C
алкил)ORa
[незадолжително заменет со амино], C(O)

РЕЦЕПТОРИ НА ТИРОЗИНСКА КИНАЗА

алкил)-hetAr1, (1-6C алкил)-hetCyc1, оксо, и
C(O)O(1-6C
алкил);

(57)

1

Соединение со општа Формула I:

CF3,

(1-6C)алкил,

NRaRb,

-(1-6C

NRaRc,
C(O)(CRxRy)NRaRc,
NHC(O)Re,
NHC(O)(CRmRn)NRaRc, NHC(O)NRfRg, (1-6C

секој Ra е независно

H или (1-

6C)алкил;
секој Rb е независно H, (1-6C)алкил, (1-6C
алкил)OH, (3-6C)циклоалкил, CH2hetAr4, (16C флуороалкил) или -(1-6C алкил)-O-(1-6C
алкил),
секој Rc е независно H, (1-6C)алкил,
или

(3-6C)циклоалкил,

секој Re е независно (1-6C алкил);
секој Rf и Rg е независно H или (1-6C

или фармацевтски прифатлива сол
од

тоа,

A
е
(hetCyc2b),
Z

при

што:

-Z-(CH2)p-(hetCyc2a),
-ZZ-R10
или
Z-R11;
е

O

или

NH;

p
е
0,
1,
или
2;
hetCyc2a е 5 или 6 член хетероцикличен
прстен незадолжително заменет со една или
повеќе
R9
групи;
hetCyc2b е 7-12 член спироцикличен или
премостен
хетеробицикличен
прстенест
систем незадолжително заменет со една или
повеќе

R9
групи;
R10 е (1-6C)алкил заменет со NR'R'';
R11 е (5-6C)циклоалкил заменет со

NR'R'';
B е H, CN, ORh, Ar1, hetAr2, C(O)NRiRj, C(O)hetCyc3,
C(O)NH(1-6C
алкил)-hetCyc3,
C(O)(1-6C алкил)-hetCyc3, SRk, SO2N(1-6C
Патенти

арил;

алкил);
Rh е H, CF3, (1-6C)алкил, (1-6Cалкил)-(3-6C
циклоалкил), (1-6C алкил)-O-(1-6C алкил), (16C алкил)OH, (1-6C алкил)-S-(1-6C алкил), (16C

алкил)NR'R'',

hetCyc4,

(1-6C

алкил)hetCyc4, (1-6C алкил)арил, или (1-6C
алкил)-hetAr5;
Ri
е
H
или
1-6C
алкил;
Rj е (1-6C)алкил, (1-6C алкил)-O-(1-6C
алкил),
или

или
(1-6C
алкил)-OH;
Rk е (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил,
(1-6C

алкил)-O-(1-6C

алкил);

Rm и Rn се независно H или (1-6C
алкил);
Rx и Ry се независно H или (1-6C
алкил),
или Rx и Ry заедно со атомот за кој што тие
се закачени формираат циклопропил прстен;
37 | С т р а н а
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Ar1 е арил незадолжително заменет со OH,

три групи независно селектирани од (1-

O-(1-6C алкил), C(O)2(1-6C алкил), или (1-6C

6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, халоген, CN,

алкил)NR'R'';
hetCyc1 е a 5-6 член хетероцикличен прстен

CF3, OCH2F, OCF3, O(1-6C алкил), O(36C)циклоалкил,
и
NR'R'';

кој што е незадолжително заменет со (16C)алкил
или
OH;

hetAr3 и hetAr4 се независно 5-6 член
хетероарил
прстен;

hetCyc3 и hetCyc4 се независно 5 или 6 член
хетероцикличен
прстен
незадолжително

hetAr5 е 5-6 член хетероарил прстен
незадолжително заменет со (1-6C)алкил; и

заменет

со

OH

или

-O(1-6C

алкил);

R' и R'' се независно H или (1-

hetAr1 и hetAr2 се 5-6 член хетероарил
прстен незадолжително заменет со една до

6C)алкил.
има уште 29 патентни барања.

(51) C 07K 16/28, A 61P 37/08
(11) 5237
(13) Т1

(72) HUANG, Tammy T.; MARTIN, Joel H.;
FAIRHURST, Jeanette L. and

(21) 2013/272

PAPADOPOULOS, Nicholas J.
(54) "ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК
АФИНИТЕТ КОН ЧОВЕКОВИ ИЛ-4

(22) 10/07/2013
(45) 31/10/2015
(96) 27/10/2009

EP09744292.5
(97) 10/04/2013 EP2356151
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC.

РЕЦЕПТОР"

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY

(hIL-4R) (SEQ ID NO:274), се состои од јака

10591, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

врска променлив регион (HCVR) се состои од
амино киселинска секвенца прикажана во

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

SEQ ID NO:162 и лесна врска сио променлив
регион (LCVR) се состои од амино

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

киселинска секвенца прикажано во SEQ ID
NO:164. има уште 14 патентни барања.

(51) C 12N 15/63, 15/64, 15/68, 15/85

(54) DNA ПЛАЗМИДИ КОИШТО ИМААТ

(11) 5238
(21) 2013/273

(13) Т1
(22) 15/07/2013

(57)

1

Антитело или негов антиген-

сврзувачки фрагмент што конкретно го
врзува човечкиот интерлеукин-4 рецептор

ПОДОБРЕНО ИЗРАЗУВАЊЕ И
СТАБИЛНОСТ

(45) 31/10/2015
(96) 02/05/2007 EP077765663.4

(57)
1
DNA плазмид којшто содржи
канамицин резистентен ген којшто содржи

(97) 24/04/2013 EP2147105
(73) Merial Limited
3239 Satellite Blvd. Duluth, GA 30096, US

канамицин

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

кадешто
изразувањето
резистентниот
ген
е

(72) AUDONNET, Jean-christophe

споменатиот DNA плазмид како што е
спореденo со изразувањето на канамицин

38 | С т р а н а

резистентен

генски

промотер

кадешто канамицин резистентниот генски
промотер содржи P1 промотер од Слика 1,
на
канамицин
намаленo
во
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резистентниот ген во плазмидот pVR1012 и

повисок

кадешто

плазмидна стабилност. има уште 8 патентни

намаленото

изразување

на

плазмиден

принос

и

повисока

канамицин резистентниот ген резултира во

барања.

(51) A 61K 31/44, A 61P 17/06, 19/02, 27/02,

(54) СОРАФЕНИБ ТОЗИЛАТ ЗА

35/00
(11) 5260

(13) Т1

ЛЕКУВАЊЕТО НА БОЛЕСТИ КОИШТО СЕ
КАРАКТЕРИЗИРААТ СО АБНОРМАЛНА

(21) 2013/276

(22) 16/07/2013

АНГИОГЕНЕЗА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Соединение

N-(4-хлоро-3-

(96) 11/02/2003 EP03707846.6

(трифлуорометил)фенил)-N'-(4-(2-N-

(97) 03/07/2013 EP1478358
(73) Bayer HealthCare LLC

метилкарбамоил)-4-пиридилокси)фенил)уреа
тозилат за употреба во лекувањето на

555 White Plains Road Tarrytown, NY 10591,
US

болести поврзани со VEGF-индуциран сигнал
за трансдукционата патека.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

има уште 7 патентни барања.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DUMAS, Jacques; SCOTT, William J.;
ELTING, James and HATOUM-MAKDAD, Holia

содржи стабилизатор со 90 до 250 kJ/100 g, а

(51) A 23C 9/142, 9/15
(11) 5249

(13) Т1

го

(21) 2013/277

(22) 16/07/2013

оригиналното млеко, и сите белковини од
оригиналното млеко, а во кој што не се

(45) 31/10/2015

содржи

целокупниот

калциум

од

(96) 05/01/2007 EP07700146.9
(97) 17/04/2013 EP1973412
(73) Arla Foods Amba
Sonderhoj 14 8260 Viby J, DK

додава калциум, и кој што млечен производ
нуди млечен вкус и чувство на млеко во

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

вода и други непосакувани вкусови, каде

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) LAURITZEN, Karsten and HOLST, Hans,

што, споменатиот процес се состои од
филтрација во два чекора, при што на

Henrik
(54) НИСКО-КАЛОРИЧНО МЛЕКО СО

млекото му се подесува pH на 7.0 до 9.5, а
после тоа споменатото се ултра-филтрира; а

ОРИГИНАЛЕН КАЛЦИУМ
Процес за производство на вкусен

ултра-филтрираниот пермеат потоа се нанофилтрира; а нано-филтрираниот пермеат се

ниско-калоричен млечен производ кој што не

помешува со ултра-филтрираниот ретенат и

(57)

1

Патенти

устата, но е помалку благ, поради што не
бара прикривање на непосакуваниот вкус на
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со вода; а pH вредноста е подесена до

има

уште

4

патентни

барања.

вредноста на оригиналното млеко.

дополнителен

(51) B 60T 17/22

извор (2)

за мерачот на

(13) Т1
(22) 16/07/2013

притисокот, да биде позициониран однадвор
на возилото, и кадешто на сопирачки може

(45) 31/10/2015
(96) 10/09/2007 EP07450154.5

да се ослободувачки поврзани со помош на
линија позиционирана во возилото и барем

(97) 24/04/2013 EP1900585
(73) OBB-Technische Services GmbH
Grillgasse 48 1110 Wien, AT

делумно флексибилна линија позиционирана

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

што барем делумно флексибилната линија
(3), да биде позиционирана однадвор на

(72) Holzner Karl and Kreuzinger Josef
(54) АПАРАТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ
ПНЕУМАТСКИ КОНТРОЛИРАНИ КОЧНИЦИ

возилото, носејќи го мерачот на притисокот,

(57)
1
Уред за тестирање сопирачки,
пневматски управувана со мерачот на

што ослободувачката спојка може да се
одвојат од истиот со влечење со сила над

притисок, кои се монтирани во железничкиводени возила, при што уредот има најмалку

предодредено ниво, а кадешто уредот се
состои од механички, барем делумно

една делумно флексибилна линија (3), која го

флексибилни средства за поврзување (19),

дрЃи мерачот на пристисок,
позициониран
однадвор
на

фиксирана во близина на извор (2), со која
крајниот дел (20) во близина на извор (2) од

(11) 5253
(21) 2013/278

40 | С т р а н а

да биде
возилото,

надвор од возилото на изворот (2) за
мерачот на притисок, карактеристично со тоа

може да биде поврзан со помош на
ослободувачка спојка (15) за изворот (2 ), при
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барем делумно флексибилната линија (3) е

има уште 11 патентни барања.

поврзан.

(51) A 61K 31/435, A 61P 25/04
(11) 5259
(13) Т1

(57) 1 Медикамент што содржи раствор од
сол на фентанил во погоден растворувач на

(21) 2013/279

концентрационен опсег еднаков на 0.5 до 20
mg/ml фентанил за употреба во третманот,

(22) 17/07/2013
(45) 31/10/2015

(96) 31/07/2001 EP05078002.2
(97) 03/07/2013 EP1642578
(73) Takeda Pharma A/S

олеснувањето или намалувањето на болка
кај
цицач,
назначен
со
тоа,
што

Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, DK

интраназално преку назален спреј во
количина еднаква на 70 до 500 µg фентанил

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

медикаментот

треба

да

се

аплицира

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Grarup, Jasper and Nielsen, Hanne Wulff
(54) СОСТАВ ОД СОЛ НА ФЕНТАНИЛ ЗА
НАЗАЛНА АПЛИКАЦИЈА

во
една
има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 403/14, A 61K 31/4025, 31/4178,

(11) 5261

(13) Т1

31/4184, 31/4196, 31/4439, A 61P 31/14, C 07D
401/14, 417/14

(21) 2013/284

(22) 17/07/2013

Патенти

апликација.

(45) 31/10/2015
41 | С т р а н а
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(30)

хетероцикл, и е опционално заменет со еден

(96) 10/06/2010 EP11160830.3

или

(97) 17/04/2013 EP2368890
(73) AbbVie Bahamas Limited

Y
е
-G-C(R1R2)N(R5)-T-RD,
C(R3R4)C(R6R7)-T-RD,

-G-

Sassoon House Shirley Street & Victoria
Avenue, New Providence, Nassau, BS

N(RB)C(O)C(R1R2)N(R5)-T-RD,
N(RB)C(O)C(R3R4)C(R6R7)-T-RD;

или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Z
е
-G-C(R8R9)N(R12)-T-RD,
C(R10R11)C(R13R14)-T-RD,

-G-

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

N(RB)C(O)C(R8R9)N(R12)-T-RD,

или

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Randolph, John T.; Degoey, david A.; kati,

N(RB)C(O)C(R10R11)C(R13R14)-T-RD;
R1 is RC, и R2 и R5, земени заедно со

Warren M.; Hutchins, Charles W.; Donner,
Pamela L.; Krueger, Allan C.; Motter,

атомите на кои тие се прикачени, формираат
3 - до 12-членски хетероцикл кој е

Christopher E.; Nelson, Lissa T.; Patel, Sachin
V.; Matulenko, mark A.; Keddy, Ryan G.;

опционално заменет со еден или повеќе RA;
R3 и R6 се секој независно RC, и R4 и R7,

Jinkerson, TammieK.; Hutchinson, Douglas K.;

земени заедно со атомите на кои тие се

Flentge, CharlesA.; Wagner, Charles A.; Maring,
Clarence J.; Tufano, Michael D.; Betebenner,

прикачени,
формираат 3 - до 12-членски карбоцикл или

David A.; Rockway, Todd W.; Liu, Dachun ;
Pratt, John K.; Sarris, Kathy; Woller, Kevin R.;

хетероцикл кој е опционално заменет со еден
или
повеќе
RA;

Wagaw, Seble H.; Califano, jean C.; Li, Wenke
and Caspi, Daniel D.
(54) "ИНХИБИТОРИ НА ВИРУС

R8 е RC, и R9 и R12, заедно со атомите на
кои тие се прикачени, формираат 3 - до 12-

ХЕПАТИТИС Ц"

заменет
со
еден
или
повеќе
RA;
R10 и R13 се секој независно RC, и R11 и

членски

(57) 1 Соединение нa Формула I, или негова
фармацевтски

прифатлива

сол,

повеќе

хетероцикл

кој

RA;

е

опционално

R14, заедно со атоми на кои тие се
прикачени, формираат 3 - до 12-членски
карбоцикл или хетероцикл кој е опционално
заменет
со
еден
или
повеќе
RA;
G е секој независно C5-C6карбоцикл или 5 до 6-членски хетероцикл, и е секој независно
по желба заменет со еден или повеќе RA;

каде
X
каде

што:
е
што

азотниот

прстенест

атом

е

директно поврзан со -L3-D, и каде X е
опционално заменет со еден или повеќе RA;
L1,
А

L2
и

и
B

се

L3
се
врска;
секој
независно

и се секој независно опционално заменет со
еден
или
повеќе
RA;
D е C3-C12карбоцикл или 3 - до 12-членски
42 | С т р а н а

Т е секоја независно избрани на секоја појава
од обврзниците -LS-,-LS-М-LS'-или -LS-М-LS'M'-LS"-, каде што М и М' се едни независно
избрани за секоја појава од обврзниците -О-,S-,-N(RB) -,-C(O) -,-S(О)2 -,-S(О) -,- OS(О) -,
OS(О)2 -,-S(O)2O-,-S(O)О-,-C(O)О-,-OC(О)- , OC(О)О-,-C(O)N(RB)-,
-N(RB)С
(О)
-,N(RB)С(О)О-,-OC(О)N(RB) -,-N(RB)S(О) -,N(RB)S(О)2-, -S(О)N(RB)-,-S (O)2N(RB) -,C(O)N(RB)С(О)
-,-N(RB)С(О)N(RB')-,
N(RB)SO2N(RB')-,-N(RB)S(О)N(RB')-,

C3-
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или

3

12-членски

карбоцикл или хетероцикл во RC е независно

и

опционално заменет на секоја појава со еден

споменатите C3-C12карбоцикл и 3 - до 12членски хетероцикл се секој независно

или повеќе супституенти избрани од халоген,
хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро,

опционално заменет на секоја појава со една
или
повеќе
RA;

оксо, фофонокси, фосфоно, тиоксо, формил,
цијано, С1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-

RD е секој независно избрани на секоја
појава
од
водород
или
RA;

C6алкинил,
C6халоалкенил

RA е независно избрани на секоја појава од

RE е независно избранo на секоја појава од -

халоген, нитро, оксо, фосфонокси, фосоно,
тиоксо,
цијано,
или-LS-RE;

О-RS,-S-RS,-C(O)RS, - OC(О)RS,-C(O)ORS,N(RSRS'), -S(O)RS,-SO2RS,-C(O)N(RSRS'), -

RB и RB' e секое независно избрани на секоја
појава од водород; или С1-C6алкил, C2-

N(RS)С(О)RS'
-N(RS)С(О)
N(RS)SO2RS',-SO2N(RSRS'),

C6алкенил или C2-C6алкинил, од кои секоја
е независно опционално заменет на секоја

N(RS)SO2N(RS'RS"),
N(RS)S(О)N(RS'RS"),OS(О)-RS,-OS(О)2-RS,
-S(О)2ORS,-

појава со еден или повеќе супституенти

S(O)ORS,-OC(О)ORS,

избрани од халоген, хидрокси, меркапто,
амино, карбокси, нитро, оксо, фосфонокси,

OC(О)N(RSRS'),
-N(RS)S(О)-RS,S(О)N(RSRS') или -C(O) N(RS)С(О)-RS'; или

фосфоно, тиоксо, формил, цијано или 3 - до
6-членски карбоцикл или хетероцикл; или 3 -

С1-C6алкил,
C2-C6алкенил
или
C2C6алкинил, од кои секоја е независно

до 6-членски карбоцикл или хетероцикл;
во кој секој 3 - до 6-членски карбоцикл или

опционално заменет на секоја појава со една
или повеќе супституенти избрани од халоген,

хетероцикл во RB или RB' е независно

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро,

опционо заменет на секоја појава со еден
или повеќе супституенти избрани од халоген,

оксо, фосфонокси, фосфоно, тиоксо, формил
или цијано, или C3-C6карбоцикл или 3 - до 6-

хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро,
оксо,
фосфонокси,
фосфоно,
тиоксо,

членски хетероцикл, од кои секоја е
независно опционално заменет на секоја

формил, цијано, С1-C6алкил, C2-C6алкенил,
C2-C6алкинил,
С1-C6hалоалкинил,
C2-

појава со еден или повеќе супституенти
избрани од халоген, хидрокси, меркапто,

C6халоалкенил

C2-C6халоалкинил;

амино, карбокси, нитро, оксо, фосфонокси,

RC е независно избранo на секоја појава од
водород, халоген, хидрокси, меркапто,

фосфоно, тиоксо, формил, цијано, С1C6алкил, C2-C6алекенил, C2-C6алкинил, С1-

амино, карбокси, нитро, оксо, фофонокси,
фофоно, тиоксо, формил или цијано, или С1-

C6халоалкил, C2-C6халоалкенил или C2C6халоалкинил;

C6алкил, C2-C6алкенил или C2-C6алкинил,
секој од кои е независно опционално заменет

RL е независно избрани на секоја појава од
халоген, нитро, оксо, фосфонокси, фосфоно,

на

тиоксо,

-

до

хетероцикл,

секоја

или

појава

со

една

или

повеќе

С1-C6халоалкил,
C2или
C2-C6халоалкинил;

N(RS'RS"),-

N(RS)С(О)ORS,-

цијано,-О-RS,-S-RS,

-C(O)RS,-

супституенти избрани од халогени, хидрокси,
меркапто, амино, карбокси, нитро, оксо,

OC(О)RS,
-С(О)ORS,-N(RSRS'),-S(O)RS,SO2RS, -C(O)N(RSRS') или -N(RS)С(О)RS',

фосфонокси, фосфоно, тиокси, формил,
цијано или 3 - до 6-членски карбоцикл или

или C3-C6карбоцикл или 3 - до 6-членски
хетероцикл, од кои секој е независно

хетероцикл; или 3 - до 6-членски карбоцикл
или хетероцикл; каде секој 3- до 6-членски

опционално заменет на секоја појава со еден
или повеќе супституенти избрани од халоген,

Патенти
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хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро,

до 6-членски карбоцикл или хетероцикл;

оксо,

тиоксо,

во кој секој 3 - до 6-членски карбоцикл или

формил, цијано, С1-C6алкил, C2-C6алкенил,
C2-C6алкинил,
С1-C6халоалкил,
C2-

хетероцикл во RS, RS' и RS' се независно
опционо заменет на секоја појава со еден

C6халоалкенил
или
C2-C6халоалкинил;
Ls, Ls' и LS" се секое независно избрани на

или повеќе супституенти избрани од халоген,
хидрокси, меркапто, амино, карбокси, нитро,

секоја појава од врската; или С1-C6алкилен,
C2-C6алкинилен или C2-C6алкинилен, од кои

оксо,
фосфонокси,
фосфоно,
тиоксо,
формил, цијано, С1-C6алкил, C2-C6алкенил,

секој е независно опционално заменет на

C2-C6алкинил,

секоја појава со една или повеќе RL, и RS,
RS' и RS" се секое независно избрани на

С1-C6халоалкил, C2-C6халоалкенил или C2C6халоалкинил, во кој секој споменат

секоја појава од водород; С1-C6алкил, C2C6алекнил или C2-C6алкинил, од кои секоја

хетероцикл е независно заситен прстенест
систем,
делумно
незаситен
прстенест

е независно опционално заменет на секоја
појава со еден или повеќе супституенти

систем, или сосема незаситени прстенест
систем, во кој најмалку еден прстенест атом

избрани од халоген, хидрокси, меркапто,

во

амино, карбокси, нитро, оксо, фосфонокси,
фосфоно, тиоксо, формил, цијано или 3 - до

хетероатом
има уште 18 патентни барања.

фосфонокси,

фосфоно,

споменатиот

прстенест

систем

е

6-членски карбоцикл или хетероцикл; или 3 -

(51) C 07D 333/62, 295/30
(11) 5263

(13) Т1

(21) 2013/308

(22) 06/08/2013
(45) 31/10/2015

(96) 03/03/2009 EP09787575.1
(97) 15/05/2013 EP2346847
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No.5, Avenue 7,
Banjara Hills Hyderabad 500 034 , Andra
Pradesh, IN
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

негови
стереоизомери,
полиморфи,
фармацевтски прифатливи соли и солвати,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; KAMBHAMPATI,

каде R1, R2, R3 и R5 можат да бидат исти

Rama, Sastri; NIROGI, Ramakrishna; SHINDE,
Anil Karbhari; JAYARAJAN, Pradeep and

или различни и секој од нив независно
представува водород, халоген, (C1-C3)алкил,

BHYRAPUNENI, Gopinadh
(54) АРИЛ СУЛФОНАМИД АМИНСКИ
СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО

(C1-C3)алкокси,
цикло(C3-C6)алкил,
цикло(C3-C6)алкокси, хало(C1-C3)алкил или

5-HT6 ЛИГАНДИ

хало(C1-C3)алкокси;
представува

(57) 1 Соединение, каде што, спомнанотото

R4

е

цикло(C3-C6)алкил, хало(C1-C3)алкил, арил

представено
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формула

(I)

представува

водород,

арил;
(C1-C3)алкил,
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"n"

представува

1

до

2.

има уште 14 патентни барања.

ротирачки барабан (5) што има на својот

(51) B 07B 13/10, 13/11, 13/16
(13) Т1
(22) 09/08/2013

обем (13) плочки (6, 6'), секоја плочка има
радијално протегачка ударна површина за

(45) 31/10/2015
(96) 28/07/2010 EP10171151.3

честичките, и приемна област (12) за прием
на честичките од втората фракција, каде што

(97) 05/06/2013 EP2412452
(73) Inashco R & D B.V.
Stevinweg 1, 2628 CN Delft, NL

наведената

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

област (12), назначен со тоа, што конвеерот
(17) во приемната област (12) за втората

(72) Berkhout, Simon Peter Maria and Rem,
Peter Carlo
(54) АПАРАТ ЗА СЕПАРАЦИЈА

фракција е поставен да може да се движи за
време на употреба со брзина од барем 2 м/с,

(57)
1
Апарат за сепарација (1) за
сепарирање од струја од честички (4) барем

и надолу закосено во правец што покажува
од барабанот (5) е плочка за судир (22) што

на прва фракција со честички (3) од прва
група на димензии што имаат честички со

продолжува барем делумно над конвеерот
(17) во приемната област (12) за втората

големина во опсегот од 0-2 мм, и втора
фракција со честички (3) од втора група на

фракција, плочката за судир (22) е закосена
под агол од помалку од 45° во однос на

димензии што имаат честички со големина во

хоризонтот.

опсегот 2-15 мм, што содржи уред за
внесување (2, 10) на струјата од честички (4),

има уште 6 патентни барања.

(11) 5265
(21) 2013/313

Патенти

приемна

област

(12)

е

обезбедена со конвеер (17) за испуштање на
честичките примени во наведената приемна

и со тоа, што на растојание од барабанот (5)
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или

(51) C 07D 207/48
(11) 5262

(13) Т1

T2

(21) 2013/343

(22) 27/08/2013

R611 е водород, 1-4C-алкил, хидрокси-2-4Cалкил, 1-4C-алкокси-2-4C-алкил, фенил-1-4C-

(45) 31/10/2015

е

врска,

и

(96) 10/03/2005 EP05716989.8
(97) 29/05/2013 EP1725528
(73) 4SC AG
Am Klopferspitz 19a / 82152 Planegg-

алкил, или Har1-1-4C-алкил, во кое што
Har1 е додатно супституиран од R6111 и/или

Martinsried, DE

хетероароматски прстен што содржи еден до

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

три хетероатоми, секое од истите е одбрано
од групата составена од азот, кислород и

(72) BECKERS, Thomas; BAER, Thomas;
MAIER, Thomas; VENNEMANN, Matthias;

сулфур,
R6111
е

GIMMNICH, Petra and DULLWEBER, Frank
(54) СУЛФОНИЛПИРОЛИ КАКО

R6112
е
1-4C-алкил,
и
R612 е водород, 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси-2-

ИНХИБИТОРИ НА HDAC

4C-алкил

1

(57)

R6112, и е моноцикличен или кондензиран
бицикличен 5- до 10-член незаситен

Соединение со формулата I

во
халоген,

или

кое
што
или
1-4C-алкил,

хидрокси-2-4C-алкил,

или R611 и R612 заедно и со вклучување на
азотниот атом, на кој што тие се врзани,
формираат хетероцикличен прстен Het1, во
кој
што
Het1 е морфолино, тиоморфолино, S-оксотиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино,
пиперидино, пиролидино, пиперазино, или
4N-(1-4C-алкил)-пиперазино,
или
T2 е 1-4C-алкилен,
прекинат
од

или 2-4C-алкилен
кислород,
и

назначено
со
тоа,
што
R1 е водород, 1-4C-алкил, халоген, или 1-4C-

R611 е водород, 1-4C-алкил, хидрокси-2-4Cалкил, 1-4C-алкокси-2-4C-алкил, фенил-1-4C-

алкокси,
R2
е

алкил, или Har1-1-4C-алкил, во кое што
водород

или

1-4C-алкил,

R3
е
водород
или
1-4C-алкил,
R4 е водород, 1-4C-алкил, халоген, или 1-4C-

Har1 е додатно супституиран од R6111 и/или
R6112, и е моноцикличен или кондензиран

алкокси,

бицикличен 5- до 10-член незаситен
хетероароматски прстен што содржи еден до

R5 е водород, 1-4C-алкил, халоген, или 1-4Cалкокси,

три хетероатоми, секој од истите е одбран од
групата составена од азот, кислород и

R6
T1

сулфур,

Q1
Ar1

е
е
е
е

-T1-Q1,
врска,

во
или

Ar1,
Aa1,
фенил, или

кое
што
1-4C-алкилен,

R6111
R6112

во
е

кој

што

халоген,
или
1-4C-алкил,
е
1-4C-алкил,
и

Hh1,
R61-

или
и/или

Ah1,
R62-

во

кое

што

R612 е водород, 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси-24C-алкил
или
хидрокси-2-4C-алкил,

R61 е 1-4C-алкил, или -T2-N(R611)R612, во
кое
што

или R611 и R612 заедно и со вклучување на
азотниот атом, на кој што тие се врзани,

супституиран
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формираат хетероцикличен прстен Het1, во

радикали

кој

што

хетероатоми, секој од истите е одбран од

Het1 е морфолино, тиоморфолино, S-оксотиоморфолино, S,S-диоксо-тиоморфолино,

групата составена од азот, кислород и
сулфур, и арил група одбрана од група

пиперидино, пиролидино, пиперазино, 4N-(14C-алкил)-пиперазино, имидазоло, пироло

составена од фенил и нафтил, каде што
наведените хетероарил и арил групи се

или
пиразоло,
R62 е 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси, халоген,

поврзани заедно преку единечна врска,
R7 е хидроксил, или Cyc1, во кое што

циано,

Cyc1 е прстенест систем со формулата la

1-4C-алкокси-1-4C-алкил,

алкилкарбониламино,
алкилсулфониламино,

или

1-4C-

што

содржат

еден

или

два

1-4Cво

која
е
е

што

Aa1 е бисарил радикал направен од две арил
групи, што се одбрани независно од група

A
B

C
C

составена од фенил и нафтил, и што се
поврзани заедно преку единечна врска,

R71 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или 14C-алкокси,

Hh1 е бисхетероарил радикал направен од

R72 е водород, халоген, 1-4C-алкил, или 1-

две хетероарил групи, што се одбрани
независно
од
група
составена
од

4C-алкокси,
M со вклучување на A и B е или прстен Ar2

моноциклични 5- или 6-члени хетероарил
радикали што содржат еден или два

или
Ar2

хетероатоми, секој од истите е одбран од
групата составена од азот, кислород и

Har2 е моноцикличен 5незаситен хетероароматски

или 6-член
прстен што

сулфур, и што се поврзани заедно преку

содржи

хетероатоми,

единечна
врска,
Ah1 е хетероарил-арил радикал или арил-

секој од истите е одбран од групата
составена од азот, кислород и сулфур,

хетероарил радикал направен од хетероарил
група одбрана од група составена од

или негова
барања.

прстен
е

(јаглерод),
(јаглерод),

Har2,
во
бензен

еден

до

сол.има

три

уште

кој

19

што
прстен,

патентни

моноциклични 5- или 6-члени хетероарил

(51) A 61K 35/50, A 61P 35/00, C 12N 5/071
(11) 5271
(13) Т1

(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА КОСКЕНИ ДЕФЕКТИ СО

(21) 2013/344

(22) 27/08/2013

ПЛАЦЕНТАРНИ КЛЕТОЧНИ ПОПУЛАЦИИ

(45) 31/10/2015

(57)

1

Изолирани

остеогенетски

(96) 24/08/2009 EP09789192.3
(97) 29/05/2013 EP2331109
(73) Anthrogenesis Corporation

плацентарно сврзани клетки (OPACs) за
употреба во постапка за лекување на

7 Powder Horn Drive Warren, NJ 07059, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

со
администрирање
на
споменатиот
индивидуално изолиран OPACs, кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ABRAMSON, Sascha, Dawn; GUELAKIS,

споменатите OPACs се добиени од хлорион,
и се сврзани за пластична култура на ткиво, и

Marian; HEIDARAN, Mohammad, A.; LABAZZO,
Kristen and YACCOBY, Schmuel

кадешто спомeнтите OPACs се негативни за
CD200 или се CD200dim , и позитивни за CD

Патенти

индивидуи коишто имаат мултипли миелом,
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105 и кадешто споменатото администрирање

еден или повеќе симптоми на споменатиот

забележливо ја редуцира прогресијата на, ја

мултипли миелом.

запира прогресијата на или ја подобрува на,

има уште 18 патентни барања.

(51) A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/05,

(54) LYS-PRO-THR И LYS-PRO КАКО АНТИ-

38/06, A 61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06, 29/00,

ИНФЛАМАТОРНИ СОЕДИНЕНИЈА

37/06, 37/08
(11) 5269

(13) Т1

(57) 1 Соединение избрано од групата
составена од дипептид лизин-протеинот,

(21) 2013/347

(22) 30/08/2013
(45) 31/10/2015

трипептид лизин-пролин-треонин и нивна
фармацевтски прифатлива сол, за употреба

(96) 08/02/2002 EP10154655.4
(97) 17/07/2013 EP2196202
(73) Luger,Thomas

во
лекувањетo
и/или
заштита
инфламаторно нарушување избрано

Langemarck Strasse 64 48147 Munster, DE

алергиски
реакции
трансплантат.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72)
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од
од

групата составена од автоимуни болести,
и

одбивање
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има уште 11 патентни барања.
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крилен аеропрофил како и за пренос на

(51) F 03D 5/00, B 63H 9/00, F 03D 5/06
(11) 5268

(13) Т1

енергија;

(21) 2013/348

(22) 02/09/2013

систем за водење, прилагоден за
поместување на секое од споменатите

(45) 31/10/2015
(96) 15/11/2011 EP11009044.6
(97) 31/07/2013 EP2463516
(73) Kite Gen Research S.R.L.
Via XXV Aprile 8 10023 Chieri (TO), IT

јажиња
(2)
кон
споменатиот
крилен
аеропрофил, којшто содржи прв пар на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

јажиња, втор пар блокови (7б) поставени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ippolito, Massimo
(54) ЕОЛСКИ СИСТЕМ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА
ЕНЕРГИЈА СО ПОМОШ НА ПОГОНСКИ

вертикално во однос на споменатите
погонски модули (6) од споменатите јажиња

КРИЛЕН АЕРОПРОФИЛ

блокови (7а) на монтираните лизгачи (6а) од
споменатите погонски модули (6), трет пар

(57)

1

блокови (7а) монтирани на лизгачи (6а) на
погонските модули (6) од споменатите

Еолски систем за конверзија на

енергија

содржи:

блокови (7в) прилагодени за водење на

најмалку еден крилен аеропрофил кој
може да се погонува од земја и којшто се

споменатите јажиња (2) кон споменатиот
крилен аеропрофил, четвртиот пар блокови

наоѓа во најмалку една еолска струја
основна платформа (1) поврзана со

(7д) е прилагоден за водење на споменатите
јажиња (2) коишто доаѓаат од споменатиот

помош на две јажиња (2) со споменатиот
крилен аеропрофил, пришто споменатата

втор пар на блокови (7б) кон споменатиот
трет пар блокови (7в), се карактеризира со

основна платформа (1) е прилагодена да го

тоашто

погонува споменатиот крилен аеропрофил и
да ја претвора еолската енергија на

содржи решеткаста носечка структура (9)
којашто се состои од мерачи (17) на

споменатата еолска струја во електрична или
механичка енергија, додека двете јажиња (2)

истегнувањето
коишто
се
виртуелно
распоредени долж ивицата на пирамидата

се прилагодени да ги пренесуваат силите од
споменатиот крилен аеропрофил и кон него,

којашто има троаголна основа и којашто има
свој врв на точката на спојување од

како

споменатиот трет пар блокови (7в).

и

којшто

(2) коишто се наоѓаат помеѓу споменатите
други блокови (7б) и споменатите први

за

употреба

и

контрола

на

траекторијата на движење на споменатиот

Патенти

споменатиот

систем

за

водење

има уште 9 патентни барања.

49 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) A 61K 31/155, 31/426, 31/4439, A 61P

(54) ЛЕКУВАЊЕНА ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС СО

3/10
(11) 5267

(13) Т1

КОМБИНАЦИЈА НА DPIV ИНХИБИТОР И
МЕТФОРМИН ИЛИ ТИАЗОЛИНДИОН

(21) 2013/351

(22) 03/09/2013
(45) 31/10/2015

(57) 1 DPIV инхибитор во комбинација со
метформин или тиазолидиндион за употреба

(96) 22/12/2006 EP06820700.0
(97) 19/06/2013 EP1965783
(73) Royalty Pharma Collection Trust

како терапија од прва линија за лекување на
тип 2 дијабетес кај човек, кадешто човекот не

Rodney Square North, 1100 North Market
Street Wilmington DE 19890, US

агенс.
има уште 10 патентни барања.

е претходно третиран со антидијабетски

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

(51) C 07D 491/22, A 61K 31/4375, A 61P
31/12, 33/00, 35/00

кадешто:

(13) Т1
(22) 04/09/2013

A е заситен или незаситен прав или
разгранет C1-C8 алкил, C3-C10 циклоалкил,

(45) 31/10/2015
(96) 28/05/2003 EP09162737.2

прав или разгранет C3-C10 циклоалкил-C1C8
алкил;

(97) 24/07/2013 EP2112154
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A. and Istituto Nazionale Per Lo

n и m се заедно 0; Y е 4-триметиламониум-3-

Studio E La Cura Dei Tumori
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT and

анјон
на
киселина;

Via Venezian 1 20133 Milan, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

R1 е водород или -C(R5)=N-O-R4 група, во
којашто R4 е водорoд или прав или разгранет

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

C1-C5 алкил или C1-C5 алкенил група или

(72) Marzi, Mauro; Pisano, Claudio; Vesci,
Loredana; Zunino, Franco; Tinti, Maria Ornella

C3-C10 циклоалкил група или прав или
разгранет (C3-C10) циклоалкил - (C1-C5)

and Alloatti, Domenico
(54) ЕСТЕРИ ВО ПОЗИЦИЈА 20 НА

алкил група или C6-C14 арил група или прав
или разгранет (C6-C14) арил - (C1-C5) алкил

КАМПТОТЕХИНИ

group, или хетероциклична група или прав
или разгранет хетероцикло - (C1-C5) алкил

(11) 5266
(21) 2013/353

(57)

1

Формула

(I)

соединенија

хидроксибутаноилокси, заедно во формата
на внатрешна сол и во формата на сол со
фармацевтски

прифатлива

група, споменатата хетероциклична група
којашто содржи барем еден хетероатом
избран од атом или азот, опционално
супституиран со (C1-C5) алкил група и/или
атом на кислород и/или на сулфур;
споменатиот алкил, алкенил, циклоалкил,
циклоалкилалкил,
арил,
арил-алкил,
50 | С т р а н а
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хетероцикличен или хетероциклоалкил-алкил

NR10R11, кадешто R10 и R11, кои што може

групи

биде

да бидат исти или различни, се водород,

супституиран со една или повеќе групи
избрани од: халоген, хидрокси, C1-C5 алкил,

прав или разгранет C1-C5 алкил; или R4 е
полиаминоалкил остаток; или R4 е гликозил

C1-C5 алкокси, фенил, цијано, нитро, NR6R7, кадешто R6 и R7, којшто може да

остаток; R5 е водород, прав или разгранет
C1-C5 алкил, прав или разгранет C1-C5

биде истиот или различен, се водород, прав
или разгранет (C1-C5) алкил, -COOH група

алкенил, C3-C10 циклоалкил, прав или
разгранет (C3-C10) циклоалкил - (C1-C5)

или

фармацевтски

алкил, C6-C14 арил, прав или разгранет (C6-

прифатливи естери; или -CONR8R9 група,
кадешто R8 и R9, коишто можат да бидат

C14)
арил(C1-C5)
алкил;
R2
и R3, којшто може да биде истиот или

истиот или различен се водород, прав или
разгранет (C1-C5) алкил; или R4 е (C6-C10)

различен, се водород, хидроксил, прав или
разгранет
C1-C5
алкокси;
N1-оксиди,

арил или (C6-C10) арилсулфонил остаток,
опционално супституиран со еден или повеќе

рацемични смеси, нивни
енантиомери,
нивни

групи избран од: халоген, хидрокси, прав или

диастереоизомери,

разгранет C1-C5 алкил, прав или разгранет
C1-C5 алкокси, фенил, цијано, нитро, -

фармацевтски прифатливи соли.
има
уште
8
патентни

може

еден

од

опционално

неговите

да

индивидуални
индивидуални

нивни

смеси,

и

барања.

(51) A 61K 31/7076, 9/00
(11) 5264

(13) Т1

(21) 2013/356

(22) 06/09/2013
(45) 31/10/2015

(96) 27/01/2004 EP04705715.3
(97) 07/08/2013 EP1708721
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,
US

б) барем еден течен носач одбран од групата

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

составена од вода, дестилирана вода, дејонизирана вода, сол, пуфер, и комбинации

(72) BELARDINELLI, Luiz and ROSNER,
Mitchell
(54) СЛИКАЊЕ МИОКАРДИЈАЛНА
ПЕРФУЗИЈА КОРИСТЕЈЌИ АГОНИСТИ НА

од
истите;
ц) порпилен гликол во количина од 5% до
25%

(w:v);

и

АДЕНОЗИН РЕЦЕПТОР

д)
EDTA;
назначен со тоа, што течниот носач вклучува

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи:
a) агонистот на A2a рецептор, со име (1-{9-

пуфер за да се доведе наведениот состав до
pH од околу 6 до околу 8.

[(4S,2R,3R,5R)-3,4-дихидрокси-5(хидроксиметил)оксолан-2-ил]-6-аминопурин-

има уште 5 патентни барања.

2-ил}пиразол-4-ил)-N-метилкарбоксамид, што
ја
има
формулата
Патенти
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олопатадин во ноздрви на дете за време на

(51) A 61K 9/00, 31/335
(11) 5270
(21) 2013/365

(13) Т1
(22) 12/09/2013

првиот временски период; и администрирање
на втора количина на олoпатадин во

(45) 31/10/2015

ноздрвите на детето за време на вториот

(96) 15/07/2010 EP10735130.6
(97) 21/08/2013 EP2453872
(73) Alcon Research, Ltd.
6201 South Freeway, Mail Code TB4-8 Fort

временски
кадешто:

Worth, TX 76134-2099, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

околу
ii) првиот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

временски период се помалку од 2 минути;

(72) WALL, Michael, G.
(54) ОЛОПАТИДИН НАЗАЛЕН СПРЕЈ

iii) првиот временски период и вториот
временски период се одвоени со просечен

РЕЖИМ ЗА ДЕЦА
Олoпатадин назален спреј за

временски период којшто е барем 4 часа но е
помалку
од
24
часа;
и

употреба во постапка на администрирање на
спрејот,
којшто
содржи:

iv)
детето е барем 2 годишна возраст но
помалку
од
12
годишна

(57)

1

Администрирање

на

прва

количина

на

период;

i) првата количина и втората количина се
секоја барем околу 0.9 мг но не е повеќе од
1.5
временски период

и

мг;
вториот

возраст, има уште 18 патентни барања.

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/47, A 61P 35/00
(11) 5324
(13) Т1

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

(21) 2013/420

(96) 27/05/2010 EP10721904.0

(72) LAUFFER, David; LI, Pan and McGINTY,
Kira
(54) АМИНОПИРАЗОЛ

(97) 31/07/2013 EP2435443
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS

ТРИАЗОЛОТИАДИАЗОЛ ИНХИБИТОРИ НА
С-МЕТ ПРОТЕИН КИНАЗА

(22) 16/10/2013
(45) 31/10/2015

INCORPORATED
Cambridge, MA 02139, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
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Соединение

со

формула:

R3

е

водород,

флуоро,

или

метил;

секој R4 е, независно, водород или флуоро; и
R5 е водород, хлоро, циклопропил, или C1-4
алифатик, незадолжително заменет со 1-3
флуор
има уште 16 патентни барања.

атоми.

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
при
40

што

R1
R2

е
е

C1-3

водород,

флуоро,

алифатик;
или

метил;

прилагодување

(51) C 07K 1/00, 1/18, 14/535
(11) 5323
(21) 2013/421

на

густината

и

(13) Т1
(22) 16/10/2013

температурата на суспензијата на клеточна
смеса и одвојување на нерастворливиот

(45) 31/10/2015

материјал

кој

што

содржи

GCSF,

(96) 30/12/2010 EP10197385.7
(97) 31/07/2013 EP2341061
(73) Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.
Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No: 14,

б) изолирање на инклузивното тело (IB) кое
содржи G-CSF во присуство на агенс јонски

Istinye Istanbul 34460, TR

присутен во нерастворливиот материјал, со

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

користење
на
високо
концентриран
хаотропичен агенс и агенс за денатурирање

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

кој што е трис(2-карбоксиетил)фосфин HCl
(TCEP)

(72) Tokoz, Ahmet; Yenice, Irem; Uzgun,
Mehmet and Oner, Filiz
(54) НОВ ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА G-

д) подложување на оксидација на G-CSF во
присуство на цистин / цистеин при што

CSF (ФАКТОР ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА
КОЛОНИЈА НА ГРАНУЛОЦИТИ)

e) обновување на G-CSF во услови со
контролирана температура со метод од еден

(57)
1
1. Процес за изолирање и
прочистување на фактор за стимулирање на

чекор,
ф) концентрирање на обновениот G-CSF

колонија на гранулоцити (G-CSF) од
микроорганизам што произведува G-CSF и

раствор со употреба на систем на
филтрација на тангенцијален ток (Tangential

кој што се состои од следните чекори;

Flow Filtration - TFF) со користење на касети

a)

или

растворање

Патенти

на

микроорганизмот

сурфактант
ц) да се направи растворлив G-CSF кој што е

со

моларниот

картуши

сооднос

со

гранична

е

1:10,

молекуларна
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тежина

KDa,

и) обновување на прочистениот G-CSF во

г) отстранување на сол од концентриран G-

од

формулацискиот бафер во стабилна форма,

CSF раствор во цевка со контролирана
температура и одвојување на G-CSF

ј) отстранување на ендотоксинот со употреба
на хроматографија со силна базична

растворот од хаотропот со гелна филтрација,
х) подложување на G-CSF растворот на

анјонска размена. има уште 15 патентни
барања.

хроматографија

5-12

со

катјонска

размена,

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/517, A 61P 35/00
(11) 5322

(13) Т1

(21) 2013/422

(22) 16/10/2013
(45) 31/10/2015

(72) KNOBELOCH, John, Monte; MARTIN DE
LA NAVA, Eva, Maria; COATES, David,
Andrew; DE DIOS MAGANA, Alfonso; DE
PRADO GONZALES, Ana; DEL PRADO
CATALINA, Miriam Filadelfa; GARCIA

(96) 15/12/2009 EP09775477.4

PAREDES, Maria, Cristina; GELBERT,

(97) 18/09/2013 EP2379528
(73) Eli Lilly Company

Lawrence, Mark; MARTIN ORTEGA FINGER,
Maria Dolores; MARTINEZ PEREZ, Jose,

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46285, US

Antonie; MATEO HERRANZ, Jose, Isabel;
PEREZ MARTINEZ, Carlos and SANCHEZ

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

MARTINEZ, Concepcion
(54) ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА
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Соединение

со

формулата:

циклопропил-метил;
R2 и R3 се H или флуор, кадешто барем
еден
R4

од

f

R2

е

или
H

R3 е
или

флуор;
CH3;

R5 е C1-C6 алкил или -NR6R7 кадешто R6 и
R7
се
C1-C3
алкил;
Q е CH2, O, S или директна врска; и
W и Y се C или N, кадешто барем еден од W
или Y е N и кадешто кога Q е O или S, W е C;
или негова фармацевтска прифатлива
сол.има
уште
15
патентни
барања.
кадешто,
R1 е C3-C5 алкил, C3-C5 циклоалкил или

(51) C 07K 14/475, 14/505, 14/555, 14/56,
14/565, 14/745, 16/00, C 12N 9/64

(54) ХИМЕРИЧКИ МОНОМЕРНИ-ДИМЕРНИ
ХИБРИДИ НА ИМУНОГЛОБУЛИНОТ

(11) 5316

(13) Т1

(57) 1 Химерички протеин кој што содржи

(21) 2013/423

(22) 17/10/2013

прв
полипептиден
полипептиден

(45) 31/10/2015

синџир

и

втор
синџир,

(96) 06/05/2004 EP04775946.9
(97) 17/07/2013 EP1625209
(73) BIOGEN IDEC HEMOPHILIA INC. and
LOW, Susan, C.

при
што
споменатиот
прв
полипептиден синџир содржи фактор за

9 Fourth Avenue, Waltham, MA 02451, US

врзувачки

and 86 Brookline Street, Pepperell, MA
01463, US

рецептор
при

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

полипептиден синџир се состои од постојан
регион на имуноглобулинот или дел од него

(72) PETERS, Robert, T.; MEZO, Adam, R.;
RIVERA, Daniel, S.; BITONTI, ALAN, J. and

кој што е FcRn врзувачки партнер, за
употреба во метод за третирање.има уште 16

STATTEL, James, M.

патентни барања.

Патенти

згрутчување и барем еден дел од постојан
регион на имуноглобулинот кој што е
партнер
што

на

Fc

неонатален

(FcRn),
споменатиот

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

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

19/02, 29/00, 37/00
(11) 5315

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) RITZELER, Olaf; BARONI, Marco and

(21) 2013/424

(22) 18/10/2013
(45) 31/10/2015

(96) 16/06/2009 EP09766076.5
(97) 18/09/2013 EP2313384
(73) SANOFI

ZANCHET, Marco
(54) ФЕНИЛ-АЛКИЛ ПИПЕРАЗИНИ КОИ
ИМААТ МОДУЛИРАЧКО ДЕЈСТВО ВРЗ TNF

54, rue La Boetie 75 008 Paris, FR

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(51) E 04B 1/64, E 04G 23/02
(11) 5314
(21) 2013/425

(13) Т1
(22) 17/10/2013
(45) 31/10/2015

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) CANTERI, Carlo
(54) "МЕТОД ЗА ПОПРАВКА,

(96) 07/08/2003 EP03797232.0
(97) 17/07/2013 EP1540099
(73) Uretek S.r.I.
Via Dosso del Duca 16 37021 Bosco

ВОДООТПОРНОСТ, ИЗОЛАЦИЈА,
ЗАЈАКНУВАЊЕ, ОБНОВА НА ЅИДНИ

Chiesanuova (Verona), IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

водоотпорност
и/или
изолација
и/или
зајакнување и/или обнова на структурниот

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

интегритет на ѕидните системи, се состои од:
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(57)

1

Метод

за

поправка

и/или

Патенти
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- обезбедување дупки со растојание за

максимален

вбризгување

и

(3)

во

еден

по

можен

тоа

што

понатаму

број;
се

состои

ѕиден
систем
(1);
- вметнување цевки за вбризгување (4) во

- вбризгување во споменатите дупки за
вбризгување (3), преку споменатата цевка за

споменатите дупки за вбризгување (3);
се
карактеризира
со
тоа
што

вбризгување (4), додека постепено ги
вовлекува нагоре, супстанција (5) кој се

споменатиот чекор за обезбедување дупки со
растојание
за
вбризгување
(3)

проширува по вбризгување како последица
на
хемиска
реакција,
споменатата

се

супстанција

состои

од

обезбедување

дупки

за

(

5)

се

вбризгува

преку

вбризгување (3) во одредени точки на
ѕидниот
систем
(1),
на
значително

споменатите цевки за вбризгување (4);
споменатата супстанција (5) се избрани за да

вертикални насоки, или насоки долж кои се
наклонети во однос на вертикалата, на начин

имаат максимална притисок на експанзија кој
е помал од лимит на притисок
на

соодветен да помине низ шуплини и
празнини (2) што постојат во сидниот систем

распрскување на ѕиднит систем (1) во која се
вбизгува.

(1) и така за да се постигне нивниот

има уште 32 патентни барања.

(51) A 61K 31/425, 31/135, 31/428, A 61P
25/28

5 Basel Street, Box 3190 Petah Tikvah 49131,
IL

(11) 5313
(21) 2013/426

(13) Т1
(22) 17/10/2013

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(45) 31/10/2015

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(96) 13/11/2003 EP03783422.3
(97) 14/08/2013 EP1567152
(73) Teva Pharmaceutical Industries Limited
Патенти

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) LEVY, Ruth and BLAUGRUND, Eran
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(54) "УПОТРЕБА НА РАЗАГИЛИН СО

фармацевтски прифатлива сол, 2-амино-6-

РИЛУЗОЛ ЗА ТРЕТМАН НА

трифлуорометокси

АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА
СКЛЕРОЗА"

фармацевтски прифатлив превозникот. има
уште 6 патентни барања.

бензотиазол

и

(57) 1 Фармацевтски состав се состои од
R(+)-N-пропаргил-1-аминоиндан или негова

(51) A 61K 31/497, 31/337, 31/436, 31/498,

(57)

1

Соединение

коешто

е:

31/4985, 31/517, 31/555, 45/06, A 61P 35/00
(11) 5312
(13) Т1
(21) 2013/427

(22) 18/10/2013
(45) 31/10/2015

(96) 08/04/2008 EP08742674.8
(97) 18/09/2013 EP2139483
(73) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue South San
Francisco, Ca 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LAMB, Peter and MATTHEWS, David
(54) КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ КОИШТО
СОДРЖАТ КИНОКСАЛИН ИНХИБИТОР НА
РИЗК-АЛФА ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК

или единечен изомер или негов таутомер
кадешто соединението е опционално како
фармацевтски
прифатлива
сол
и
дополнително опционално како хидрат и
дополнително опционално како негов солват;
за употреба во комбинација со едно или
повеќе лекувања независно избрани од еден
или повеќе хемотерапевтски агенси избрани
од групата составена од платина, таксан,
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рапамицин и ерлотиниб за лекувањето на

има уште 10 патентни барања.

рак.

(51) C 07K 14/59, C 12N 15/85
(11) 5287
(13) Т1

(72) ARNOLD, Stefan and JELINEK, Nanni
(54) КЛЕТОЧЕН КЛОН КОЈ ПРОИЗВЕДУВА

(21) 2013/428

(22) 18/10/2013

FSH

(45) 31/10/2015

(57) 1 Молекул на нуклеинска киселина кој

(96) 27/06/2008 EP08774439.7
(97) 31/07/2013 EP2170942
(73) BioGeneriX AG

опфаќа секвенца на нуклеинска киселина
која го кодира
в ланецот на хуманиот

High-Tech-ParkMannheim Janderstrasse 3
68199 Mannheim, DE

кодирачки регион на секвенца на нуклеинска
киселина според SEQ ID br. 1.

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

има уште 19 патентни барања.

Патенти

фоликуло стимулирачки хормон (FSH), кој е
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киселина што шифрира за тумор-асоциран

(51) C 07K 14/47, 16/30, C 12Q 1/68
(13) Т1
(22) 21/10/2013

антиген,
и
(iii)
an миРНК насочена кон нуклеинска

(45) 31/10/2015
(96) 06/09/2006 EP06791878.9

киселина што шифрира за тумор-асоциран
антиген,

(97) 28/08/2013 EP1924600
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG and

наведениот тумор-асоциран антиген
има секвенца шифрирана од нуклеинска

Johannes Gutenberg-Universitat Mainz,

киселина

vertreten durch den Prasidenten
Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE and

составена
од:
(a)
нуклеинска киселина што ја содржи

Saarstrasse 21, 55122 Mainz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секвенцата на нуклеинска киселина со СЕК
ИД
БР:
1,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; TURECi, Ozlem;

(б)
нуклеинска
киселина
што
хибридизира со нуклеинската киселина од (a)

KOSLOWSKI, Michael and USENER, DIRK
(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТУМОРАСОЦИРАНИ АНТИГЕНИ ЗА ДИЈАГНОЗА И

под

ТЕРАПИЈА

киселина
(д)

(11) 5285
(21) 2013/429

(57)

1

Фармацевтски состав, што содржи

една или повеќе компоненти одбрани од
групата
составена
од:
се

врзува

одбрана

строги

од

групата

услови,

(ц)
нуклеинска
киселина
што
е
дегенерирана во однос на нуклеинската
од
(a)
или
(б)
и
нуклеинска киселина што е

најмалку 95% идентична на нуклеинската
киселина
од
(a),
(б)
или
(ц)
за употреба во метода за третирање

екстраклеточниот дел од тумор-асоциран
антиген,

или спречување канцер назначен со тоа, што
се карактеризира со изразување на тумор-

(ii)
антисенс нуклеинска киселина што
хибридизира специфично со нуклеинска

асоцираниот антиген.
има уште 21 патентни барања.
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што

е
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(i)

антитело

што
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(51) C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P

RIEGERT, Christian; VOGEL, Caspar and

35/00, 37/00

SCHNEEBERGER, Ricardo
(54) ПОЛУФУМАРАТСОЛ НА 1-[4-[1-(4ЦИКЛОХЕКСИЛ-3-

(11) 5283
(21) 2013/430

(13) Т1
(22) 21/10/2013

(45) 31/10/2015
(96) 16/12/2009 EP09793413.7

ТРИФЛУОРОМЕТИЛБЕНЗИЛОКСИИМИНО)
ЕТИЛ]-2-ЕТИЛБЕНЗИЛ}АЗЕТИДИН-3-

(97) 21/08/2013 EP2379497
(73) Novartis AG

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, CH

циклохексил-3-трифлуорометил-

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

бензилоксиимино]-етил}-2-етил-бензил)азетидин-3-карбоксилна киселина.

(72) DE LA CRUZ, Marilyn; CISZEWSKI, Lech;
KARPINSKI, Potr H.; MUTZ, Michael;

има уште 21 патентни барања.

(51) C 07D 231/14, A 01N 43/56

(3',4',5',ТРИФЛУОР[1,1Ќ-БИФЕНИЛ]-2-ИЛ)-

(11) 5282
(21) 2013/431

(57)

(13) Т1
(22) 21/10/2013

1

Полуфумарат сол на 1-(4-{1-[(E)-4-

1H-ПИРАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИД
(57)

1

Кристална

форма

Б

од

3-

(45) 31/10/2015
(96) 07/07/2008 EP08785959.1

(Дифлуорометил)- 1- метил- N- (3', 4', 5'трифлуор [1, 1'- бифенил]- 2- ил)- 1H-

(97) 09/10/2013 EP2176229
(73) BASF SE

пиразол- 4-карбоксамид, која што е дијаграм
на дифракција на прав со X- зраци на 25°C и

67056 Ludwigshafen, DE

Cu- Kб радијацијата покажува најмалку 3 од

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

следните рефлексии, наведени како 2и
вредности: 6.2 6 0.2°, 9.2 6 0.2°, 13.2 6 0.2°,

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

14.9 6 0.2°, 17.7 6 0.2°, 18.6 60.2°, 23.1 6 0.2°,
27.6° 6 0.2°, 30.5 6 0.2°.

(72) SAXELL, Heidi, Emilia; SMIDT, Sebastian,
Peer; DIETZ, Jochen and DIELEMAN, Cedric
(54) НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА НА 3-

има

уште

11

патентни

барања.

(ДИФЛУОРМЕТИЛ)-1-N-

Патенти
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(51) C 07D 491/048, A 61K 31/496, A 61P
19/00
(11) 5274

(13) Т1

(21) 2013/432

(22) 21/10/2013

(57)

1

Соединение со формула IIa:

(45) 31/10/2015
(96) 24/09/2009 EP09783391.7
(97) 04/09/2013 EP2331548
(73) Medivir AB
141 22 Huddinge, SE
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAMUELSSON, Bertil; ODEN, Lourdes
Salvadore; NILSSON, Magnus; KAHNBERS,
Pia and GRABOWSKA, Urszula
(54) ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА
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при штоR2 е H или циклопропил;R3 е
разгранет
C2-C6
алкил
или
C3-C6
циклоалкил, од кои секој е незадолжително
заменет со еден или два флуоро или со
трифлуорометил;R4 е метил или флуоро; m
е 0, 1 или 2;R5 е H, метил или флуоро;R6 е
C1-C6 алкил;или фармацевтски прифатлива
сол,

N-оксид

или

хидрат

од

тоа.

има уште 16 патентни барања.

Патенти
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(51) G 09F 7/18, F 16B 2/10, G 09F 15/00

објект

прифатен

помеѓу

рачките

за

(11) 5273

(13) Т1

прифаќање и оттука да се спои уредот за

(21) 2013/433

(22) 21/10/2013

суспензија
(1)
на
објектот;
најмалку една пружина (5а)

(45) 31/10/2015

и
која

(96) 26/03/2010 EP10772331.4
(97) 24/07/2013 EP2427877
(73) Hammar Lars
Box 15, SE-790 21 Bjursas, SE

дејствува помеѓу рачките за прифаќање,
спротивно на дејството каде рачките за

(74) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат

отворена

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан
бр.20, 1000 Скопје

се

(72) Hammar Lars
(54) УРЕД ЗА СУСПЕНЗИЈА

(10) е подложна на завртување во однос на
основниот дел (4) околу првата оска на

(57) 1 Уред за суспензија за суспендирање
на знак или друг предмет од издолжен објект,

завртување
(S1);
тоа што втората рачка за прифаќање

како на пример кабел, жица или цевка, при

(20) е подложна на завртување во однос на

што уредот за суспензија (1) се состои од:
Основен
дел
(4);

основниот дел (4) околу втората оска на
завртување (S2), кој се протега паралелно со

Држач (3), кој е поврзан со основен
дел (4) и на кој еден предмет, како знак или

и на растојание
завртување

слично, е прикачен или со намера да биде
прикачен;

тоа што уред за суспензија (1) се
состои од најмалку еден преносен механизам

прва рачка за прифаќање (10) и втора

(6а), кој се состои од прв запчест член (15а)

рачка за прифаќање (20), кои се осовински
монтирани на основен дел (4) и е подложна

цврсто поврзан на првата рачка за
прифаќање (10) и втор запчест член (25a)

на вртење во однос на една со друга напред
и назад помеѓу една отворена положба, во

цврсто поврзан на втората рачка за
прифаќање (20), наречени прв и втор

која рачките за прифаќање (10, 20) се
завртуваат далеку една од друга за да се

запчести членови (15а, 25а) кои се поврзани
еден со друг и прилагодени да бидат

овозможи еден издолжен објект да се вметне

завртени еден со друг кога рачките за

помеѓу рачките за прифаќање, и затворена
положба, во која рачките за прифаќање (10,

прифаќање (10, 20) се завртени една со
друга.

20) се завртени една кон друга за да се
овозможи рачките за прифаќање да зграпчат

има уште 9 патентни барања.

Патенти

прифаќање
завртување

(10, 20) се подложни на
од затворена положба кон
положба,

карактеризира
со:
тоа што првата рачка за прифаќање

од

првата
(S1);

оска

на
и
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(51) C 07C 233/79, A 61K 31/4412, 31/444, A
61P 25/00, C 07C 233/00, C 07D 213/81,

(57)

1

Соединение на формула (I):

215/48, 231/14, 241/44, 333/38, 401/12, 401/14,
403/12, 405/12, 405/14
(11) 5272

(13) Т1

(21) 2013/434

(22) 22/10/2013
(45) 31/10/2015

(96) 17/07/2009 EP09790560.8
(97) 14/08/2013 EP2310356
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) JIMENEZ, Hermogenes, N; LI, Guiying ;
DOLLER, Dario ; GRENON, Michel ; WHITE,
Andrew, D. ; GUO, Maojun and MA, Gil
(54) ДЕРИВАТИ НА АДМАНТИЛ ДИАМИД И
НИВНА УПОТРЕБА

каде
R1 алкил,

циклоалкил,

е:
кетоциклоалкил,

хетероциклил, арил или хетероарил, каде
секое по потреба е mono-, di-, или трисупституирано независно со алкил, алкокси,
халоген, цијано, нитро, трифлуороалил,
амино, алкиламино, диалкиламино, ацил,
арил,
хетероарил,
хетероциклил,
хетероциклил-R3, -NHR3, -N(аликил)R3, C(O)NHR3, -C(O)N(алкил)R3, -NHC(O)R3, N(алкил)C(O)R3,
-OH
или
-OR3,
и
R2

е

C2-C6

кетоциклоалкил,
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хетероарил, каде секое по потреба е mono-,

да

di-, или три-супституирано независно со

N,N

алкил, алкокси, халоген, цијано, нитро,
трифлуороаликил,
амино,
алкиламино,

бензамид);
N,N
'-(1,

диалкиламино, ацил, арил, хетероарил,
хетероциклил, хетероциклил-R3, -NHR3, -

бензамид);
N,N
'-(1,

N(аликл)R3, -C(O)NHR3, -C(O)N(алкил)R3, NHC(O)R3, -N(алкилl)C(O)R3, -OH или -OR3,

бензамид);
N,N
'-(1,

каде

триметоксибензамид);

е:

не
'-(1,

е:

3-адамантилен)бис(3-метокси3-адамантилен)бис(4-етокси3-адамантилен)бис(4-метокси4,

3-адамантилен)бис(3,

R3 C1-C6 алкил или C1-C6 циклоалкил, кој
по потреба е супституиран со халоген , C1-

N,N
'-(1,
бензамид);

C3 алкокси, OH, -CN, -NH2, -NH(C1-C3алкил),
-N(C1-C3aлкил)2,
C1-3aлкилхетероциклил,

N,N
N,N

C1-C3aлкилкарбамат, -C(O)NH(C1-C3aлкил),
-C(O)N(C1-C3aлкил)2, -NHC(O)-C1-C3aлкил, -

нитробензамид);и
N,N
'(1,
3-адамантилен)бис-

N(C1-C3aлкил)-C(O)-C1-C3aлкил, OH, или -O-

пиридинкарбоксамид);

C1-C6aлкил;
под услов соединението на формулата

негова фармацевтски прифатлива сол
има уште 13 патентни барања.

(I)

'-(1,

5-

3-адамантилен)бис(2-јодо-

3-адамантилен)бис-бензамид;
'-(1,
3-адамантилен)бис(3(3или

(51) D 06F 37/04, 37/20, 37/26
(11) 5522
(13) Т1

(54) ПОТПОРЕН СКЛОП ЗА БАРАБАН ЗА
МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

(21) 2013/448

(57)

(22) 29/10/2013

1

Потпорниот склоп кој го држи

(45) 31/10/2015
(30) IT2010MI01813 04/10/2010 IT

барабанот на машината за перење алишта
назначен со тоа што потпорниот склоп се

(96) 04/10/2011 EP11183879.3
(97) 21/08/2013 EP2436823
(73) Storma S.r.l.
Via A. Garavaglia, 7, Zona Industriale 20012

состои од повеќе-лобусна конструкција
изработена од пластичен материјал појачан

Cuggiono, IT

издолжуваат и го формираат централното

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

тело и со тоа што потпорниот склоп содржи
излиена метална осовина во централното

(72) Larovere, Domenico

тело. има уште 7 патентни барања.

Патенти

со фиберстакло, направен е од повеќе
издолжени рамења кои радијално се
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од гумената лента (20) се обезбедени со

(51) F 16G 3/10, G 01G 11/00
(11) 5451
(21) 2013/458

(13) Т1
(22) 04/11/2013

каскаден профил за спојување (102,
104) и споен со леплива гумена постава

(45) 31/10/2015

(106) на тој начин што транспортната

(30) 20091003454 06/02/2009 DE
(96) 11/01/2010 EP10150436.3

лента

(97) 30/10/2013 EP2216562
(73) Babcock Borsig Steinmüller GmbH

(в) каскадниот профил за спојување (102,
104) на краевите (90, 92) од гумена лента

Europaallee 1 46047 Oberhausen, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(20) одговара на краевите, кадешто најмалку
еден од профилите за спојување (102, 104) е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

обезбеден со отвор за прием на лепливата

(72) Stiessel, Lutz
(54) ЛЕНТА ЗА ТРАНСПОРТ ЗА

гумена постава (106) на тој начин што
гумената лента (20) има иста дебелина по

ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ ЗА ПРАЗНЕЊЕ НА
СКЛАД

целата

(57)
1
Транспортна лента (18) за
транспортни ленти за празнење на склад (10)

има густина која одговара на густината
на слојот (96) којшто содржи отвор за

за празнење и транспортирање на јаглен од

прием на лепливата гумена постава; и

склад до мелница за јаглен, кадешто
транспортната лента (18) е адаптирана да

(ѓ) лепливата гумена постава (106) е
позиционирана на отворот на еден од

биде споена со ваљаците на (24, 26), содржи:
(а) гумена лента (20) со неколку слоја
(66, 68, 80, 86, 94, 96) изработена од гума
или

фабричка

постава;

и

(б) зглоб, кадешто два краја (90, 92)
66 | С т р а н а

(18)
формира
неограничена
лента,

затворена
кадешто

своја
должина,
(д) лепливата гумена постава (106)

централните
се
карактеризира

со

слоеви;
тоашто

(е) страничните ивици (22) коишто се
вулканизирани низ транспортната страна од
гумена

лента;

и

(ж) лепливата гумена лента (106) е
Патенти
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обезбедена со лагери (108, 110) кои се

соседниот слој.има уште 8 патентни барања.

наоѓаат во соодветните отвори на

(51) A 61K 39/395, A 61P 25/00, C 07K 16/18,
16/28, C 12N 15/113

антителото или неговиот дел е селектиран
од групата која што се состои од:

(13) Т1
(22) 15/11/2013

(i)
антитело или негов дел кој што го
врзува антигенот кој што содржи VH, при што

(45) 31/10/2015

CDR1, CDR2 и CDR3 регионите на VH се

(11) 5325
(21) 2013/477

(96) 07/07/2006
EP06786428.0

НИЗА ИД БР:77, НИЗА ИД БР:78 и НИЗА ИД
БР:79 и VL, при што CDR1, CDR2 и CDR3

(97) 11/09/2013 EP1904104
(73) Biogen Idec MA Inc.

регионите на VL се НИЗА ИД БР:146, НИЗА
ИД БР:147 и НИЗА ИД БР:148; и

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142,
US

(ii)
антитело или негов дел кој што го
врзува антигенот кој што содржи VH и VL,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

при што VH содржи НИЗА ИД БР:170, а VL

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MI, Sha; PEPINSKY, R. Blake; SHAO,

содржи НИЗА ИД БР:283.
има уште 8 патентни барања.

Zhaohui and GRAFF, Christilyn P.
(54) SP35 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Изолирано антитело или негов дел кој
што го врзува антигенот и кој што може
специфично да се врзува за Sp35 и може да
предизвика антагонизам кај Ѕр35, при што

(51)
(11) 5326
(21) 2013/478

(72) FRANANO, F. Nicholas; BLAND, Kimberly;
(13) Т1
(22) 15/11/2013

WONG, Marco D. and DING, Bee C.
(54) РЕКОМБИНАНТНИ ЕЛАСТАЗА

(45) 31/10/2015

ПРОТЕИНИ И ПОСТАПКИ ЗА

(96) 04/12/2008
(97) EP2229440
(73) Proteon Therapeutics, Inc.
200 West Street Waltham, MA 02451, US

ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА

(74)

еластаза

Патенти

(57)

1

Самоактивирачки тип I панкреасен

еластаза протеин којшто содржи (i) еластаза
активирачка
секвенца
којашто
содржи
препознавачка

секвенца
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оперативно поврзанa со (ii) амино киселинска

има уште 15 патентни барања.

секвенца од зрел тип I панкреасна еластаза.

(51) C 07F 9/09, A 61K 31/661, A 61P 1/04,
1/16, 11/00, 11/02, 11/06, 13/12, 17/00, 17/02,

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

21/04, 25/00, 27/14, 29/00, 3/10, 31/04, 35/00,
37/02, 7/02, 9/04, 9/10

(72) KOHNO, Yasushi; FUJII, Kiyoshi and
SAITO, Tatsuhiro
(54) ДЕРИВАТИ НА АМИНОФОСФОРЕН

(11) 5327

(13) Т1

(21) 2013/479

(22) 19/11/2013
(45) 31/10/2015

(96) 07/08/2007 EP07792066.8
(97) 16/10/2013 EP2058317
(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.
6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku

КИСЕЛИНСКИ ЕСТЕР И S1PРЕЦЕПТОРЕН
МОДУЛАТОР КОЈШТО ГО СОДРЖИ
ИСТИОТ КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА
(57)

1

претставени

Амино
со

фосфатни

општата

деривати

формула

(1)

Tokyo 101-8311, JP
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којашто има 1 до 3 јаглеродни атоми, X
претставува кислороден атом или сулфурен
атом и n означува 2 или 3], или негова
фармацевтски прифатлива сол или негов
хидрат. има уште 11 патентни барања.
[кадешто R1 претставува трифлуорометил
група, R2 претставува хлорен атом, R3
претставува

права-низа

алкилна

група

- најмалку еден јагленохидрат измешан со
солвент и / или распрснувач за споменатиот

(51) H 05B 7/09
(11) 5328

(13) Т1

(21) 2013/480

(22) 20/11/2013
(45) 31/10/2015

јагленохидрат,
адитиви

по

избор

(96) 13/12/2010 EP10787804.3
(97) 04/09/2013 EP2514269
(73) Italghisa S.p.A.

во
мешавина
со
(Б) 90-10% по тежина, во однос на тежината

25021 Bagnolo Mella (Brescia), IT
(74) Друштво за застапување од областа на

материјал кој што не содржи метал и / или
метални оксиди, составен во основа од

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

јаглен, во форма на прашок чии што честички
се
поголеми
од
0.2
mm,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FERRARI, Sandro; CAVALLOTTI, Irma;

под услов ако кога адитивите се присутни во

на пастата, од неметален јагленаст графитен

CONTI, Giuseppe and DUSI, Maurizio
(54) ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ЕЛЕКТРОДИ
ВО ГРАФИТ БЕЗ ПОВРЗУВАЧ СО

(A)

ХИДРОЈАГЛЕРОДНА БАЗА
(57) 1 Електродна паста од неметален вид

30
неоргански
адитиви,
- органометални адитиви базирани на P, B,

за
добивање
самопечени
Soederberg
електроди кои што не се извор на реакции на

Si;
-

карборедукција

-

за

електро-термичко

производство во потопени сводни печки на
феро
легури,
што
содржи

тие

се

еден

или

повеќе

адитиви

селектирани од групата која што се состои од

стеарин;
заситени,

полинезаситени
органски

моно-незаситени

или

масни
киселини;
киселини;
или

- мешавина од споменатите соединенија,
(A) 10-90% по тежина, во однос на
тежината на пастата, на една мешавина
формирана
од

при што споменатите адитиви вкупно се
содржани помеѓу 0.1 % и 10% по тежина во
однос на вкупната тежина на пастата и во

15
- фин прашкаст графит и / или
антрацит кој што има честички со големина

количини содржани помеѓу 1% и 5% кога
адитивот е базиран на металоиди и преодни

помала

метали.има

од

Патенти

0.2

mm

најмалку

95%,

уште

14

патентни

барања.
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(51) A 61K 39/395, A 61P 35/00
(11) 5329
(21) 2013/483

(13) Т1
(22) 20/11/2013

амино киселинска секвенца од SEQ ID NO:8 и
CDR3 се
секвенца

состои

од

амино

киселинска

(45) 31/10/2015
(96) 15/02/2008 EP08725722.6

на SEQ ID NO:9; и лесна врска со променлив
регионот , при што CDR1 се состои од амино

(97) 21/08/2013 EP2129396
(73) Merrimack Pharmaceuticals, Inc.

киселинска секвенца од SEQ ID NO:10, CDR2
се состои од амино киселинска секвенца од

One Kendall Square Bldg. 700, 2nd Floor, MA

SEQ ID NO:11 и CDR3 се состои од амино

02139 Cambridge, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

киселинска секвенца на SEQ ID NO:12, или
(б) јака врска со променлив регионот , при

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

што CDR1 , CDR2 и CDR3 содржат
аминокиселински секвенци кои се најмалку

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) SCHOEBERL, Birgit; NIELSEN, Ulrik and

90% идентична со CDR1 , CDR2 и CDR3
аминокиселинските секвенци дефинирани во

FELDHAUS, Michael
(54) "АНТИТЕЛА НАСПРОТИ ERBB3 И
НИВНА УПОТРЕБА"

(а) , и лесна врска со променлив регион, при

(57) 1 Изолирани моноклонални антитела
или негови антиген сврзувачки дел, кој се

90% идентични со CDR1 , CDR2 и CDR3
аминокиселински секвенци дефинирани во

врзува со човечки ЕrbB3 и се состои од:

(а) , а во кој антитела или антиген
обврзувачка кој дел од него е способен за

(а) јака врска со променлив регион, при што

инхибиција на EGF-како лиганд посредство

CDR1 се состои од амино киселинска
секвенца од SEQ ID NO:7, CDR2 се состои од

фосфорилација на
патентни барања.
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што CDR1 , CDR2 и CDR3 содржат
аминокиселински секвенци кои се најмалку

ErbB3.има

уште

22
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1

Извесно

anti-IFN-a

моноклонал

(51) C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 37/06,

(57)

C 07K 16/24, C 12N 5/20, G 01N 33/577, 33/68
(11) 5330
(13) Т1

антитело кое врзува и неутрализира
биолошка активност од најмалку хуман IFN-б

(21) 2013/484

субститут IFN-б1, IFN-б2, IFN-б4, IFN-бS,
IFN-б8, IFN-б 10, и IFN-б21, каде кажаното

(22) 21/11/2013
(45) 31/10/2015

(96) 29/01/2002 EP09002404.3
(97) 23/10/2013 EP2065467
(73) Genentech, Inc.

антитело се надметнува во врзувањето на
хуман IFN-б субтип IFN-б1, IFN-б2, IFN-б4,

1 DNA Way South San Francisco CA 940804990, US

мурине анти-хуман
IFN - моноклонално
антитело
9F3 продуцирано со хибридни

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

клетки поредени наталожени со A TCC во
Јануар 18, 2001 и имајки пристап No. PTA-

(72) Presta, Leonard G.; Chuntharapai, Anan;
Kim, Jin K. and Stewart, Timothy
(54) АНТИ-ИНТЕРФЕРОН-АЛФА

2917.
има уште 14 патентни барања.

IFN-б5,

IFN-б8,

IFN-б10,

и IFN-б21

со

АНТИТЕЛА

(51) A 61K 31/4353, A 61P 31/00, 35/00, C

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

07D 471/04, 471/14

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(11) 5331
(21) 2013/485

(13) Т1
(22) 21/11/2013

(45) 31/10/2015
(96) 23/03/2009 EP 09724784.5
(97) 28/08/2013 EP2276486
(73) 4SC Discovery GmbH

(72) MAIER, Thomas; ZIMMERMANN, Astrid;
GEKELER, Volker; HOFMANN, Hans-Peter;
KULKARNI Sanjeev A.; JAGTAP, Anil P. and
CHAURE, Ganesh S.
(54) НОВИ СУПСТИТУИРАНИ
ИМИДАЗОХИНОЛИНИ

Am Klopferspitz 19a, 82152 PlaneggMartinsried, DE

Патенти
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(57)

1

Соединение со формулата I:

ланец и со разгранет ланец и циклични
групи,

алкинил,

арил,

хетероциклил

и

хетероарил,
секое од истите може да е несупституирано
или супституирано од еден или повеќе
супституенти одбрани од групата составена
од: -H,-OH, халоген, -CN, -NO2,
COOH, -SH, -CO-C1-6 алкил, -CO-O-C1-6
алкил, -N3, арил, хетероциклил, -CO-арил и назначено

со

тоа,

што

R1 е одбрано од групата составена од:
- H, алкил,
хетероциклил

алкинил,
и

арил, алкокси,
хетероарил,

каде што алкил, алкинил, арил, алкокси,
хетероциклил или хетероарил може да се
несупституирани или супституирани од еден
или повеќе супституенти одбрани од групата
составена од: -H, -OH, халоген, -CO-N(R4)2, N(R4)2, -CO-C1-10алкил, -CO-O-C1-10алкил,
-N3, арил и хетероциклил, каде што секое R4
е независно одбрано од групата составена
од -H, -C1-10 алкил, -C1-10 алкил-арил, или
арил.
A
B

е

C1-C6
е

алкил;
-N(R2)(R3);

R2
е
-(CO)-R5,
R5 е одбрано од групата составена од:

CO-хетероциклил.
R3 е одбрано од групата составена од:
алкенил,
хетероарил,
хетероциклил,

циклоалкил,

и

каде што алкенил, хетероарили, циклоалкил
или
хетероциклил
може
да
се
несупституирани или супституирани од еден
или повеќе супституенти одбрани од група
составена од: -H, алкил, алкенил, алкокси,
халоген, -OH, -N3, трифлуорометил, -алкиларил,
-O-алкил-арил,
-CO-арил,
арил,
хетероциклил, хетероарил, -CO-хетероарил,
-CO-O-алкил,
-CO-N-алкил,
-CO-N-арил.
или

негови

фармацевтски

прифатливи

солвати, соли, N-оксиди или стереоизомери,
или нивни комбинации.има уште 13 патентни
барања.

алкил вклучително и групи со праволиниски
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P

(72) BACQUE, Eric; ALBERT, Eva; NEMECEK,

11/00, 11/06, 19/02, 25/00, 3/00, 3/10, 35/00,

Conception; UGOLINI, Antonio and

7/00, 7/02, 9/00, 9/10, C 07D 235/04, 237/06,
237/20, 249/10, 249/12, 277/82

WENTZELER, Sylvie
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 6-

(13) Т1
(22) 21/11/2013

ТРИАЗОЛОПИРИДАЗИН-СУЛФАНИЛ
БЕНЗОТИАЗОЛ И БЕНЗИМИДАЗОЛ,

(45) 31/10/2015
(96) 06/08/2008 EP08845285.9

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ, НИВНА
УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ И

(97) 02/10/2013 EP2178881
(73) SANOFI
54, rue La Boetie 75008 Paris, FR

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И НОВА

(11) 5333
(21) 2013/486

УПОТРЕБА КАКО ИНИХИБИТОРИ НА
"MET"

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

(51) C 07H 19/23, A 61K 31/7064, A 61P 35/00
(11) 5334

(13) Т1

(21) 2013/487

(22) 21/11/2013

(57)

1

Соединение

со

формула

I:

(45) 31/10/2015
(96) 19/04/2010 EP10734433.5
(97) 04/09/2013 EP2421879
(73) Institute of Organic Chemistry And
Biochemistry As CR,
V.V.I. Flemingovo nam. 2 16610 Praha 6, CZ
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOURDERIOUX, Aurelie; HOCEK, Michal
and NAUS, Petr
(54) НОВИ-7-ДЕАЗАПУРИН НУКЛЕОЗИДИ
ЗА ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ

кадешто:
R1 е водород, моно-; ди- или трифосфат;
R2 е арил којшто е опционално супституиран
со еден или два супституенти избрани од
групата составена од алкокси, алкилтио или
халоген;
R3
е
водород
или
алкил;
или
негова фармацевтски прифатлива сол; или
негов оптички изомер или смеса на оптички
изомери.
има

(51) A 61K 31/47, A 61P 31/04, C 07D 215/22
(11) 5341
(21) 2013/489

Патенти

уште

12

патентни

барања.

(96) 31/07/2006 EP06778081.7

(13) Т1
(22) 25/11/2013

(97) 11/09/2013 EP1912647
(73) Janssen Pharmaceutica NV

(45) 31/10/2015

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
73 | С т р а н а
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

цел број еднаков на 1 или 2; и точкестата

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

линија

(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk
Marcel; KOUL, Anil; GUILLEMONT, Jerome,

R3 е алкил, Ar, Ar-алкил, Het или Het-алкил;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4;

Emile, Georges; PASQUIER, Elisabeth,
Therese, Jeanne and LANCOIS, David, Francis,

X
е
директна
врска
или
CH2;
R4 и R5 секое независно се водород, алкил

Alain
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН КАКО

или
бензил;
или
R4 и R5 заедно и вклучително N на кој што

АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ

тие

(57)
1
Употреба на соединение за
производството на медикамент за третманот

радикал одбран од групата од имидазолил,
триазолил, пиперидинил, пиперазинил и

на
бактериска
инфекција,
наведеното
соединение е соединение со формулата (Ia)

тиоморфолинил;
R6 е водород или радикал со формулата

и

се

претставува

прикачени

дополнителна

може

да

врска;

формираат

(Iб)
каде што s е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3

негова

прифатлива

или 4; r е цел број еднаков на 1, 2, 3, 4 или 5;

киселинска или базна адитивна сол, негов
кватернарен амин, негова стерохемиски

фармацевтски

и R11 е водород, хало, халоалкил, хидрокси,
Ar,
алкил,
алкилокси,
алкилтио,

изомерна форма, негова таутомерна форма
или негова N-оксидна форма, назначено со

алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, Ar-алкил
или ди(Ar)алкил; или два соседни R11

тоа,
што
R1 е водород, хало, халоалкил, циано,

радикали може да бидат земени заедно со
фенил прстенот на кој што тие се прикачени

хидрокси,

алкилокси,

за

алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил,
Ar-алкил
или
ди(Ar)алкил
;

R7
R8

p е цел број еднаков на 1, 2 или 3;
R2 е водород; алкил; хидрокси; меркапто;

R9
е
оксо;
или
R8 и R9 заедно го формираат радикалот -

алкилокси дополнително супституиран со
амино или моно или ди(алкил)амино или

CH=CH-N=;
R10
е
водород,

радикал

формулата

аминокарбонил, моно-или ди(алкил)амино-

каде што Z е CH2, CH-R10, O, S, N-R10 и t е

карбонил, Ar, Het, алкил супституиран со
еден или два Het, алкил супституиран со

цел број еднаков на 1 или 2 и точкестата
линија претставува дополнителна врска;

еден или два Ar, Het-C(=O)-, Ar-C(=O)-;
алкил е праволиниски или разгранет заситен

алкилоксиалкилокси; алкилтио; моно или
ди(алкил)амино каде што алкил може

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6
атоми на јаглерод ; или е цикличен заситен

дополнително да е супституиран со еден или

јаглеводороден радикал што има од 3 до 6

два супституенти секој независно да е
одбран од алкилокси или Ar или Het или

атоми на јаглерод; или е цикличен заситен
јаглеводороден радикал што има од 3 до 6

морфолинил или 2-оксопиролидинил; Ar; Het
или
радикал
со
формулата

атоми
на
праволиниски

каде што Z е CH2, CH-R10, O, S, N-R10 ; t е

јаглеводороден радикал што има од 1 до 6
атоми на јаглерод; каде што секој атом на

Ar,
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Het,

со

алкил,

да
е

формираат

водород, алкил,
е
водород

нафтил;

Ar или Het;
или
алкил;

алкил,

хидроксил,

јаглерод
прикачени
на
или
разгранет
заситен
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да

е

дополнително

дихидробензо[1,4]диоксинил

или

супституиран со хидрокси, алкилокси или

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и

оксо;
Ar е хомоцикл одбран од групата од фенил,

бицикличен хетероцикл може дополнително
да е супституиран на атом на јаглерод со 1, 2

нафтил, aceнафтил, тетрахидронафтил, секој
дополнително супституиран со 1, 2 или 3

или 3 супституенти, секој супституент е
независно одбран од групата од хало,

супституенти, секој супституент независно
одбран од групата од хидрокси, хало, циано,

хидрокси,
алкил
или
алкилокси;
хало е супституент одбран од групата од

нитро, амино, моно-

флуоро,

или диалкиламино,

хлоро,

бромо

и

јодо

и

алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси,
карбоксил,
алкилоксикарбонил,

халоалкил е праволиниски или разгранет
заситен јаглеводороден радикал што има од

алкилкарбонил, аминокарбонил, морфолинил
и
моноили
диалкиламинокарбонил;

1 до 6 атоми на јаглерод или цикличен
заситен јаглеводороден радикал што има од

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

3 до 6 атоми на јаглерод или цикличен
заситен јаглеводороден радикал што има од

пиперидинил,

пиразолил,

3 до 6 атоми на јаглерод прикачени на

имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил,

пиролил,

праволиниски
или
разгранет
заситен
јаглеводороден радикал што има од 1 до 6

триазолил,
пиридинил,
пиримидинил,
пиразинил и пиридазинил; или бицикличен

атоми на јаглерод; каде што еден или повеќе
атоми на јаглерод се супституиран(и) со еден

хетероцикл одбран од групата од хинолинил,
изохинолинил,
1,2,3,4-

или

тетрахидроизохинолинил,

хиноксалинил,

радикалот може исто така да биде поставен

бензимидазолил,
бензизоксазолил,

во позиција 4 од хинолин прстенот; и под
услов да бактериската инфекција е различна

бензизотиазолил,
бензотиенил,
2,3-

од Микобактериска инфекција.има уште 24
патентни барања.

индолил,
индазолил,
бензоксазолил,
бензотиазолил,
бензофуранил,

(51) F 27B 5/02, 17/00, 5/08, 7/22
(11) 5342
(21) 2013/490

(13) Т1
(22) 25/11/2013

повеќе

хало

атоми;

каде

што

(54) ПЕЧКА ЗА ТРЕТИРАЊЕ СО ТОПЛИНА
НА ПОВЕЌЕ ПРЕДМЕТИ
(57) 1 Печка за третирање со топлина на

(45) 31/10/2015
(96) 25/03/2010 EP10157826.8

различни предмети, која што се состои од:
- лонгитудинално поставена комора

(97) 28/08/2013 EP2372281
(73) Dronco GmbH

за загревање (12), поставена вертикално или
хоризонтално
во
средината,

95632 Wunsiedel, DE

- бројни лонгитудинално проширени комори

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

за согорување (14), поставени вертикално
или
хоризонтално,

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

- најмалку еден елемент за загревање (28),
во
комората
за
загревање
(12),
и

(72) Mohr, Stefan

- најмалку еден компресивен вентиларот (24)
за создавање проток на воздух од комората

Патенти
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за загревање до коморите за согорување

рамката за носење (10), а рамката за носење

(14),

што

(10) е така наместена да ја држи комората за

- коморите за согорување (14) се така
направени во нив да се сместуваат

загревање (12) и коморите за согорување
(14), а рамката за носење (10) е термички

предмети,

и

изолирана од комората за загревање (12) и
комората за согорување (14), при што

што се се карактеризираат со тоа што
печката има рамка за носење (10), која што е

комората за загревање (12) и коморите за
согорување (14) се прицврстени барем

направена како тридимензионална рамка,

индиректно за рамката за носење (10) со

при што коморите за загревање (12) и
коморите за согорување (14) се поставени во

помош на бројни елементи за термичка
изолација (26).има уште 13 патентни барања.

(51) G 01N 33/68
(11) 5343

(13) Т1

(54) "МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА
ЕФИКАСНОСТА НААДАЛИМУМАБ КАЈ

(21) 2013/491

(22) 26/11/2013

при

(45) 31/10/2015

СУБЈЕКТ КОЈ ИМА АНКИЛОЗЕН
СПОНДИЛИТИС СО УПОТРЕБА НА CTX-II И

(96) 31/10/2006 EP 06849865.8
(97) 28/08/2013 EP1948235
(73) AbbVie Biotechnoogy Ltd

MMP3 КАКО БИОМАРКЕРИ"

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

анкилозен спондилитис (AS) во субјект што
има АS, споменатиот метод опфаќа

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

утврдување на ниво на пост-третман на тип II
колаген C- телопептид (CTX-II) и на ниво на

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

пост-третман
на
матрица
металопротеаза 3 (MMP3) во примерок(ци)

(72) MAKSYMOWYCH, Walter, P. and WONG,

од

Robert, L.

назначена со тоа, пониска на ниво на пост-

76 | С т р а н а

(57)

1

Метод

за

одредување

на

ефикасноста на адалимумаб за третман на

субјектот

има

како

Патенти
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третман на CTX-II во примерок(ци) во однос

нивоа

на познати стандард ниво на CTX-II врз

субјектот(тите),

на

MMP3

на субјектот(тите) има како и намалување на
ниво на пост-третман на MMP3 во

адалимумаб е ефикасно за третирање на AS
кај субјектот.има уште 10 патентни барања.

чиј

врз

основа

покажува

на
дека

примерок(ци) во однос на познати стандард

(51) A 61K 31/382, 31/155, 31/4439, 31/64,
45/00, A 61P 13/12, 25/00, 27/02, 3/10, 43/00,

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО
СОДРЖИ (1S)-1,5-АНХИДРО-1-[5-(4-

5/50, 9/10, 9/14, C 07D 335/02
(11) 5344
(13) Т1

ЕТОКСИБЕНЗИЛ)-2-МЕТОКСИ-4МЕТИЛФЕНИЛ]-1-ТИО-D-ГЛУЦИТОЛ И

(21) 2013/492

МЕТФОРМИН И НИВНА УПОТРЕБА ВО
ТРЕТМАНОТ НА ДИЈАБЕТЕС

(22) 28/11/2013
(45) 31/10/2015

1

Фармацевтски состав што содржи

(96) 16/04/2010 EP10764570.7

(57)

(97) 25/09/2013 EP2419097
(73) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

комбинација
(А)

24-1, Takada 3-chome Toshima-ku, Tokyo
170-8633, JP

етоксибензил)-2-метокси-4-метилфенил]-1тио-D-глуцитол или негова фармацевтски

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

прифатлива сол или хидрат на соединението
или
солта;
и

(72) TAKAHASHI, Teisuke and USHIDA, Saeko

од
(1S)-1,S-анхидро-1-[5-(4-

(Б) метформин. има уште 5 патентни
барања.

Патенти
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(51) C 07K 14/78
(11) 5345

(13) Т1

(21) 2013/493

(22) 28/11/2013
(45) 31/10/2015

ткивото:пепсинот, и растворен во 0.1N HCl
пред употреба), после третман преку ноќ;
7.
до

повторување на пепсин третманот 2
5
пати
за
3
до
7
денови;

(96) 09/03/2006 EP06716299.0
(97) 11/09/2013 EP1856272
(73) Sewon Cellontech Co., Ltd.

8.
центрифугирање на растворот од
пепсин-третиран прашок од коска на 4°C и

10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,
Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-

складирање супернатант и враќање талог на
Чекор
7;

712, KR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

9.
нанесување финална концентрација
од 0.5 до 0.8M NaCl на сепарираниот и

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) JANG, Jae-Deog; CHANG, Cheong-Ho;

складиран супернатант, по што следува
третман на 4°C од 4 часа до 1 ден;

LEE, Sae-Bom; YU, Ji-Chul; YEO, Se-Geun and

10.

Ko, Chang-Kwon
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ

супернатант, после центрифугација (12,000g,
30
минути
и
4°C);

РАСТВОР ОД КОЛАГЕН И МЕТОДА ЗА
СЕПАРАЦИЈА НА КОЛАГЕН ОД

11.
титрирање на супернатантот при
неутрални услови и додавање NaCl за да се

ЖИВОТИНСКО ТКИВО И ПРОИЗВОД
ПРОИЗВЕДЕН СО УПОТРЕБА НА ИСТАТА

направи
растворот

(57)

1

Метода за сепарирање колаген од

12,000g за 30 минути, и потоа сепарирање и

12.

отстранување

финална
до

талог

и

собирање

концентрација
на
1.6M
NaCl;

третирање на резултантниот раствор

животинско ткиво, на тој начин добивајќи
колаген како 5 до 10% од почетната тежина

на 4°C од 4 часа до 1 ден, по што следува
центрифугација, и повторно отстранување

ткиво, назначена со тоа, што опфаќа
1.
темелно
миење
коскено
ткиво

талог
13.

изолирано од свиња со дестилирана вода,
етанол
и
ацетон;

собраниот
супернатант
до
финална
концентрација од 2.6M NaCl, по што следува

сечење на коскеното ткиво во форма

стоење на 4°C од 4 часа до 1 ден;

на крофна и складирање на истото на
-20°C;

14.
центрифугирање за да се отстрани
супернатант, и миење на талогот што

3.
процесирање на коскеното ткиво во
прашок што има големина честички од 1 до

произлегува еднаш или два пати со 9.5%
етанол, по што следува ресуспендирање во

500 микрометри, за да се сепарира колаген
од
коскеното
ткиво;

дестилирана
15.
додавање

2.

и
собирање
супернатант;
дополнително додавање NaCl на

1N

HCl

вода;
на

4.

миење на прашокот од коскено ткиво

ресуспендираниот раствор во количина од

со
5.

етанол
и
дестилирана
вода;
третирање на така-измиениот прашок

1мЛ:100 мЛ сооднос за да се постигне
целосна ресуспензија, по што следува

од коска преку ноќ со 0.5N HCl додека се
протресува
на
10
до
100
rpm;

титрација на 4°C при неутрални услови;
16.
стоење на така-титрираниот раствор

6.
третирање на прашокот од коска со
пепсин
(10
до
50:1
сооднос
на

на температура од 30 до 37°C од 4 часа до 1
ден, по што следува центрифугација; и
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така-

или

наталожениот колаген до концентрација од 1

4°C.

до 30 мг/ мЛ во слаб киселински растворувач

има уште 5 патентни барања.

(51) C 07D 309/10, A 61K 31/351, 31/365, C

алкил,

07D 309/30, 309/32
(11) 5244

(13) Т1

алкенил и заменет или незаменет C2-C12
алкинил;

(21) 2013/524

(22) 18/12/2013

секој R1, R2, R3, R4 и R5 е независно

(45) 31/10/2015

селектиран од водород, заменет
незаменет C1-C12 алкил, заменет

17.

ресуспендирање

31 Октомври 2015

на

(73) Pharma Mar S.A.

PBS, по што следува складирање на

заменет

или

незаменет

C2-C12

или
или

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

незаменет C2-C12 алкенил, и заменет или
незаменет
C2-C12
алкинил;

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

R6
A

е

PEREZ, Carmen; SANCHEZ SANCHO,
Francisco; GARRANZO-GRACIA-IBARROLA,

W

е

Maria; CUEVAS MARCHANTE, Marioa del
Carmen; MATEO URBANO, Cristina and

R7 е селектиран од водород, CORa, COORa,
заменет или незаменет C1-C12 алкил,

DIGON JUAREZ, Isabel
(54) СОЕДИНЕНИЈА ПРОТИВ ТУМОР

заменет или незаменет C2-C12 алкенил и
заменет или незаменет C2-C12 алкинил, или

28770 Colmenar Viejo Madrid, ES

селектиран

од

NR8R9

и

OR10;
е

и

NR7;

(72) RODRIGUEZ VICENTE, Alberto; MURCIA
од

O

Соединение со општа формула I

R7 и R5 заедно со соодветниот N атом и C

при што Y е селектиран од -CHRay-, -CHRay-

атом за кој што тие се закачени може да
формираат
заменета
или
незаменета

CHRby-, -CRay=CRby-,
CHRby-CHRcy-,

-CHRay-

хетероциклична
група;
R8 е селектиран од водород, CORa, COORa,

-CHRay-CRby=CRcy-,
и
-CHRay-CaC-;
секој Ray, Rby, и Rcy е независно селектиран

заменет или незаменет C1-C12 алкил,
заменет или незаменет C2-C12 алкенил,

од водород, заменет или незаменет C1-C12

заменет или незаменет C2-C12 алкинил, и

(57)

1

селектиран

Патенти

-CaC-,
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заменет или незаменет C4-C12 алкенинил;

дупла врска постои помеѓу C атомите за кои
што R3 и R4 се закачени, тогаш R9 е заменет

R10 е селектиран од водород, заменет или
незаменет C1-C12 алкил, заменет или

или
незаменет
C4-C12
алкенинил;
R16, R17 и R18 се независно селектирани од

незаменет C2-C12 алкенил и заменет или
незаменет
C2-C12
алкинил;

водород, ORa, OCORa, OCOORa, NRaRb,
NRaCORb, и NRaC(=NRa)NRaRb, заменет

секоја
линија
со
точки
претставува
незадолжителна дополнителна врска, но кога

или незаменет C1-C12 алкил, заменет или
незаменет C2-C12 алкенил и заменет или

постои трострука врска помеѓу C атомите за

незаменет

кои што R1 и R2 се закачени, R1 и R2 се
отсутни, и кога постои трострука врска

секој Ra и Rb се независно селектирани од
водород, заменет или незаменет C1-C12

помеѓу C атомите за кои што R3 и R4 се
закачени,
R3
и
R4
се
отсутни;

алкил, заменет или незаменет C2-C12
алкенил, заменет или незаменет C2-C12

R9 е селектиран од водород, CORa, COORa,
заменет или незаменет C1-C12 алкил,

алкинил, заменет или незаменет арил и
заменета или незаменета хетероциклична

заменет или незаменет C2-C12 алкенил,

група;

заменет или незаменет C2-C12 алкинил и
заменет или незаменет C4-C12 алкенинил,

фармацевтски прифатлива сол, тавтомер
или стереоизомер од тоа.има уште 32

под услов кога Y е-CHRay-CHRby-CHRcyили -CHRay-CRby=CRcy- и единечна или

патентни барања.

(51) A 61K 9/06, 31/05, 31/192, 31/704, 45/06,

(54) ГЕЛ КОЈ ШТО СОДРЖИ

47/10, 47/18, 47/32, 9/00
(11) 5243

(13) Т1

КОМБИНАЦИЈА НА ФЛУРБИПРОФЕН И
МУСКУЛЕН РЕЛАКСАНТ

(21) 2013/525

(22) 19/12/2013
(45) 31/10/2015

C2-C12

алкинил;

или

(57) 1 Локален фармацевтски гел кој што
содржи флурбипрофен или фармацевтски

(96) 17/09/2010 EP10177380.2
(97) 06/11/2013 EP2298280
(73) SanovelIlac Sanayi Ve Ticaret Anonim

прифатлива
сол
од
тиоколхикозид
или

флурбипрофен,
фармацевтски

Sirketi
34460 Sariyer/Istanbul, TR

при што количината ментол е 0.05 до 10% од
вкупната тежина на составот, пожелно 0.1 до

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

5% од вкупната тежина на составот, и
попожелно од 0.25 до 3% од вкупната тежина

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

на составот, при што формулацијата
понатаму содржи карбомер и триетаноламин.

(72) Cifter, Umit; Cakir, Fatih and Turkyilmas,

има уште 9 патентни барања.

прифатлива сол од тиоколхикозид, и ментол

Ali

(51) A 61K 31/765, A 61P 31/22
(11) 5242
(21) 2013/527
80 | С т р а н а

(13) Т1
(22) 20/12/2013

(45) 31/10/2015
(30)
(96) 08/07/2011 EP11754919.6
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(97) 13/11/2013 EP2563374
(73) Devirex AG

ПОВТОРУВАЊЕ НА ХЕРПЕС НА УСНИ,

Sagenstrasse 4c 6318 Walchwil, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(57) 1 Полиетилен гликол за употреба во
метод на редуцирање на количество на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) VITINS, Peter; LANGENAUER, Marcel and

повторување , одложување на повторување
,и/или превенција на повторување на херпес

SCHERER, Paul, Martin
(54) СОЕДИНЕНИЕНА ПОЛИЕТИЛЕН

на усни со актуелна администрација;каде
административниот период е најмалку 4

ГЛИКОЛ ЗА КОНТРОЛА НА

седмици. има уште 31 патентни барања.

ГЕНИТАЛИИ И ХЕРПЕС ЗОСТЕР

(54) ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 1-[2-(2,4-

(51) C 07D 295/096
(13) Т1
(22) 20/12/2013

ДИМЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)ФЕНИЛ]ПИПЕРАЗИНОТ

(45) 31/10/2015
(96) 16/02/2010 EP10704890.2

(57)
1
Постапка за производство
1[2(2,4диметилфенилсулфанил)фенил]

(97) 27/11/2013 EP2398785
(73) H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

пиперазинот

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

(2,4диметилфенилсулфанил)фенил]пиперази
нот -HBr од растворувачот кој обфаќа повеќе

(72) ROCK, Michael, Harold; LOPEZ DE
DIEGO, Heidi and NICOLAJSEN, Henrik, Vigan

од 65vol.% изопропанол.
патентни барања.

(11) 5241
(21) 2013/528

Патенти

или неговите

на

фармацевтски

прифатливи соли која ја опфаќа фазата на
таложење на изопропaнол солватот 1-[2-

има уште 17
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(51) C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 61P 35/00,
C 07D 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 417/12,

или фармацевтски прифатлива сол од ова,
кадешто: кадешто
X1, X2, X3, и X4 се

417/14
(11) 5233

(13) Т1

селектирани
од
N
и
X18
CR7;
еден од X5, X6, X7 и X8 е N и другите се CH;

(21) 2013/529

(22) 20/12/2013

X9

е

селектиран

од

N

и

CH;

(45) 31/10/2015
(96) 01/03/2010 EP10708670.4

Z

(97) 20/11/2013 EP2403832
(73) IRM LLC and PAN, Shifeng

пиридинил, пиридазинил и пиперазинил;
кадешто секој фенил, пиразинил, пиридинил,

131Front Street P.O. Box HM 2899 Hamilton
HM LX, BM and 13880 Kerry Lane San Diego

пиридазинил или пиперазинил
од
Z е
опционално
заменет
со R6 групата;

California 92130, US

R1,

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

m

(72) CHENG, Dai ; ZHANG, Guobao; HAN,
Dong and GAO, Wenqi
(54) N-(ХЕТЕРО)АРИЛ,2-(ХЕТЕРО)АРИЛСУВСТИТУИСАН АЦЕТАМИД ЗА

R4 е издвоен од хидрроген, хало,
дифлуорометил, трифлуорометил и метил;

УПОТРЕБА КАКО WNT ИСТАКНАТ

R7

МОДУЛАТОР

метил и трифлуорометил.има
патентни барања.

(57) 1 Соединение кое има Формула (6):

82 | С т р а н а

е

селектиран

R2

и

од

R3

фенил,

се

пиразинил,

хидроген;

е

1;

R6 е издвоен од хидрогенот, хало и
C(O)R10; каде што
R10 е метил;

и

е издвоен од хидрогенот, хало, циано,
уште

18
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(51) C 07D 498/04, A 61K 31/519, A 61P 9/00

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 5225

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2013/530

(22) 20/12/2013

(72) KADEREIT, Dieter; SCHAEFER, Matthias;
HACHTEL, Stephanie; DIETRICH, Axel;

(45) 31/10/2015
(96) 12/01/2011 EP11700404.4
(97) 27/11/2013 EP2523962
(73) SANOFI
54, rue La Boetie 75008 Paris, FR

HUEBSCHLE, Thomas and HISS, Katrin
(54) ДЕРИВАТИ НА КАРБОКСИЛНА
КИСЕЛИНА КОИ ИМААТ ПРСТЕН НА
ОКСАЗОЛОПИРИМИДИН СО
СУПСТИТУЦИЈА НА 2,5

(51) A 61K 31/192, 31/216, A 61P 1/16
(11) 5240
(13) Т1

група;
A представува CH=CH или CH2-CH2 група;

(21) 2013/531

X2
G1

(22) 23/12/2013
(45) 31/10/2015

представува
G2-R2
и G2, идентични или

група;
различни,

(96) 26/11/2010 EP10787363.0

представува атом на кислород или сулфур;

(97) 06/11/2013 EP2504005
(73) Genfit

R1представува незаменета алкилна група,
арилна група или алкилна група која е

Parc Eurasante Lille Metropole 885, Avenue
Eugene Avinee 59120 Loos, FR

заменета со еден или повеќе халогени
атоми,
алкокси
или
алкилтио
група,

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

циклоалкилни групи, циклоалкилтио групи
или
хетероциклични
групи;

(72) HANF, Remy; DARTEIL, Raphael; HUM,

R2 представува алкилна група заменета со

Dean and DUFOUR, Ingrid
(54) УПОТРЕБА НА 1,3-ДИФЕНИЛПРОП-2-

најмалку една -COOR3 група, каде што R3
представува атом на водород, или алкилна

ЕН-1-ЕДЕН ДЕРИВАТИ ЗА ТРЕТМАН НА
ЗАБОЛУВАЊА НА ЦРН ДРОБ

група која што е заменета или не е од еден
или од повеќе халогени атоми, циклоалкилни

(57) 1 Соединение на Генерална Формула
(I)

групи,
R4 и

во

представувајќи незаменета линеарна или

која:

или
хетероциклични
групи.
R5, идентични или различни,

разгранета алкилна група, во која се
содржани од еден до четири атоми на
јаглерод;
За употреба во методот за третирање на
нарушувања на црниот дроб селектирани во
група на црнодробни фибрози или болест на
залоен црн дроб.има уште 10 патентни
X1 представува халоген,

Патенти

R1, или G1-R1

барања.
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(51) B 65B 27/10, B 21B 15/00, B 65B 65/00
(11) 5239
(21) 2013/532

(13) Т1
(22) 23/12/2013
(45) 31/10/2015

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Pong, David Teng
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА

(96) 13/04/2012 EP12164147.6
(97) 04/12/2013 EP2578502
(73) Pong, David Teng
Apt 6A Tower One, No. 1 Po Shan Road

ПРОИЗВОДСТВО НА ШИПКИ ИСЕЧЕНИ НА
ЗАДАДЕНА ДОЛЖИНА ВО ВАЛАВНИЦА НА

Hong Kong Sar, CN

шипки (23) сечени по должина по нарaчка на
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ЧЕЛИК
(57) 1 Постапка за производство на челични
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купувачот, кој метод ги опфаќа следниве
фази:

поврже

исечените

шипки

(23),

када најмалку една од наведените

производство на челична шипка (12)
со континуирана должина од страна на

единици (24а) за поврзување има повеќе
машини (27а, 28а, 29а) за поврзување,

валавница
(11),
сечење на таа челична шипка (12) со

кадешто,
машината
(27а)
за
поврзување најблиску до крајот на единицата

континуирана
должина
на
должини
подеденакви на должината на шипка (23)

(24а) за поврзување во која поради
поврзување се уфрлаат шипки (23) со

според нарачката на купувачот одржувајки го

должина нарачана од страна на купецот

производството на челична шипка (12) со
континуирана должина произведена од

останува аксијално стационарна независно
од должината на шипките (23) според

страна
на
валавницата
(11),
и
поврзување на шипки (23) со должина

нарачката на купувачот, каде најмалку една
од останатите машини (28а, 29а) за

нарачана од страна на купувачот поради
отпустање од валавница (11) со употреба на

поврзување на единици (24а) за поврзување
аксијално померлива.има уште 12 патентни

една од неговите две единици (24а, 24b) за

барања.

поврзување поставено така да ги прими и

(51) A 61K 9/20, 31/4184, 31/4422, A 61P 25/28, 3/10, 9/00, 9/04, 9/08, 9/10, 9/12
(11) 5227
(21) 2013/533

(13) Т1
(22) 23/12/2013

(45) 31/10/2015
(96) 29/10/2005 EP05810652.7
(97) 18/12/2013 EP1814527
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) EISENREICH, Wolfram
Патенти
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(54) ДВОСЛОЈНА ТАБЛЕТА КОЈАШТО СОДРЖИ ТЕЛМИСАРТАН И АМЛОДИПИН
(57)

1

Фармацевтскa таблета којашто содржи прв слој на тeлмисартан во растворлива

таблетна матрица којашто содржи основен агенс избран од хидроксиди на алкален метал,
базни аминокиселини и меглумин, водено-растворлив дилуенс, и опционално други
екципиенси и адјуванси и втор слој на амлодипин во распаѓачка или еродирачка таблетна
матрица.
има уште 12 патентни барања.

(51) F 03D 1/06
(11) 5228

(13) Т1

(21) 2013/534

(22) 24/12/2013
(45) 31/10/2015

(132), преден раб на роторската лопатка
(133) и излезен раб на роторска лопатка
(134),
притисна страна (136) и всисна страна (135),

(96) 09/03/2011 EP 11707847.7
(97) 02/10/2013 EP2545274
(73) Wobben Properties GmbH

и најмалку една мрежа (200) барем делумно
помеѓу всисната и притисната страна (135,

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

правец помеѓу основата на роторската
лопатка (131) и врвот на роторската лопатка

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JAQUEMOTTE, Klaus-Peter
(54) РОТОРСКА ЛОПАТКА ЗА ВЕТЕРНИЦА
(57)

1

Роторска лопатка за ветерница

којашто се состои од основа на роторската

136), роторската лопатка има надолжен

(132),
се
карактеризира

со

брановидна

конфигурација на мрежата (200) во надолжен
правец на роторската лопатка.има уште 8
патентни барања.

лопатка (131), врв на роторската лопатка

(51) A 61K 31/4985, C 07D 498/04
(11) 5232
(13) Т1

(72) BASANI, Genesis, M.; BROGGINI, Diego;
CHEUNG, Eugene, Y.; CHROVIAN, Christa, C.;

(21) 2013/535

DENG, Xiaohu; FOURINE, Anne, M.; GOMAZ,
LAURENT; GOMEZ, Laurent; GRICE, Cheryl,

(22) 25/12/2013
(45) 31/10/2015

(96) 09/04/2009 EP09729596.8
(97) 02/10/2013 EP2268646
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.

A.; KEARNEY, Aaron, M.; LANDRY-BAYLE,
Adrienne, M.; LEE-DUTRA, Alice; LIANG,

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

Neelakandha, S; SANTILLAN, Alejandro;
SEPASSI, Kia; TANIS, Virginia, M.;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Jimmy, T.; LOCHNER, Susanne; MANI,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
86 | С т р а н а
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WICKBOLDT, Alvah, T.; WIENER, John, J.M.

се

and ZINSER, Hartmut
(54) ТИАЗОЛОПИРИДИН-2ИЛОКСИФЕНИЛ-ТИАЗОЛОПИРАЗИН-2-ИЛОКСИ-

i) заситен моноцикличен хетероциклоалкил
прстен, опционално фузиран кон фенил

ФЕНИЛ АМИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА
ЛЕУКОТРИЕН А4 ХИДРОЛАЗА

прстен и несупституиран или супституиран со
еден или два Rd супституенти; кадешто секој

(57)
1
Хемиски ентитет избран од
соединенијата
со
Формула
(I),

Rd супституент е независно C1-4 алкил
несупституиран или супституиран со- OH;-

фармацевтски

на

OH; =O;- (CH2)0-2N (CH3)2;- CF3; хало;-

соединенијата со Формула (I), фармацевтски
прифатливи пролекови на соединенија со

CO2C14 алкил;- (CH2)0-2CO2H;- C (O) NH2;
фенил;
бензил;

Формула
(I), и солвати на соединенија со Формула (I)

морфолин-4-ил; пиридил; пиримидинил; 1пиперидил; фенокси; 2- оксо- пиролидин- 1-

прифатливи

соли

сврзани

формираат

ил; 4- хидрокси- 2- оксо- пиролидин-1-ил;C(O)
NRfC1-4алкил;C(O)
NHC
(CH3)2CH2OH;-

пиридинил,

O-

-O-

пиримидинил;- S- фенил; (4- метилфенил)
сулфанил;- S- пиридинил;- C(O)- C1-4 алкил;kадешто
X4, X5, X6, и X7 се дефинирани како еден од
следните
a)
и
b):

C (O)- заситен моноцикличен циклоалкил;C(O)(CH2)0-12тиофенил;C(O)- 2- фуранил;- C(O)- 4- морфолинил; C(O)- пиридил;- C (O)- 1- пиролидинил;- C(O)-

a) еден од X4, X5, X6 и X7 е N и другите се

фенил опционално супституиран со хлоро;

CRa; кадешто секој Ra е независно H, метил,

C(O)1опционалносупституиран

хлоро,
флуоро
или
трифлуорометил;
b) секој од X4 и X7 е N и секој од X5 и X6 е
CH;
секој од R1 и R2 е независно H, -(CH2)23OCH3, -CH2C (O) NH2, -(CH2)3NH2, -(CH2)12CO2H, -CH2CO2CH2CH3, бензил, 3- (2оксо- пиролидин- 1-ил)- пропил, 1- ацетилазетидин3
илметил,
моноцикличен

со

пиперазинил
C1-4 алкил;

- (CH2)0-1NHC (O)- C14 алкил;- NHC(O)заситен моноцикличен циклоалкил;- NHS (O)
(O) CH3;- NHC(O)- CH2OCH3;- NHC(O)пиридинил; или- NHC (O)- 2- тиофен-ил, каде
секој фенил во Rd е несупституиран или
супституиран со- CF3, хало, или метокси; или
ii)
еден
од
следните
половини

циклоалкил, 1- метил- 4- пиперидинил, илиC14 алкил несупституиран или супституиран
со фенил, моноцикличен циклоалкил, OH,
или
NRbRc;

каде Re е- C1-4 алкил, -C (O) C1-4 алкил, SO2CH3, -C (O) CH2NH2, или- C (O)NH2;

кадешто Rb и Rc се секој независно H, -C (O)
CH3, или C1-4 алкил, или Rb и Rc земени
заедно со азот кон којшто се сврзани
формираат
заситен
моноцикличен
хетероциклоалкил
прстен;
или
R1 и R2 земени заедно со азот кон којшто тие
Патенти

Rf

е

H

или

-CH3;

и

A е -CH2-, -CH2CH2-, или -OCH2CH2-;
кадешто терминот "пролек" се однесува на:
соединенија

кои

имаат

аминокиселински
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остаток или полипептидна низа од два или

карбонат деривати, сулфонатни естери или

повеќе

остатоци,

сулфатни естери на хидрокси групи на

ковалентно врзани преку амидна или естерна
врска за слободна амино, хидрокси, или

соединенија со Формула (I); (ацилокси) метил
или (ацилокси) етил етери на хидрокси групи

карбоксилна група на соединение со
Формула (I); амид или алкил естер деривати

на соединенија со Формула (I), кадешто
ацилната група може да биде алкилестер,

на слободни карбоксилни групи на структури
со Формула (I); хемисукцинат, фосфатен

опционално супституиран со еден или повеќе
етери, амин или функионална карбоксилна

естер,

киселина,

аминокиселински

диметиламиноацетат

или

фосфорилоксиметилоксикарбонил деривати
на
слободни
хидрокси
групи

или каде ацилната група е амино киселински
естер;
или
амид,
сулфонамид
или

на соединенија со Формула (I); карбамат
деривати на хидрокси или амино групи на

фосфонамид деривати на слободни амино
групи на соединенија со формула (I).има

соединенија

уште 36 патентни барања.

со

Формула

(I);

(51) A 61K 9/00, 31/045, 31/14, 31/215,
31/535, 31/5575, 31/785, 47/02, 47/10

прв полиол, првиот полиол е избран од
манитол, сорбитол или негова комбинација

(13) Т1
(22) 26/12/2013

кадешто првиот полиол е барем 0.25 но
помалку од 0.5 w/v % од составот;

(45) 31/10/2015
(30)

втор полиол, вториот полиол е избран од
пропилен гликол, глицерин или негова

(96) 03/03/2009 EP09722142.8

комбинација

(97) 06/11/2013 EP2254549
(73) Alcon Research, Ltd.

барем 0.3 но помалку од 1.2 w/v % од
составот;

6201 South Freeway, MS-TB4-8 Fort Worth,
TX 76134-2099, US

борат, кадешто боратот е барем 0.25 w/v %
од составот но помалку од 0.35 w/v % од

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

составот; антимикробен конзерванс кадешто
конзервансот е поголем од 0.0007 но помалку

(72) KABRA, Bhagwati P. and JANI, Rajni
(54) ВОДЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИШТО СОДРЖАТ БОРАТ-ПОЛИОЛ

од 0.0015 w/v % од составот и кадешто

КОМПЛЕКСИ

травопрост;
вода,

(11) 5231
(21) 2013/537

(57) 1 Повеќе-дозен офталмолошки состав,
којшто

содржи:

конзервансот
амониум

кадешто

е

вториот

полимерно

полиол

кватернерно
соединение;

(96) 08/02/2010 EP10738229.3

21L 4/02, F 21V 33/00, 8/00
(11) 5230

(13) Т1

(97) 16/10/2013 EP2394528
(73) Albaladejo Jimenez, Carlos Jose

(21) 2013/538

(22) 26/12/2013

88 | С т р а н а

и

кадешто pH на составот е од 6.4 до 7.2.има
уште 12 патентни барања.

(51) A 45D 24/10, A 01M 3/00, A 45D 24/30, F

(45) 31/10/2015

е

Avda. de Europa 38 - Portal 2, 3D 28224
Pozuelo de Alarcon (Madrid), ES
Патенти
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

пиперазинот

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

прифатливи соли која ја опфаќа фазата на

(72) Albaladejo Jimenez, Carlos Jose
(54) ЧЕШЕЛ ПРОТИВ ВОШКИ СО ЦРНА

таложење на изопропaнол солватот 1-[2-(2,4диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазинот

СВЕТЛИНА
(57) 1 Постапка за производство на 1-[2-

-HBr од растворувачот кој обфаќа повеќе од
65vol.% изопропанол. има уште 17 патентни

(2,4-диметилфенилсулфанил)фенил]

барања.

(51) A 61P 25/28, C 07D 471/04, A 61K

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

31/4196, 31/437, A 61P 25/18
(11) 5229
(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) PUSCHL, Ask; NIELSEN, jACOB;

(21) 2013/541

KEHLER, JAN; KILBURN, John, Paul; MARIGO,
Mauro and LANGGARD, Morten
(54) ХЕТЕРОАРОМАТИЧНИ АРИЛ
ТРИАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО PDE10A

(22) 31/12/2013
(45) 31/10/2015

(96) 15/12/2010 EP10797991.6
(97) 06/11/2013 EP2513106
(73) H. Lundbeck A/S

или неговите

фармацевтски

ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМИ

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

Патенти
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(51) C 07D 498/04, A 61K 31/551

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(11) 5284

(13) Т1

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(21) 2014/18

(22) 15/01/2014

(72) Spedding, Michael; Antoni, Ferenc; Ling,
István; Barkóczy, József; Gacsályi, István;

(45) 31/10/2015
(30) 20110000682 08/03/2011 FR
(96) 07/03/2012 EP12290077.2

Lévay, György and Hársing, László
(54) „ДИХИДРО-

(97) 16/10/2013 EP2497774
(73) Les Laboratoires Servier and EGIS

ОКСАЗОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНОН
ДЕРИВАТИ, ПРОЦЕСИ ЗА НИВНА

Gyógyszergyár Nyrt

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
and Keresztúri út 30-38 1106 Budapest, HU

СОСТАВИ ШТО ГИ СОДРЖАТ ОВИЕ
СОЕДИНЕНИЈА„

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(51) C 12N 15/55, A 61K 38/46, A 61P 19/08,

полипептид

C 12N 15/85, 5/10, 9/16
(11) 5286

(13) Т1

Z-sALP-Y-спејсер-X-WnV,
каде што sALP е екстраклеточниот домен од

(21) 2014/189

(22) 09/05/2014
(45) 31/10/2015

што

ја

има

структурата:

алкалин
фосфатазата;
каде што V е отсутно или е амино киселинска

(30) 917589P 11/05/2007 US
(96) 12/05/2008 EP11004496.3

секвенца од барем една амино киселина;
X е отсутно или е амино киселинска секвенца

(97) 12/03/2014 EP2368999
(73) Alexion Pharma Holding
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton

од

HM EX Bermuda, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Z е отсутно или е амино киселинска секвенца
од
барем
една
амино
киселина;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Crine, Philippe; Boileau, Guy; Loisel,

Wn е полиаспартат или полиглутамат каде
што
n
=
10
до
16;
и

Thomas P.; Lemire, Isabelle; Leonard, Pierre;

спејсерот содржи фрагмент кристализирачки

Heft, Robert and Landy, Hal
(54) АЛКАЛИН ФОСФАТАЗА НАСОЧЕНА

регион
(Fc),
каде што sALP е физиолошки активен кон

НА КОСКИТЕ, ПРИБОРИ И МЕТОДИ ЗА
УПОТРЕБА НА ИСТАТА

фосфоетаноламин
(PEA),
неоргански
пирофосфат (PPi) и пиридоксал 5'-фосфат

(57) 1 Алкалин фосфатаза насочена на
коските назначена со тоа, што содржи

(PLP).има уште 22 патентни барања.

90 | С т р а н а

барем

една

амино

киселина;

Y е отсутно или е амино киселинска секвенца
од
барем
една
амино
киселина;
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(51) A 61K 47/48
(11) 5309

(13) Т1

(21) 2014/217

(22) 26/05/2014
(45) 31/10/2015

(72) Erickson, Sharon; Schwall, Ralph;
Sliwkowski, Mark, X. and Blattler, Walter
(54) МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ СО
КОРИСТЕЊЕ НА КОНЈУГАТИ НА АНТИ-

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

ERBB АНТИТЕЛО-МАИТАНЗИНОИД

16/03/2000 US
(96) 23/06/2000 EP10177413.1

(57) 1 Конјугат на антитело и маитанзиноид,
при што антителото е huMAb4D5-8 или

(97) 21/05/2014 EP2283867
(73) ImmunoGen, Inc.

антиген кој што врзува негов фрагмент, за
употреба при третирање на канцер кај

830 Winter Street, Waltham, MA 02451-1477,
US

човечки пациент, при што канцерот се
карактеризира со преголема експресија на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ErbB2 рецепторот. има уште 6 патентни

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

барања.

Патенти
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Rb и Rc, кога се земени заедно со атомот на

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/4365
(11) 5399

(13) Т1

азот

(21) 2014/235

(22) 03/06/2014

претставуваат азетидин-1-ил, пиролидин-1ил,
пиперидин-1-ил,
морфолин-4-ил,

(45) 31/10/2015

на

кој

обете

се

прикачени,

(30) 0601962 31/01/2006 GB
(96) 30/01/2007 EP07705076.3

тиоморфолин-4-ил,
хомопиперидин-1-ил,

(97) 12/03/2014 ep1981892
(73) UCB Pharma, S.A.

или хомопиперазин-1-ил, било која од овие
групи може опционално да е супституирана

60, alle de la Recherche, 1070 Brussels, BE

од еден или повеќе супституенти одбрани од

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

C1-6 алкил, C1-6
хидрокси(C1-6)алкил,

(72) HUTCHINGS, Martin, Clive; ARCHIBALD,
Sarah, Catherine; BROOKINGS, Daniel,

(амино)(хидрокси)-(C1-6)алкил, халоген, оксо,
C2-6
алкилкарбонил,
карбокси,
C2-6

Christopher; DAVIS, Jeremy, Martin ;
JOHNSON, James, Andrew ; LANGHAM, Barry,

алкоксикарбонил,
6)алкилхидразинилкарбонил,

John and NEUSS, Judi, Charlotte
(54) ТИЕНО-ПИРИДИН ДЕРИВАТИ КАКО
МЕК ИНХИБИТОРИ

алкиламино,

(57) 1
негова

ди(C1-6)алкиламинокарбонил,
аминосулфонил, C1-6 алкилсулфонил, C1-6

назначено

или
со

алкокси, хидрокси,
амино-(C1-6)алкил,

ди(C1амино, C1-6

ди(C1-6)алкил-амино,

C2-6

алкилкарбониламино, аминокарбониламино,
аминокарбонил, C1-6 алкиламинокарбонил,

Соединение со формулата (I), или
фармацевтски прифатлива сол,

солват

пиперазин-1-ил,
хомоморфолин-4-ил

N-оксид:
тоа,
што

алкиламинокарбонил(C1-6)алкил,
C1-6
алкокси(C1-6)алкил,
карбокси(C1-6)алкил,

R1 претставува водород, халоген или C1-6

C2-6

алкил;
R2 претставува халоген или C1-6 алкил;

алкокси-карбониламино
и
C2-6
алкоксикарбониламино-(C1-6)алкил.има уште

R3

15 патентни барања.

претставува

-CONRbRc;

и

алкоксикарбонил(C1-6)алкил,

C2-6

(51) C 07D 209/46, A 61K 31/4035, A 61P

99 Hayden Avenue, Suite 500, Lexington, MA

17/06, C 07D 209/48, 405/12

02421, US

(11) 5400
(21) 2014/236

(13) Т1
(22) 03/06/2014

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(45) 31/10/2015

(72) LIU, Julie
(54) ДЕУТИРАНИ ДЕРИВАТИ НА

(30) 268953 18/06/2009 US
(96) 15/06/2010 EP10727607.3
(97) 05/03/2014 EP2443089
(73) Concert Pharmaceuticals Inc.
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(51) C 07D 307/79, A 61K 31/496, 31/5377,

(73) Takeda Pharmaceutical Company

31/551, C 07D 307/80, 307/81, 405/04, 405/12,

Limited

405/14, 407/04, 407/12, 413/04, 413/12, 417/12,
493/10

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

(11) 5402
(21) 2014/237

(13) Т1
(22) 03/06/2014

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(45) 31/10/2015

(72) TSUKAMOTO, Tetsua, ; WAKABAYASHI,
Takeshi and OHRA, Taiichi
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОФУРАН

(30) 056719 10/03/2009 JP
(96) 09/03/2010 EP10710111.5
(97) 07/05/2014 EP2406243

(51) C 12N 15/113

(a)

(11) 5403
(21) 2014/238

контактирање

на

споменатата

(13) Т1
(22) 04/06/2014

еукариотска клетка со изолиранa дволанчана
RNA молекула, кадешто секоја RNA низа има

(45) 31/10/2015

должина

од

19-23

нуклеотиди,

кадешто

(30) 0126325 01/12/2000 EP and 0279661
30/03/2001 US

споменатата RNA молекула е способна за
целна-специфична RNA интерференција,

(96) 29/11/2001 EP10180025.8
(97) 16/04/2014 EP2348134
(73) Europaisches Laboratorium fur
Molekularbiologie (EMBL) and Max-Pranck-

кадешто барем една низа има 3'-страничен
дел од 1-3 нуклеотиди и кадешто RNA

Gesellschaft zur Forderung der

услови кадешто целна-специфичната RNA

Wissenschaften e.V.
Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE and

интерференција може да се појави и
(b)
посредување на целна-специфична

Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

RNA
интерференција
предизвикана од дволанчана RNA преку

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Elbashir, Sayda; Lendeckel, Winfried;

целна нуклеинска киселина којашто има
секвенционен дел којшто всушност одговара

Wilm, Matthias; Luhrmann, Reinhard and

на

Tuschl, Thomas
(54) RNA ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА СО

за модулирање на функцијата на гените во

ПОСРЕДСТВО НА МАЛИ РНА МОЛЕКУЛИ
(57)

1

Употреба на in vitro постапка на

посредувачка целна
интерференција во
којашто

Патенти

ги

- специфична RNA
еукариотска клетка
содржи

чекорите:

молекулата
модифициран

содржи
барем
еден
нуклеотиден аналог, под

дволанчаната

RNA.

еукариотска клетка, кадешто генот е поврзан
со патолошка состојба и кадешто генот
понатаму е патоген-поврзан ген, туморасоциран ген или автоимуна болест-поврзан
ген. има уште 6 патентни барања.
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(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(51) A 61Q 19/00
(11) 5405

(13) Т1

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(21) 2014/240

(22) 05/06/2014

(72) Marchitto Leonardo ; Ragni Lorella and
Mariotti Francesca
(54) КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
ГЛИКОГЕН ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА КОЖА СО

(45) 31/10/2015
(30) 08425060 01/02/2008 EP
(96) 21/01/2009 EP09706419.0
(97) 23/04/2014 EP2240154
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini

ЕФЕКТ НА СОМОТ

Francesco A.C.R.A.F.
Viale Amelia 70, 00181 Roma, Italy, IT

(51) F 04D 29/58, F 03D 9/00, H 02K 5/20,

(54) ПРСТЕНЕСТ ГЕНЕРАТОР

7/18, 9/04

(57) 1 Прстенест генератор за турбина на

(11) 5408
(21) 2014/242

(13) Т1
(22) 05/06/2014

ветерница којшто има статор со периферен
статорски прстен за прием на статорски

(45) 31/10/2015

намотки, арматура којашто е ротационо
поставена релативно на статорот и куќиште

(30) 1050848 08/10/2008 DE
(96) 29/09/2009 EP09737382.3
(97) 21/05/2014 EP2351191
(73) Wobben Properties GmbH

на статорот поврзан кон статорскиот прстен
за обезбедување притисна комора којашто

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

притисок за обезбедување на струење на
воздух низ и/или долж статорот и/или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GUDEWER, Wilko

арматурата со цел ладење на прстенестиот
генератор, куќиштето на статорот има
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има

излезен

притисок

или

редуциран

Патенти
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најмалку

еден

31 Октомври 2015

отвор

за

вентилација

овозможена со помош на вентилатор.

(51) A 61K 38/00, 38/12, C 07D 487/04
(11) 5409
(21) 2014/243

уште 13 патентни барања.

има

GRAMPOVNIK, David, J.; SUN, Ying; LIU,

(13) Т1
(22) 05/06/2014

Dong; GAI, Yonghua; OR, Yat, Sun; WAGAW,
Sable, H.; ENGSTROM, Ken; GRIEME, Tim;

(45) 31/10/2015

SHEIKH, Ahmad and MEI, Jianzhang
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
ХЕПАТИТИС С СЕРИН ПРОТЕАЗА

(30) 0191725 11/09/2008 US and 0209689
10/03/2009 US
(96) 10/09/2009 EP09813360.6
(97) 05/03/2014 EP2340029
(73) AbbVie Bahamas Ltd. and Enanta
Pharmaceuticals, Inc.

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

Sassoon House, Shirley Street & Victoria
Avenue New Providence, Nassau, BS and
500 Arsenal Street Watertown, MA 02472, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) KU, Yiyin; MCDANIEL, Keith, F.; CHEN,
Hui-ju; SHANLEY, Jason, P.; KEMPF, Dale, J.;

Патенти
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или негова фармацевтски прифатлива сол

C6алкинил,

или

,

хетероцикличен кој содржи 5 до 10 атоми во

што:
-O-C(O);

прстенот
,
или хетероарил, и секој R5 е евентуално

A е C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2C6алкинил, арил, хетероарил , хетероциклик

супституиран со еден или повеќе R7;
R3 и R4 се секој независно избрани во секој

кој содржи 5 до 10 атоми во прстенот, или
C3-C10карбоциклил, а A е евентуално

случај од
C6алекнил

супституиран

R6;

L е C3-C6алекнил, C3-C6алекнилен или C3-

Секој R1 и R2 е независно одбран од

C6алкинилен и може да биде супституиран
со
една
или
повеќе
R7;

(i) халоген, хидрокси , амино , -CN, -CF3, -N3,
-NO2, - OR4, -SR4, -SOR4, -SO2R4, -NR3R4, -

j
k

каде
J

естер
е

или

-C(O)-

со

еден

C(O)OR4,-C(O)R4,
N(R3)C(O)R4;

или

повеќе

-C(O)NR3R4,

или

-

m
n

C3-C10карбоцикли,

водород,
или

C1-C6алкил , C2C2-C6алкинил;

=
=
е

0,

=
1,

0;
0;
1

2,

3,

или

4;

;
и

(ii) хетероциклична кој содржи 5 до 10 атоми

означува јаглерод-јаглерод единечна или

во прстенот и може да биде супституиран со
една
или
повеќе
R7;

двојна
врска
,
Y е- C(R")- , R' и R", заедно со јаглеродните

(iii)
C3-C10карбоцикли
евентуално
супституиран со еден или повеќе R7; или

атоми на кој што тие се прикачени,
формираат една арил или хетероарил

(iv)
C1-C6алкил,
C2-C6алкенил,C2C6алкинил,
C1-C6халоалкил,
C2-

прстен, кој може да биде супституиран со
една
или
повеќе
R2;

C6халоалкенил,

C2-C6халоалкенил;

секој R6 и R7 е независно избран во секој

-E-R5;

случај од халоген, хидрокси , амино, -CF3, CN, -N3, -NO2, -C1-C6алкил , C2-C6алкенил,

G

или
е

назначена со тоа, што Е е NHS(O2)-;
R5 е C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-

C2-C6алкинил,

C1-

C6халоалкил

, C2-C6халоалкенил, или C2-C6халоалкинил.има уште 24 патентни барања.

(51) C 07D 309/10, A 61K 31/40, A 61P 31/14
(11) 5412
(13) Т1

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(21) 2014/244

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

(22) 05/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0349597 28/05/2010 US; 0353351
10/06/2010 US; 0366041 20/07/2010 US and
13117060 26/05/2011 US
(96) 26/05/2011 EP11725838.4
(97) 19/03/2014 EP2576534
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,

(72) KIM, Choung, U.; ZHANG, Lijun; RAY,
Adrian, S. and CHO, Aesop
(54) 1'-ЗАМЕНЕТИ-КАРБА-НУКЛЕОЗИД
ПРОДРОГИ ЗА АНТИВИРАЛЕН ТРЕТМАН

US
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Соединение

со

формула

I:

(C4-C8)карбоциклилалкил,

(C2-C8)алкинил,

(C2-C20)хетероциклил,

(C6-C20)арил,

хетероарил, -C(=O)(C1-C8)алкил, -S (O)n(C1C8)алкил, арил(C1-C8)алкил, OR11 или
SR11;
секој n

е

независен

0,

1,

или

2;

секој R9 или R10 е независен H, халоген,
NR11R12, N(R11)OR11, NR11NR11R12, N3,
NO,
или негова фармацевтски прифатлива сол
или
каде

естер;
што:

R1 е H, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, или
(C2-C8)алкинил;
R2
е
OH

или

-OC(O)R3;

секое R3 е самостојно H, OR4, NH(R4),
N(R4)2, SR4, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил,
(C2-C8)алкинил, (C3-C8) карбоциклил, (C4C8) карбоциклилалкил, арил(C1-C8)алкил,
хетероциклил(C1-C8)алкил,
арил,
хетероциклил или хетероарил; секое Ra, R4
или R6 е независен (C1-C8)алкил, (C2C8)алкенил,

(C2-C8)алкинил,

(C3-

C8)карбоциклил, (C4-C8) карбоциклилалкил,
арил(C1-C8)алкил,
хетероциклил(C1C8)алкил,
(C6-C20)арил,
(C2C20)хетероциклил или хетероарил; еден од
W1
или
W2
е
и другиот од W1 или W2 е OR4 или
секој Rc, Rd или R5 се независни H, (C1C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
(C3-C8)карбоциклил,
(C4-C8)
карбоциклилалкил,
арил(C1-C8)алкил,
хетероциклил(C1-C8)алкил,
(C6-C20)арил,
(C2-C20)хетероциклил или хетероарил; секој
R8 е халоген, NR11R12, N(R11)OR11,
NR11NR11R12 N3, NO, NO2, CHO, CN, CH(=NR11), -CH=NNHR11,-CH=N(OR11), CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, C(=S)NR11R12,
-C(=O)OR11, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил,

Патенти

NO2,

CHO,

CN,

-CH(=NR11),

-

CH=NHNR11, -CH=N(OR11), -CH(OR11)2, C(=O)NR11R12,
-C(=S)NR11R12,
C(=O)OR11,
R11,
OR11
или
SR11;
секој R11 или R12 е независен H, (C1C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
(C3-C8)карбоциклил,
(C4-C8)
карбоциклилалкил,

арил(C1-C8)алкил,

хетероциклил(C1-C8)алкил,
(C6-C20)арил,
(C2-C20)хетероциклил,
хетероарил,
C(=O)(C1-C8)алкил, -S(O)n(C1-C8)алкил или
R11 и R12 земени заедно со нитроген за кој
двата се закачени од 3 до 7 хетероцикличен
прстен каде што секој од карбон атомите на
споменатиот хетероцикличен прстен можат
опционално да бидат заменети со -O-, S(O)nили
NRa-;
и
каде што секој
(C1-C8)алкил,
C8)алкенил,
(C2-C8)алкинил,

(C2(C3-

C8)карбоциклил, (C4-C8)карбоциклилалкил,
арил
(C1-C8)алкил,
хетероциклил(C1C8)алкил,

(C6-C20)арил,

(C2-

C20)хетероциклил, хетероарил of Rc, Rd, R1,
R2, R3, R4, R5, R6, R8, R11 или R12 е,
независно, опционално заменет со еден или
повеќе хало, хидрокси, CN, N3, N(Ra)2,
NH(Ra), NH2, C(O)N(Ra)2, C(O)NH(Ra),
C(O)NH2,
OC(O)N(Ra)2,
OC(O)NH(Ra),
OC(O)NH2,

C(O)ORa,

OC(O)

ORa,
C(O)Ra,
OC(O)Ra,
S(O)nRa,
S(O)2N(Ra)2, S(O)2NH(Ra), S(O)2NH2, ORa
или Ra.
има уште 22 патентни барања.
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(51) C 07K 16/18, A 61K 38/00

(72) Knopf, John; Kumar, Ravindra and Seehra,

(11) 5413

(13) Т1

(21) 2014/245

(22) 09/06/2014
(45) 31/10/2015

Jasbir
(54) АЛТЕРНАТИВИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОД
ACTRIIB И НИВНИ УПОТРЕБИ ЗА ТОА

(30) 899304 02/02/2007 US; 927088
01/05/2007 US and 931880 25/05/2007 US

(57) 1 Алтернативен ActRIIB протеин кој што
содржи аминокиселинска низа која што е

(96) 04/02/2008 EP13157694.4
(97) 28/05/2014 EP2607379
(73) Acceleron Pharma, Inc.

најмалку 90% идентична со аминокиселините
29-109 од НИЗА ИД БР:2, при што протеинот

Cambridge, MA 02139, US

позицијата која што одговара на позицијата
79 од НИЗА ИД БР:2. има уште 14 патентни

содржи

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

an

оцетна

аминокиселина

на

барања.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

интракорпорално фиксиран во феморалниот
трупец, и делот на екстракорпоралното

(51) A 61F 2/78
(11) 5414

(13) Т1

(21) 2014/246

(22) 10/06/2014
(45) 31/10/2015

ортопедско колено, кое се состои од првата
спојка (1) за поврзување со трансдермалниот

(30) 1000977 03/04/2008 DE
(96) 19/01/2009 EP09728953.2

имплант и втората спојка (2) за поврзување
со коленото, каде што втората спојка (2) е

(97) 12/03/2014 EP2276429
(73) Orthodynamics GmbH
, DE

отстранливо поврзана со првата спојка (1); и

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

која го пренесува торзиониот момент помеѓу
првата спојка (1) и втората спојка (2) и во

(72) GRUNDEI, Hans
(54) АДАПТЕР ЗА КОНЕКЦИЈА

случај на надминување на подесивата
максимална вредност на торзиониот момент

(57) 1 Транзиционен адаптер помеѓу кртиот

се

трансдермален

безбедносната спојка (3) е конструирана од
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имплант,

безбедносна спојка која може да се активира
обезбедена во рамките на втората спојка (2),

кој

е

лизга;

карактеристично

по

тоа

што
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торзионен диск (4) фиксиран во втората

предниот

спојка (2), со најмалку една извлекувачка

својастрана може да се приклучи на првата

игла (5) протегнувајќи се од торзиониот диск,
кој ги ангажира одговарачките приеми (6) во

спојка (1). има уште 12 патентни барања.

(51) C 07K 7/16

(72) ALAGARSAMY, Sudarkodi; GALYEAN,

(11) 5415
(21) 2014/247

(13) Т1
(22) 10/06/2014
(45) 31/10/2015

(96) 30/03/2009 EP09727031.8
(97) 14/05/2014 EP2260053
(73) Ferring BV
Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

крај

на

чаурата

(7),

кој

од

Robert; WISNIEWSKI, Kazimierz and
SCHTEINGART, Claudio
(54) ОКСИТОЦИН АНАЛОЗИ
(57) 1 Соединение коешто е избрано од
група составена од:
има

уште

6

патентни

барања.

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

Патенти
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(51) C 07H 19/06, A 61K 31/7056, 31/706,

(57)

1

Соединение со формула (IX):

31/7064, A 61P 31/14, C 07H 19/04, 19/044,
19/048, 19/052, 19/056, 19/10, 19/12, 19/14,
19/16, 19/20, 19/22, 19/23
(11) 5417
(21) 2014/248

(13) Т1
(22) 10/06/2014

(45) 31/10/2015
(96) 27/06/2003 EP03761744.6
(97) 12/03/2014 EP1523489
(73) INDENIX Pharmaceuticals, Inc.;
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE

или негова фармацевтски прифатлива сол,

SCIENTIFIQUE (CNRS); UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI CAGLIARI Dip. Biologia

R1 и R2 се независни H; фосфат; во прав

Sperimentale, Sezione di Microbiologia,
Cittadella Universitaria SS and L'Universite

ланец, разгранет или цикличен алкил; ацил;
CO-алкил; CO-арил; CO-алкоксиалкил; CO-

Montpellier II

арилoксиалкил; CO-заменет арил; сулфонат
естер;
бензил,
каде
фенил
групата

320 Bent Street, Floor 4 Cambridge, MA
02141, US; 3 rue Michel-Ange 75794 Paris

каде:

опционално е заменета со еден или повеќе

Cedex 16, IT; 554, Km. 4.500 09042
Monserrato, IT and 2, Place Eugene Bataillon

субституенти;
арилсулфонил;

34095 Montpellier Cedex 5, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

амино киселина; карбохидрат; пептид; или
холестерол;
X
е
O;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Базата*

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

R12
Y3

(72) GOSSELIN, Gilles; SOMMADOSSI, JeanPierre and LA COLLA, Poalo
(54) ИЗМЕНЕТ 2' И 3' - НУКЛЕОЗИД
ПРОДРОГИ ЗА ТРЕТМАН НА FLAVIVIRIDAE

R13 е флуоро.има уште 36 патентни барања.

е

алкилсулфонил;
аралкилсулфонил; липид;

пурин

или

пиримидин

е
е

H;

база;
C(Y3)3;
and

ИНФЕКЦИИ
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(51) A 61K 38/28, 47/48
(11) 5422
(21) 2014/249

(72) Cutler, Gordon Butler; Doyle, Brandon;
(13) Т1
(22) 11/06/2014
(45) 31/10/2015

Hansen, Ryan John; Li, Shun; Shirani,
Shahriarus and Zhang, Lianshan
(54) ПЕГИЛИРАНИ ИНСУЛИН ЛИЗПРО

(30) 0061281 13/06/2008 US and 0121394
10/12/2008 US

СОЕДИНЕНИЈА

(96) 09/06/2009 EP12158390.0
(97) 14/05/2014 EP2476430
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN

PEGилиран инсулин лизпро соединение со
формулата
I:

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
P-[(A)-(B)]
или
прифатлива
Патенти

негова
сол,

фармацевтски
кадешто:
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поврзани

и

P

е

сврзан

преку

уретан

P e PEG којшто има молекуларна маса во

ковалентнa врска за епсилон-амино група на

опсегот од околу 17.5 kDa до околу 40kDa;
А е А-низата на инсулин лизпро (SEQ ID

лизинот
на
позиција
28
од
B;
еден или повеќе фармацевтски прифатливи

NO:1);
B e B-низата на инсулин лизпро (SEQ ID

ексципиенси, дилуенси или носачи; и
терапевтски ефективна количина на инсулин

NO:3);
и
кадешто А и B се соодветно вкрстено-

лизпро.има

(51) A 61K 49/10

(72) MEYER, Dominique; COROT, Claire;

(11) 5423
(21) 2014/250

(13) Т1
(22) 12/06/2014

(45) 31/10/2015
(30) 08154745 17/04/2008 EP; 0851055

уште

3

патентни

барања.

PORT, Marc; BARBOTIN, Vincent and
BONNEMAIN, Bruno
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ОД

19/02/2008 FR and 155997 12/06/2008 US
(96) 18/02/2009 EP09712403.6

КОНТРАСТНИ АГЕНСИ

(97) 02/04/2014 EP2242515
(73) GUERBET
15, Rue des Vanesses, 93420 Villepinte, FR

фармацевтска

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

макроцикличен хелат од помеѓу 0.002% и
0.4%, наведената постапка ги содржи

(57)

1

Постапка за подготвување течна
формулација

што

содржи

комплекс од макроцикличен хелат со
лантанид и mol/mol количина од слободен

следниве
последователни
чекори:
б)
подготвување течен фармацевтски
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го

макроцикличен

содржи

комплексот
лантанид,

д)

прилагодување на Cch l и на Clan l со

додавање на формулацијата добиена во

слободен макроцикличен хелат што не е во
форма на ексципиент X[X',L] во кој L е

чекор б) на количината на слободен
макроцикличен хелат неопходен, прво, за да

макроцикличниот хелат и X и X' се метален
јон, особено одбрани независно од калциум,

се
комплетира
комплексацијата
на
слободниот лантанид со цел да се добие

натриум, цинк и магнезиум, и слободен
лантанид,

Clan l = 0, и, второ, за да се добие Cch l = Ct
ch l, каде што Ct ch l е целната концентрација

со

на

раствор

со

од
и

мешање

хелат

од

слободен

слободниот

макроцикличен

хелат

во

макроцикличен хелат и од слободен
лантанид, со цел да се добие комплексирање

финалната
течна
фармацевтска
формулација и е одбрана во опсегот од

на лантанидот со макроцикличниот хелат,
колилините од слободен макроцикличен

помеѓу 0.002 % и 0.4 % mol/mol,
каде
што
количината
на
слободен

хелат и на слободен лантаниде се такви што
не е целиот лантанид комплексиран;

макроцикличен хелат во финалната течна
фармацевтска формулација одговара на

ц)

пропорцијата на слободен макроцикличен

мерење

во

фармацевтската

формулација добиена во чекор б) на
концентрацијата на слободен лантанид Clan

хелат
во
однос на
количината
комплексиран макроцикличен хелат

l;
концентрацијата
на
слободен
макроцикличен хелат Cch l е еднаква на 0;

финалната
течна
фармацевтска
формулација. има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 249/12, A 61K 31/4196, A 61P

45 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421,

35/00, C 07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/04,
405/14, 413/14, 487/04

US

(11) 5426
(21) 2014/251

(13) Т1
(22) 12/06/2014

на
во

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) SUN, Lijun; ZHANG, Shijie; YING,

(45) 31/10/2015
(30) 808253 25/05/2006 US; 808255

Weiwen; JAMES, David; PRZEWLOKA, Teresa;
CHAE, Junghyun; CHIMMANAMADA, Dinesh,

25/05/2006 US; 808276 25/05/2006 US;

U.; NG, Howard, P.; FOLEY, Kevin; DU,

808284 25/05/2006 US and 808339
25/05/2006 US

Zhenjian; LI, Hao; DEMKO, Zachary; ZHOU,
Dan and QIN, Shuzhen
(54) ТРИАЗОЛНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ЈА
МОДУЛИРААТ HSP90 АКТИВНОСТА

(96) 25/05/2007 EP07795379.2
(97) 14/05/2014 EP2035396
(73) SYNTA PHARMACEUTICALS CORP.

(51) E 04B 9/12
(11) 5428

(13) Т1

(21) 2014/253

(22) 13/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0644035 22/12/2009 US
(96) 20/12/2010 EP10799218.2
Патенти

(97) 26/03/2014 EP2516765
(73) USG Interiors, LLC
550 West Adams Street Chicago, IL 606613676, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
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(72) TEDESCO, Lee M.; LEHANE, James J.,

елементот (11)на решетката кога на него ќе

Jr. and GULBRANDSEN, Peder J.
(54) СЕИЗМИЧКА СТЕГАЛКА

се постават, а ѕидовите (32, 33) имаат две

(57) 1 Сеизмичка стега (10) за засидрување

спротивни јазичиња (39) долж нивните
предни ивици прилагодени така да влезат во

на крајот на елементот (11)решетките на
висечкиот плафон за ѕидниот аголник (12)

зафат со долната страна на ојачувачката
цевка (19),кадешто ѕидовите (32, 33) имаат

опфаќа едноделен венец од метален лим
кадешто стегата (10)има централно седло

отвори (37)за прием на завртките кои се
завртуваат во ојачувачката цевка (19) на

(31) и две монтажни крила (21) кои се

елементот (11) на решетката и издолжените

простираат во спротивни правци од задниот
дел на седлото (31),при што седлото (31) има

изрези за завртката која се завртува во
реброто (18) на елементот (11) на решетката

два раздвоени паралени ѕида (32, 33), каде
што ѕидовите (32, 33) и крилата (21) се

при што копјестото јазиче (43)во еден од
ѕидовите (32) на седлото е помрднат

симетрично
поставени
во
однос
на
замислената рамнина на средина помеѓу

наназад од спротивното јазиче (39) во својот
ѕид каде копјестото јазиче (43) е изведено

ѕидовите (32, 33), а крилата (21) лежат во

така да ја спречи стегата (10),кога оваа е

заедничка
рамнина
исправена
на
замислената рамнина и имаат кука (22)

поставена на крајот на Т-елементот (11)на
решетката, да се пресврти нагоре тогаш кога

позади споменатата рамнина за закачување
на вертикалниот ѕид на зидниот аголник (12),

под сеизмички услови попречниот Т-елемент
исклизне надвор од зидниот аголник (12) и

при што ѕидовите (32, 33) се седла
меѓусебно поврзани со меѓуребро (34) кое ги

силата на земјината тежа го повлече надоле
попречниот Т-елемент спрема склопот на

раздвојува ѕидовите (32, 33) на растојание

стегата.

кое имовозможува на ѕидовите (32, 33) да
налегнат на горната ојачувачка цевка (19) на

има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/00,

REDL, Gerda; RUEKER, Florian and

16/32

WOISETSCHLAEGER, Maximillian
(54) ЦИТОТОКСИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН

(11) 5434
(21) 2014/255

(13) Т1
(22) 13/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0450068 02/05/2008 EP

(57)

1

Цитотоксично модуларно антитело,

кое специфично се врзува за целната
клеточна површина со врзувачки афинитет

(96) 03/03/2009 EP09737920.0
(97) 14/05/2014 EP2274012
(73) f-star Biotechnologische Forschungs-

од кd <10-8 М, кое што е антиген врзувачко
Fc (Fcab) на молекулата на антителото со

und
Entwicklungsges. m.b.H.

ADCC,
ADCP
и CDC активност, со антиген врзувачко место

Schwarzenbergplatz 7 Vienna, AT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

проектиран во јамка регионот во домен на
CH3 се врзуваат за наведената целна

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) WOZNIAK-KNOPP, Gordana; HIMMLER,

клеточната површина, кадешто целната
клеточната површина е рецептор од erbB

Gottfried; MUDDE, Geert ; BAUER, Anton;

класа. има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P
33/06, C 07D 487/14, 519/00

(57) 1 Соединение од Формулата Id:

(11) 5435
(21) 2014/256

ефекторна функција, што е барем едно од

(13) Т1
(22) 13/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0224433 09/07/2009 US
(96) 09/07/2010 EP10733107.6
(97) 09/04/2014 EP2451814
(73) IRM LLC
131 Front Street Hamilton, HM LX, BM

во која:

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

R1 е -NH2; R2 и R3 се независно

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

селектирани од хидроген и метил;
R6 е фенил со флуор; и

(72) CHATTERJEE, Arnab K. ; NAGLE, Advait ;
WU, Tao; TULLY, David and KUHEN, Kelli L.
(54) ФУЗИРАН ИМИДАЗОЛ И
СОЕДИНЕНИЕ КОЕ ГИ СОДРЖИ НИВ ЗА
ТРЕТМАН НА ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ,
КАКО ШТО Е НА ПР. МАЛАРИЈА
Патенти

R8 е фенил заменет со 1 до 2 радикали
независно селектирани од хлоро и флуоро;
или фармацевтски прифатливи нивни
соли.има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07K 16/42, A 01K 67/027, A 61P 37/06
(11) 5437
(13) Т1
(21) 2014/257

(22) 13/06/2014
(45) 31/10/2015

Mercedesz; BRIGHTBILL, Hans; CHAN, Andrew
and WONG, Terence
(54) АПОПТОТИЧНИ АНТИ-IGE АНТИТЕЛА
КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА ВРЗУВАЧКА

(30) 0896339 22/03/2007 US
(96) 21/03/2008 EP08744179.6

МЕМБРАНА НА IGE

(97) 16/04/2014 EP2132230
(73) Genentech, Inc.
1 DNA Way South San Francisco, CA 94080,

специфично се врзува за епитоп во M1'

US

апоптоза во IgE-изразувајќи
уште 32 патентни барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(57)

1

Еден anti-IgE/M1 'антитело кое

сегмент на IgE дефинирани со остатоци 317
до 351 од SEQ ID NO: 1 и кој индуцира
B-клетки. има

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CHUNTHARAPAI, Anan; CHEN, Yvonne;
DENNIS, Mark; WU, Lawren; BALAZS,

(51) A 61P 31/14, A 61K 38/06, 38/07, 38/08, C

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. and MSD

07K 5/08, 5/10, 5/12

Italia S.r.I.
(13) Т1
(22) 16/06/2014

Rahway, NJ 07065, US and 00189 Rome, IT

(45) 31/10/2015
(30) 135559 22/07/2008 US

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 17/07/2009 EP12181546.8
(97) 21/05/2014 EP2540350

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Harper, Steven; Summa, Vincenzo;

(11) 5438
(21) 2014/259

(74) Друштво за застапување од областа на

Liverton, Nigel J. and McCauley, John A.
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(54) КОМБИНАЦИИ НА СОЕДИНЕНИЕ НА
МАКРОЦИКЛИЧЕН КВИНОКСАЛИН КОЕ
ШТО Е ИНХИБИТОР НА ПРОТЕАЗА HCV
NS3 СО ДРУГИ HCV АГЕНСИ
(57)
1
Комбинација на соединение со
формула (I), или фармацевтски прифатлива
сол

од

него:

и еден или повеќе дополнителни терапевтски
агенси.има уште 6 патентни барања.

(51) C 07K 14/475, A 61K 38/18, 39/00
(11) 5440
(13) Т1

(72) Geerts, Hugo Alfons Gabriel; Masure,
Stefan Leo Jozef; Meert, Theo Frans; Cik,

(21) 2014/262

Miroslav and Ver Donck, Luc
(54) НЕВРОТРОПЕН НЕВРОТРОПЕН

(22) 17/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 9815283 14/07/1998 GB; 248772
12/02/1999 US and 327668 08/06/1999 US

ФАКТОР НА РАСТ

(96) 14/07/1999 EP05112473.3

раст кодиран од молекул на нуклеинска

(97) 14/05/2014 EP1640381
(73) Janssen Pharmaceutica NV

киселина што ја има секвенцата на
нуклеинска киселина од позициите 81 до 419

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

од секвенцата илустрирана во нацрт бр. 1. во
производството на медикамент за третирање

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

или спречување неврални нарушувања. има

(57) 1 Употреба на невротропен фактор на

уште 3 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 401/06, A 61K 31/454, A 61P 29/00
(11) 5441

(13) Т1

(21) 2014/263

(22) 18/06/2014

54, rue La Boetie 75008 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(30) 1057197 10/09/2010 FR and 289537
23/12/2009 US

(72) CHOI-SLEDESKI, Yong Mi and POLI,
Gregory B.,
(54) ПРОЛЕКОВИ НА [4[4-(5АМИНОМЕТИЛ-2-ФЛУОРО-ФЕНИЛ)-

(96) 21/12/2010 EP10801761.7

ПИПЕРИДИН-1-ИЛ]-(1H-ПИРОЛО-

(97) 14/05/2014 EP2516418
(73) SANOFI

ПИРИДИН-ИЛ)-МЕТАНОНИ И НИВНА
СИНТЕЗА

(51) A 61K 38/00, 38/12, C 07D 487/04
(11) 5443
(13) Т1

; Mei, Jianzhang ; McDaniel, Keith, F. ; Chen,
Hui-ju ; Shanley, Jason, P. ; Kempf, Dale, J. ;

(21) 2014/264

Grampovnik, David, J. ; Sun, Ying ; Liu, Dong

(45) 31/10/2015

(22) 18/06/2014

(45) 31/10/2015
(30) 0191725 11/09/2008 US and 0209689

and Gai, Yonghua
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА

10/03/2009 US
(96) 10/09/2009 EP12160849.1

ХЕПАТИТ Ц ЦЕРИН ПРОТЕАЗА

(97) 23/04/2014 EP2468286
(73) AbbVie Bahamas Ltd. and Enanta

16aS,
Z)-N-(циклопропилсулфонил)-5,16диоксо-2-(фенантридин-6-илокси)-6-(пиразин-

Pharmaceuticals, Inc.

2-карбоксамидо)-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13

Sassoon House, Shirley Street & Victoria
Avenue New Providence, Nassau, BS and

14,14
a,
15,16,
16ахексадекахидроциклопропа[e]пироло[1,2-

500 Arsenal Street Watertown, MA 02472, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

a][1,4]
карбоксамид,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

прифатлива сол, за употреба во лекувањето
на HCV инфекција кај субјект. има уште 6

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

патентни барања.

(57)

1

Соединение: (2R, 6S, 13aS, 14aR,

a,

диазациклопентадецин-14аили негова фармацевтски

(72) Ku, Yiyin ; Or, Yat, Sun ; Wagaw, Sable, H.
; Engstrom, Ken ; Grieme, Tim ; Sheikh, Ahmad

(51) A 61K 9/08, 31/4015
(11) 5453

(13) Т1

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

(21) 2014/265

(22) 18/06/2014

(72) FANARA, Domenico; SCHENKEL, Eric;

(45) 31/10/2015

POULAIN, Claire and DODELET, Bertrand
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ,

(30) 0003915 03/03/2008 EP
(96) 02/03/2009 EP09716304.2
(97) 09/04/2014 EP2273975
(73) UCB Pharma, S.A.
Allee de la Recherche 1070 Brussels, BE
108 | С т р а н а

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Стабилен раствор на фармацевтско
соединение коешто е (2S)-2-{(4R)-2-оксо-4Патенти
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пропил-пиролидин-1-ил}}бутанамид,

се

помеѓу 4.5 до 6.5. има уште 5 патентни

карактеризира со тоа што има pH вредност

барања.

(51) C 12N 7/02, A 61K 39/13
(11) 5454
(13) Т1

чекорите
a)
обезбедување

(21) 2014/266

суспензиона култура од клетки, што се
PER.C6 клетки како што се депонирани под

(22) 19/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 09165620 16/07/2009 EP and 271038P

ECACC

16/07/2009 US
(96) 08/07/2010 EP10729895.2

b)
инфицирање на наведените клетки со
полиовирус, на клеточна густина од помеѓу

(97) 23/04/2014 EP2454364
(73) Crucell Holland B.V.

2x106 клетки/мл и 150x106 клетки/мл, и
c)
сортирање полиовирус во време од

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

помеѓу 12 и 48 часа после инфекција.
има уште 9 патентни барања.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

бр.

на
серум-слободна

96022940,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LEWIS, John Alfred
(54) ПРОИЗВОДУВАЊЕ ПОЛИО ВИРУС
НАВИСОКИ ТИТРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ВАКЦИНА
(57)
1
Постапка за производството на
полиовирус, назначена со тоа, што ги опфаќа

(51) G 07F 17/32
(11) 5455

(13) Т1

(73) Novomatic AG
Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen,

(21) 2014/267

(22) 20/06/2014

AT

(45) 31/10/2015

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(30) 2000841U 21/01/2008 DE
(96) 21/01/2009 EP11008350.8
(97) 18/06/2014 EP2410499
Патенти

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Gawel, Marek
(54) ЕДИНИЦА ЗА ИГРА И/ИЛИ ЗАБАВА
109 | С т р а н а
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(57) 1 Уред за игра и/или забава се состои

играње, каде компонентите од панелот на

од маса за играње (2) со повеќе позиции за

масата имаат панел во форма на рамка во

играчи каде за секој има екран (4) поддржан
од панелот на масата (3), назначен со тоа

кој може да биде спуштен екранот (4) и кој
има странични конекции (17) со уред преку

што масата за играње (2) има модуларна
конструкција и може да биде составена од

кој компонентите на панелот може да бидат
сместени еден до друг и да бидат споени со

повеќе компоненти од панелот на масата (6)
за да може масата за играње (2)

деловите за врска со масата (27) врз кои
масата за играње (2) е поставена. има уште

индивидуално да биде конфигурирана и

12 патентни барања.

подесена со различен број на позиции за

(51) A 61K 38/17, 38/10, A 61P 11/00, 29/00
(11) 5456
(13) Т1

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

(21) 2014/268

(72) PARIKH, Indu
(54) ПЕПТИДИ ЗА УСПОРУВАЊЕ НА

(22) 20/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0833239P 26/07/2006 US
(96) 26/07/2007 EP07840538.8

ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА
ВОСПАЛИТЕЛНИТЕ МЕДИЈАТОРИ

(97) 11/06/2014 EP2053915
(73) Biomarck Pharmaceuticals, Ltd
4364 South Alston Ave. Durham, North

(57) 1 Пептид за употреба при третман на

Carolina 27713, US

синдром на болка, назначен со тоа што
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воспалителните болести на дебелото црево,
болести на кожата, автоимуни болести или

Патенти
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пептидот е избран од групата која се состои

ИД. БР: 143), ацетил -RPGEAAVA (СЕК. ИД.

од:

БР: 153), ацетил - AKGE (СЕК. ИД. БР: 219),

ацетил-GAQFSKTAAK (СЕК. ИД. БР: 106),
ацетил
GAOFSKTAAKGEAAAERPGEAAVA

ацетил -GAOFSKTAAAGE (СЕК. ИД. БР: 239),
ацетил -GAOFSKTAAA (СЕК. ИД. БР: 248),

(СЕК.
ИД.
БР:1),
ацетил
GAQFSKTAAKGEAAAERPGE
(СЕК.
ИД.

ацетил -GAQFSKTAAKGE-NH2 (СЕК. ИД. БР:
79), ацетил -AQFSKTAAKGE-NH2 (СЕК. ИД.

БР:11), ацетил -GAQFSKTAAKGEAAAE (СЕК.
ИД. БР: 37), ацетил -AKGEAAAERPGEAAVA

БР: 93), ацетил -QFSKTAAKGE-NH2 (СЕК.
ИД. БР: 108), ацетил -FSKTAAKGE-NH2 (СЕК.

(СЕК. ИД. БР:: 45), ацетил -GAQFSKTAAKGE

ИД. БР: 124), ацетил -SKTAAKGE-NH2 (СЕК.

(СЕК. ИД. БР: 79), ацетил -AAAERPGEAAVA
(СЕК. ИД. БР: 91), ацетил -GAOFSKTAA

ИД. БР: 141), и ацетил -AKGE-NH2 (СЕК. ИД.
БР: 219).

(СЕК. ИД. БР: 121), ацетил -TAAKGEAA (СЕК.

има уште 10 патентни барања.

(51) A 61K 31/4965, C 07D 213/82
(11) 5461

(13) Т1

(21) 2014/269

(22) 20/06/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0236477P 24/08/2009 US
(96) 24/08/2010 EP10814260.5
(97) 04/06/2014 EP2470182
(73) Neuralstem, Inc.
20271 Goldenrod Lane, 2nd Floor
Germantown, Maryland 20876, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) VENKATRAMAN, Sripathy; MAHMOOD,

назначен
R1
R2

Syed; MOBELE, Bingidimi, I.; LAPINA, Olga;
VERCOE, Kellie; LI, Ying; SALSBURY,
Jonathan and MCLAWS, Mark
(54) СИНТЕЗА НА НЕУРОСТИМУЛАТИВЕН
ПИПЕРАЗИН
(57)
1
Метод за синтетизирање на
соединението
од
формулата:

со

тоа
е
Н

е

што
алкил;
алкил;

или

секој R3 и R4 независно е алкил;
алкенил, хало, арил, хетероарил, арилалкил,
хетероарилалкил, NR2 е алкил; SR ,
или
каде
n
m

NR
е
е

е

алкил

0,
0,

1
1,

2

или
или
или

OR
арил;
2;
3;

каде методот се состои од реакција на
соединението
од
формулата

Патенти
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каде R1 и
R2 се дефинирани во формулата (1);
назначено со тоа што алкил е проста низа,
каде R3 , R4 , m и n се дефинирани во
формулата (1) и L е групата која напушта, со
соединението

112 | С т р а н а

од

формулата

разгранета низа или цикличен моновалентен
сатуриран хидрокарбил радикал до 10
јаглеродни атоми.има уште 9 патентни
барања.
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(51) A 61K 9/10, 31/19, 47/18

(72) ORTUZAR ANDECHAGA, Ignacio and

(11) 5463

(13) Т1

(21) 2014/270

(22) 20/06/2014
(45) 31/10/2015

ORTUZAR GUTIERREZ, Mario
(54) ФАРМАЦЕВТСКА СМЕСА ОД
ИБУПРОФЕН ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ

(30) 070330 18/05/2010 ES
(96) 18/05/2011 EP11720479.2

(57) 1 Фармацевтска смеса од ибупрофен за
инјектирање содржи воден раствор на

(97) 18/06/2014 EP2571488
(73) Spain Pharma, S.A.

ибупрофен и трометамол назначена со тоа
што концентрацијата на ибупрофен е помеѓу

C/ Colquide 6, Portal 2 28230 Las Rozas

2 и 6 мг/мл, концентрацијата на трометамол

(Madrid), ES
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

е помеѓу 1.8 и 5.8 мг/мл, и pH е помеѓу 7.0 и
9.5.

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 213/53, 401/14

(54) НОВ ПОЛУПРОИЗВОД И ПОСТАПКА

(11) 5466

(13) Т1

КОРИСНА ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО НА {2-

(21) 2014/271

(22) 25/06/2014

[1-(3,5-БИС-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-БЕНЗИЛ)5-ПИРИДИН-4-ИЛ-1H-[1,2,3]ТРИАЗОЛ-4-ИЛ]-

(45) 31/10/2015
(30) 870851P 20/12/2006 US
(96) 04/12/2007 EP07865137.9

ПИРИДИН-3-ИЛ}-(2-ХЛОРОФЕНИЛ)МЕТАНОН

(97) 02/04/2014 EP2121610
(73) Eli Lilly & Company

(57)
1
Постапка за подготвување
соединение назначено со тоа, што е {2-[1-

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN

(3,5-бистрифлуорометилбензил)-5-пиридин-

46285, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

4-ил-1H-[1,2,3]триазол-4-ил]-пиридин-3-ил}(2-хлорофенил)-метанон, Форм IV, што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KOBIERSKI, Michael Edward; KOPACH,

опфаќа: кристализирање на производот од
растворлива мешавина од изопропил ацетат

Michael E. and CHEN, Pingyun

и хептани. има уште 5 патентни барања.

(51) B 65G 45/16
(11) 5483

(13) Т1

(72) PUCHALLA, Adam
(54) СЕГМЕНТИРАНО ТЕЛО ЗА ГРЕБАЛКА

(21) 2014/274

(22) 27/06/2014

НА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Сегментирано тело за бришач на

(30) 102010030620 28/06/2010 DE
(96) 27/06/2011 EP11757148.9

транспортна

(97) 14/05/2014 EP2585390
(73) Rema Tip Top AG
Gruberstrasse 65 85586 Poing, DE

- елемент за бесење во форма на плоча (10)

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

потпора
- потпорен

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

потпорниот дел (120; 520) е формиран над
една област за потпирање (121; 521) на прв

Патенти

лента

кое

што

има

кој што може да се поврзе со плоснат
контактен профил (101) на сегментирана
дел

(120;

520),

(100);
при што
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краен регион на елементот за бесење (10), а

520), кој што е подесен за прием на пружина

дното (122; 522) на потпорниот дел (120; 520)

(50)

формира шупливо тело (30) со спротивен
дел (11) на елементот за бесење (10), така

механизам за
карактеризира

што потпорниот дел (120; 520) е еластично
потпрен на елементот за бесење (10) преку

- елемент за поврзување во форма на U (12)
се формира на првиот краен регион на

областа за потпирање (121; 521) заради
формирање
на
прв
механизам
за

елементот за бесење (10), кој што е подесен
за соодветно поврзување на елементот за

амортизирање;

и

бесење (10) со работ (102) на плоснатиот

- при што потпорниот дел (120; 520) има
најмалку еден џеб за вметнување (40) на

контактен профил (101) од сегментираната
потпора (100).има уште 13 патентни барања.

заради

формирање

на

амортизирање,
со
тоа

вториот
што

се
што

дното (122; 522) на потпорниот дел (120;

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/496, A 61P

Princeton, NJ 08543-4000, US

31/12, 31/18
(11) 5484

(13) Т1

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

(21) 2014/275

(22) 27/06/2014

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/10/2015

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Wang, Tao; Zhang, Zhongxing; Meanwell,

(30) 214982 07/08/2002 US
(96) 05/08/2003 EP12170639.4
(97) 14/05/2014 EP2497770
(73) Bristol-Myers Squibb Company
114 | С т р а н а

Nicholas, A.; Kadow, John, F.; Yin, Zhiwei; Xue,
Qiufen, May; Regueiro-Ren, Alicia; Matiskella,
John, D. and Ueda, Yasutsugu
Патенти
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(54) СОСТАВ И АНТИВИРАЛНА

соединение

селектирано

од

групата

на

АКТИВНОСТ НА ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА
АЗАИНДОЛЕОКСОАЦЕТЕН ПИПЕРАЗИН
(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи

40
вклучително
фармацевтски
прифатливи соли од тоа.има уште 5 патентни

антивирална

барања.

ефективна

количина

на

(51) A 61P 11/06, A 61K 31/167, 31/40, 45/06,

(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА НА ХОББ

9/00, 9/12, A 61P 11/00

(57)

1

Фармацевтски состав што содржи:

(13) Т1
(22) 30/06/2014

(а) гликопирониум бромид во доза во
опсег од 0.5-100 мg по активирање; и

(45) 31/10/2015
(30) 09180671 23/12/2009 EP

(б) формотерол или негова сол во
доза во опсег од 1-25 мg по активирање;

(96) 22/12/2010 EP10799030.1
(97) 02/04/2014 EP2515855
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

растворен во HFA пропелант и корастворувач,
назначен
со
тоа,
што

Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT

HCl во опсег од 0.1 - 0.3 мg/мl.
има уште 13 патентни барања.

(11) 5485
(21) 2014/276

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

наведениот состав содржи количина од 1М

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BONELLI, Sauro; USBERTI, Francesca
and ZAMBELLI, Enrico

(51) A 61K 9/00, 31/557, 47/14, 49/00
(11) 5486
(13) Т1
(21) 2014/278

(57)
1
вклучува.

Офталмолошки раствор којшто

(22) 30/06/2014
-

најмалку

(30) 0055236 29/06/2010 FR and 0359699P
29/06/2010 US

-

агенс
за
растворање;
агенс за гелирање од карбомерски

(96) 28/06/2011 EP11727707.9

тип;

(97) 14/05/2014 EP2588078
(73) Laboratoires Thea

карбомер
инхибирачки

12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du
Brezet 63100 Clermont Ferrand, FR

ко-гелирачки/ко-растворлив
Кадешто:

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

-

(45) 31/10/2015

растворот

еден

простагландин;

полимеризирачкиагенс;

има

агенс,

Brookfield-ова

(72) MERCIER, Fabrice
(54) ПОЛИМЕРЕН СИСТЕМ ЗА ИСПОРАКА
НА НЕ-ВИСКОЗЕН РАСТВОР НА БАЗА НА

вискозност на 25є која што изнесува помеѓу 8

ПРОСТАГЛАНДИН БЕЗ КОНЗЕРВАНСИ

конзерванси.има уште 15 патентни барања.

Патенти

и
-

20
mPa.s;
растворот не содржи антимикробни
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P
11/00, 11/06, 17/00, 19/02, 35/00
(11) 5487
(21) 2014/279

назначено

со

тоа,

што

R1 е H, заситен или незаситен, разгранет или

(13) Т1
(22) 01/07/2014

неразгранет C1-15 алкил ланец, каде што
опционално еден или повеќе јаглероди е/се

(45) 31/10/2015

заменет(и) од хетероатом одбран од O, N,
S(O)p, каде што наведениот ланец е

(30) 0918249 19/10/2009 GB
(96) 19/10/2010 EP10771416.4
(97) 30/04/2014 EP2491037
(73) Respivert Limited

опционално супституиран од една или повеќе
групи независно одбрани од оксо, халоген,

50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe,
Buckinghamshire, HP12 4EG, GB

група
или
хетероциклил
група,
секоја арил, хетероарил, карбоциклил или

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

хетероциклил
група
носи:
0 до 3 супституентите одбрани од халоген, -

(72) ITO, Kazuhiro; MURRAY, Peter, John;

хидроксил, -C1-6 алкил, -C1-6 алкокси, -C2-3

KING-UNDERWOOD, John; HARDY, George;
BROOKFIELD, Frederick, Arthur and BROWN,

алкоксиOC1-3 алкил, -C2-3 алкилOC1-3
алкил,
-C1-3
хидроксиалкил,
-C1-6

Christopher, John
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОН

халоалкил, амино, -C1-4 моно или -C2-8 диалкил амино, -C1-4 моно или -C2-8 ди-ацил

ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА PI3 КИНАЗА

амино, -C0-6 алкилS(O)pC1-6 алкил, -C0-6
алкилS(O)pNR6R7,
-C0-6
алкилNR8C0-

(57)

1

Соединение со формулата (I)

арил група, хетероарил група, карбоциклил

6алкилS(O)pC1-6
алкилC(O)OC0-6
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алкилC(O)NR6R7

-NR8C0-6

алкилC(O)C0-6

алкил,

R3a

е

хидроксил;

-C0-6

R3b е одбран од водород, хидроксил, хало,

алкилC(O)NR6R7, и -C0-6 алкилC(O)C1-6
алкил; и/или еден арил, хетероциклил или

циано,
-C1-3
халоалкил,
-C1-3
хидроксиалкил, -C1-3 алкокси, и -S(O)qC1-3

карбоциклил;
X е C6-10 арил или C5-9 хетероарил секој

алкил;
R4
е

водород

или

-C1-3

алкил;

супституиран од R2a и од R2b каде што R2a
е одбран од водород, -C1-3 алкил, хало,

R5
R6

е
е

водород
водород

или
или

-C1-3
-C1-6

алкил;
алкил;

хидроксил, циано, -C1-3 халоалкил,

R7

е

водород

или

-C1-6

алкил;

-

C1-3 алкокси, -C2-3 алкоксиOC1-3 алкил, -C23 алкилOC1-3 алкил, -C1-3 хидроксиалкил, -

R8
е
водород
или
-C1-6
алкил;
p е 0 или цел број 1 или 2;

C0-6
алкилS(O)qC1-3
алкилS(O)pNR6R7,

q

алкил,

-C0-6
-C0-6

алкилNR8C06алкилS(O)pC1-6 алкил, -C0-6
алкилC(O)OH, -C0-6 алкилC(O)OC1-6 алкил, NR8C0-6

алкилC(O)NR6R7,

алкилC(O)C1-6
алкилC(O)NR6R7

-NR8C0-6

е

0

или

цел

број

1

или

2;

под услов да соединението со формулата (I)
не е 6-(2-((4-амино-3-(3-хидроксифенил)-1Hпиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)метил)-3-(2-

алкил,
-C0-6
-C0-6 алкилC(O)C1-6

хлоробензил-4-оксо-3,4-дихидрохиназолин-5ил)-N,N-бис(2-метоксиетил)хекс-5-инамид;

алкил;
и
R2b е одбран од водород, C1-3 алкил, хало,

или негова фармацевтски прифатлива сол,
вклучително сите негови стереоизомери,

хидроксил, циано, -C1-3 халоалкил, -C1-3
алкокси, и -C0-6 алкилS(O)qC1-3 алкил;

таутомери и изотопни деривати.има уште 17
патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 19/02

(97) 30/04/2014 EP2361251
(73) Galapagos N.V.

и

(11) 5488

(13) Т1

Industriepark Mechelen Noord, Generaal De

(21) 2014/280

(22) 01/07/2014

Wittelaan L11 A 3, 2800 Mechelen, BE

(45) 31/10/2015

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) 135920P 25/07/2008 US and 220685P
26/06/2009 US

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MENET, Christel Jeanne Marie; BLANC,

(96) 24/07/2009 EP09781072.5

Javier; VAN ROMPAEY, Luc Juliaan Corina;

Патенти
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FLETCHER, Stephen Robert; JOUANNIGOT,

одбрани од N, O, или S), -(CH2)t(C3-C10

Nolwenn; HODGES, Alastair James and SMITS,

циклоалкил),

Koen Kurt
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА

хетероциклоалкил што содржи 1 до 3
хетероатоми одбрани од N, O, или S), каде

ТРЕТМАНОТ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И
ИНФЛАМАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА

што
o

(57)

1

Соединение според Формулата III:

t

и

член

-(CH2)t(4-10

е цел број од 0 до 4; и
било кои присутни алкил групи, може

самите да се супституирани од хало или
хидрокси;
и
o

било кои присутни арил, хетероарил,

циклоалкил или хетероциклоалкил групи,
може самите да се супституирани од
несупституиран
несупституиран

назначено

со

тоа,

што

L1 е одбрано од единечна врска, -O-, N(R4a)-, -C(O)-, C[=N(R4a)]-, -CON(R4a)-,
-SO2N(R4a)-, -S(O)2-, -N(R4a)SO2- и N(R4a)CO-; n1 е 0, 1, 2, 3, или 4; и R3b е
супституиран

или

несупституиран

C6-10

арил, супституиран или несупституиран 5-10
член хетероарил што содржи 1 до 3
хетероатоми одбрани од N, O, или S,
супституиран или несупституиран C3-C7
циклоалкил,

супституиран

или

несупституиран 4-7 член хетероциклоалкил
што содржи 1 до 3 хетероатоми одбрани од
N,
O,
или
S.
R4a е H, супституиран или несупституиран
C1-C4
алкил,
несупституиран
каде

што

супституиран
или
C1-C4
алкокси.

супституентите

за

изразот

"супституиран" во дефиницијата на R3b, и
R4a се одбрани од групата составена од:
хало,
циано,
нитро,
трифлуорометил,
трифлуорометокси,
азидо,
-NR"'SO2R',
-SO2NR"R''', -C(O)R",-C(O)OR", -OC(O)R", NR'"C(O)R", -C(O)NR"R"',
-NR'R"', (CR"'R"')mOR"',

каде

што,

секое

R"

е

независно одбрано од H, C1-C8 алкил, (CH2)t(C6-C10 арил), -(CH2)t(5-10 член
хетероарил што содржи 1 до 3 хетероатоми
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C1-C4
алкил,
хало,
C1-C4
алкокси,

несупституиран
C1-C4
халоалкил,
несупституиран C1-C4 хидроксиалкил, или
несупституиран

C1-C4

халоалкокси

или

хидроксил;
секое R"' независно претставува H или C1C6алкил;
под

и
да

услов

i)
кога L1 е -0-, -N(R4)-, -CON(R4a)-, или
-SO2N(R4a)-, и R3b е различно од
циклоалкил, арил или 5-10 член хетероарил,
тогаш
n1
е
1,
2,
3,
или
4;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
за
употреба
спречувањето

во

третманот

и/или
на

ревматоиден
артритис,
остеоартритис, алергиска болест на дишните
патишта,

инламаторни

заболувања

на

цревата
хронична опструктивна белодробна
болест, астма, системска лупус еритематоза
Каслманово заболување или состојби
на
мезангијален
гломерулонефритис,
патолошки

состојби

пролиферативен
индуцирани

од

ендотоксин, заболувања што вклучуваат
нарушување
на
обновувањето
на
'рскавицата,
'рскавицата,

вродени
и

трансплантација.има
барања.

малформации
отфрлање
уште

10

на
на

патентни

Патенти
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(51) C 07H 19/06, A 61K 31/7072, C 07D

(54) УРАЦИЛ СПИРООКСЕТАН

201/00, 493/10, C 07H 15/04, 15/18, 19/067,
19/10

НУКЛЕОЗИДИ

(11) 5490
(21) 2014/281

(57)

1

Соединение со формулата II:

(13) Т1
(22) 01/07/2014
(45) 31/10/2015

(30) 09160215 14/05/2009 EP
(96) 11/05/2010 EP12176402.1
(97) 02/04/2014 EP2511282
(73) MEDIVIR AB and Janssen Products,
L.P.
Lunastigen 7, 141 44 Huddinge, SE and
800/850 Ridgeview Drive, Horsham PA
Pennsylvania 19044, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Jonckers, Tim Hugo Maria; Raboisson,
Pierre Jean-Marie Bernard; Vandyck, Koen; Van
Hoof, Steven Maurice Paula; Hu, Lili and Tahri,

вклучително

било

кои

можни

негови

стереоизомери, назначено со тоа, што-R4 е
монофосфат, дифосфат или трифосфат
естер;
или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.
има уште 5 патентни барања.

Abdellah

(51) C 07K 17/08, A 61K 47/48, A 61P 25/00,
7/06
(11) 5499
(21) 2014/282

(13) Т1
(22) 02/07/2014
(45) 31/10/2015

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HINDERER, Walter and
SCHECKERMANN, Christian
(54) ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА G-CSF

(30) 0115047 27/08/2007 EP
(96) 27/08/2008 EP08787525.8

КОНЈУГАТИ

(97) 09/04/2014 EP2197919
(73) ratiopharm Gmbh

G-CSF конјугат како активен агенс кој ја има
следната
формула:

(57) 1 Воден препарат кој опфаќа полимер-

Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, DE

Патенти
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каде AA е треонин 133, или треонин 134
доколку е присутен N-терминален метионин,

како модификатор на тоничноста, ацетат како
пуфер и натриум, без други експициенти, при

од G-CSF, и каде f е цел број одбран од 1 до
2500, полисорбат 20 и/или полисорбат 80

што препаратот има pH во опсег од 4,5 до
5,5.има уште 10 патентни барања.

како сурфактант, сорбитол и/или манитол

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, C 07D
401/04, 409/14, G 01N 33/68
(11) 5498
(21) 2014/283

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

(13) Т1
(22) 03/07/2014

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) ALTENBURGER, Jean-Michel; FOSSEY,

(45) 31/10/2015

Valerie; ILLIANO, Stephane and MANETTE,

(30) 0807474 29/12/2008 FR and 0904092
28/08/2009 FR

Geraldine
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ПИРИДИН-2-ИЛ-

(96) 24/12/2009 EP09805789.6
(97) 23/04/2014 EP2382205
(73) SANOFI

ПИРАЗОЛ-3(2Н)-ОН, ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА

(51) A 61K 31/403, C 07C 229/28, 271/22,
62/06, 69/635, 69/675, 69/757, C 07D 207/22,

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

209/02, 209/52
(11) 5497

(13) Т1

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

(21) 2014/284

(22) 03/07/2014
(45) 31/10/2015

УПОТРЕБА КАКО АКТИВАТОРИ НА "HIF"

(72) PATEL, Ramesh, N.; HANSON, Ronald,
L.; HAMANN, Lawrence, G.; VU, Truc, Chi;

(30) 431814P 09/12/2002 US

BRZOZOWSKI, David, B.; FOX, Rita;

(96) 04/12/2003 EP03812799.9
(97) 04/06/2014 ep1581487
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertalje, SE

GODFREY, Jollie, Duaine, Jr.; KOLOTUCHIN,
Sergei, V.; MAZZULLO, John, A., Jr.; WANG,
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Jianji; WONG, Kwok; YU, Jurong; ZHU, Jason;
MAGNIN, David, R. and AUGERI, David, J.
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(54) МЕТОДИ И СОЕДИНЕНИЈА ЗА

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,

ПРОИЗВОДСТВО НА ИНХИБИТОРИ НА

при

ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА IV И НИВНИ
ИНТЕРМЕДИЈАТИ

R1
е
OH;
R2 е селектиран од the групата која што се

(57)
1
Соединение кое што ја има
структурата
од
Формула
IA:

состои од -C(=O)-COR4, -C(X)2-COR4 и CH(NH2)
COR4,
при
X

што

е

што
и

халоген;

R4 е селектиран од групата која што се
состои од O-алкил, NH2 и OH; и
R3 е селектиран од групата која што се
состои од H или OH.има уште 15 патентни
барања.

(51) C 07D 231/06, 231/54, 409/04, 409/12,
491/107, 513/10
(11) 5496

(13) Т1

(21) 2014/285

(22) 04/07/2014

(45) 31/10/2015
(30) 0152097 29/01/2010 EP and 0299363P
29/01/2010 US
(96) 27/01/2011 EP11702415.8
(97) 11/06/2014 EP2528900
(73) AbbVie Bahamas
Sassoon House, Shirley Street & Victoria
Avenue New Providence, Nassau, BS

или

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Josephus, H., M.; BARF, Gerrit, A. and DEN
HARTOG, Arnold, P.
(54) СИНТЕЗА НА СУПСТИТУИРАНИ
Процес

соединението

со

за

подготвување
формула

три
на

(I):

флуоридни атоми или хидрокси група,
- R2
претставува водород или

алкил(С1-4), по потреба заменет со еден до
три
флуоридни атоми, хидрокси група,
бензилоксиметил

група,

монометиламино

Патенти

или

- R1
е избран од водород или
алкил(С1-4), по потреба заменет со еден до

ПИРАЗОЛИН КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТИ
1

стереоизомер,

фармацевтски прифатлива сол од погоре
наведеното,
каде:

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) LOEVEZIJN, VAN, Arnold; LANGE,

(57)

таутомер,

амино

група,
група,
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диметиламино група или Вос, Fmoc или Cbz заштитена

амино

група,

или

-

CO2H,

каде

R3 или R4, заедно со јаглеродни

алкил(С1-4) може да инкорпорира кето група,
сулфонил група или N, O или S атом,

атоми маркирани како "b" или "с" формираат
С3-8-циклоалкил
прстен,
по

- R3 претставува водород или
алкил(С1-4), по потреба заменет со еден до

потреба заменет со еден до четири
флуоридни
атоми, една до две метил

три
флуоридни атоми, хидрокси група,
бензилоксиметил
група,
амино
група,

групи

монометиламино

или
хидрокси
група
или
R3 или R4, заедно со јаглеродни

група,

атоми маркирани како "b" или "с" формираат

диметиламино група или Вос, Fmoc или Cbz заштитена
амино
група,
каде

С5-8-циклоалкил
прстен,
по
потреба заменет со еден до четири

алкил(С1-4) може да инкорпорира кето група,
сулфонил група или N, O или S атом,

флуоридни
атоми, една до две метил
групи, бензил група или хидрокси група,

или

- R5
претставува водород или метил,
- R6 е избран од водород или алкил(С1-4),

R1 или R2 , заедно со јаглеродни
атоми маркирани како "а" и "b" формираат

по

С5-8-циклоалкил прстен, по потреба
заменет со еден до три флуоридни атоми,

флуоридни атоми или хидрокси група,
- R7
претставува моноцикличен, или

хидрокси група или алкил(С1-4) група, или
R2 или R3, заедно со јаглеродни

фузирана-бициклична
ароматична
или
хетеро-ароматична група, овие групи се

атоми маркирани како "b" формираат С3-8циклоалкил
прстен, по потреба

несупституирани или супституирани со еден
до пет супституенти Q како што се

заменет со еден до четири флуоридни атоми,

дефинирани

една до две метил
групи
или
хидрокси група или алкил(С1-4) група, или R2

R7 претставува 2-арил-етенил група или 2арил-етинил
група,
или

или
R3, заедно
со јаглероден атом
маркиран
како
"b"
формираат
С5-8-

R7
претставува пиперидинил група
несупституирана или супституирана со еден

циклоалкил
прстен, по потреба заменет со
еден до четири флуоридни атоми, една до

до четири флуоридни атоми или CF3 група,
или

две

R7

метил

хидрокси
- R4

групи,

бензил

претставува

група

или

водород

група,
или

потреба

заменет

со

еден

погоре

до

три

или

претставува 2,3-дихидроиндолил група

или
се

бензамидазол-2-он
состои
од

група
чекорите:

алкил(С1-4), по потреба заменет со еден до
три
флуоридни атоми или хидрокси група,

(i) реакција на супституиран 4,5,-

или R4
претставува моноциклична арил
или хетероарил група по потреба

дихидро-(1Н)-пиразол од формулата (IIa) или
изомерно супституираниот 4,5-дихидро-3Н-

заменет со еден до пет супституенти Q кои

пиразол

може
разликуваат,

од

формулата

(IIb):

да се исти или да се
избрани
помеѓу халоген,

трифлуорометил, трифлуорометокси,
циано,
С1-3-алкил,
С1-3-алкокси,
хидрокси, амино, ацетил, ацетамидо,
трифлуороацетамидо, -CONH2, -SO2NH2
122 | С т р а н а
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имаат значење дадено погоре, со изоцијанат

и L ја претставува "групата што напушта", за

со формула R6 -N=C=S, со тоа што R6 има

да го даде соединението со формула (IV):

значење дадено погоре, за да се добие
супституиран амид на 4,5,-дихидро-(1Н)пиразол-1-карботиоична
киселина
со
формула (IIIa) или таутомерно супституирана
4,5,-дихидро-(1Н)-пиразол-1-карботиоична
киселина
со
формула
(IIIb):

(iii) реакција на добиеното соеднинение со
формула (IV) со сулфонамиден дериват од
формулата R7SO2NH2, со тоа што R7 го има
горенаведеното значење, за да го даде
соединението
со
формула
(I):
(iv) изолирање на соединението со формула
(ii) реакција на добиеното соединение со
формула (IIIa) или (IIIb), со алкилирачки

(I)
од
реакционата
има уште 7 патентни барања.

смеша.

реагенс со општа формула Rx-L, со тоа што
Rx претставува линеарна (С1-8) алкил група

(51) A 61K 31/718, A 23L 1/0522, A 61K

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

47/36, 9/20, A 61P 3/08
(11) 5495

(13) Т1

(21) 2014/287

(22) 04/07/2014

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) QI, Xin
(54) СОСТАВИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(45) 31/10/2015

(57) 1 Употреба на скроб во подготвувањето

(30) 0025942 06/11/2003 GB

на

терапевтски

прехранбен

состав

или

(96) 08/11/2004 EP04798407.5
(97) 30/04/2014 ep1680134
(73) GLYCOLOGIC LIMITED
Glasgow Caledonian University, School of

терапевтски
прехранбен
производ
за
лекување или заштита од хипогликемија кај

Biological and Biomedical Sciences, City
Campus, Cowcaddens Road Glasgow G4

има уште 14 патентни барања.

индивидуа, кадешто споменатиот скроб е
третиран скроб со топла влага.

0BA, GB
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(51) A 47J 31/36
(11) 5494

(13) Т1

(21) 2014/288

(22) 04/07/2014
(45) 31/10/2015

(30) TV00139 03/11/2008 IT
(96) 27/10/2009 EP09174165.2
(97) 04/06/2014 EP2218367
(73) Hausbrandt Trieste 1892 SPA
124 | С т р а н а

Via Foscarini 52 31040 Nervesa della
Battaglia (TV), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Zanetti, Martino
(54) УРЕД ЗА ПЕРФОРАЦИЈА НА
КАПСУЛИ И МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАПИТОЦИ КОЈА ГО СОДРЖИ ОВОЈ УРЕД
Патенти
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Уред за перфорација на долната

кадешто пенетрира во споменатата фолија

фолија за запечатување (104) на капсула

во централна позиција, се карактеризира со

(100) наполнета со прашкаст материјал за
подготовка на пијалок, така да се формира

средство за движење на споменатиот барем
еден шилец помеѓу двете положби при

усна (106) за распрснување на пијалокот во
основен приемен сад, споменатиот уред е

истовремено поместување на споменатата
капсула
долж
хоризонталната
патека

поврзан со машина за подготовка на
пијалоци која се состои од зона (12) за

нормално на движењето на барем едниот
шилец од положба на мирување во работна

полнење на капсулите (100) и зона за

положба,

излевање (50), уредот за перфорација
содржи најмалку еден шилец за перфорација

капсулата е предизвикана преку средство за
потурнување (30) кое делува на споменатата

(44) подвижен помеѓу положба на мирување
кадешто е поставен на одалеченост под

капсула (100) кога таа е поставена во
споменатата зона за полнење.

споменатата капсула и работна положба

има уште 6 патентни барања.

(51) B 01J 37/02, B 01D 53/94, B 01J 23/63,
29/12, 29/44, 29/74, 29/85, F 01N 3/035

споменатиот филтер за
супстрат
на
филтер

(57)

1

31 Октомври 2015

споменатата

транслација

на

честички има:
за
честички,

(13) Т1
(22) 07/07/2014

внатрешен слој поставен на внатрешната
страна на супстратот на филтерот за издувни

(45) 31/10/2015
(30) 09167270 05/08/2009 EP and 231461P

гасови,
и
надворешен слој поставен на надворешната

05/08/2009 US

страна на супстратот на филтерот за издувни

(96) 05/08/2010 EP10741936.8
(97) 02/07/2014 EP2461895
(73) BASF SE
67056 Ludwigshafen, DE

гасови,

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

зеолит, и при што споменатиот систем
понатаму содржи катализатор за тро-насочна

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

конверзија (TWC) и/или NOx-филтер кој што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NEUBAUER, Torsten; HILGENDORFF,

е во течна комуникација со филтерот за
честички.

(11) 5493
(21) 2014/290

Marcus; SIEMUND, Stephan; PUNKE, Alfred,
Helmut and GRUBERT, Gerd
(54) СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА ЗА
ИЗДУВЕН ГАС КАЈ БЕНЗИСКИ МОТОР
(57)

1

при што внатрешниот слој содржи Rh и/или
Pd, а надворешниот слој содржи Rh и/или

има уште 14 патентни барања.

Систем за обработка на проток на

издувни гасови кај бензински мотор кој што
се состои од филтер за честички, при што

Патенти
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(51) A 61K 31/485, a 61p 29/00

(72) Walden, Malcolm; Hayes, Geoffrey Gerard;

(11) 5492

(13) Т1

Mohammad, Hassan; Tamber, Harjit; Whitelock,

(21) 2014/291

(22) 07/07/2014

Steve and Martinelli, Vincenzo
(54) МУЛТИЧЕСТИЧКИ

(45) 31/10/2015
(30) 0315137 27/06/2003 GB; 0403102
12/02/2004 GB and 0413454 16/06/2004 GB

(57) 1 Стопени мултичестички добиени со
истиснување и со контролирано испушта-ње

(96) 23/06/2004 EP07013702.1
(97) 21/05/2014 EP1889621
(73) EURO-CELTIQUE S..A.

кои што содржат (a) оксикодон, (б) амониум
метакрилат кополимер нерастворлив во во-

1653 Luxembourg, LU
(74) Друштво за застапување од областа на

модификатор на пропустли-воста на во-дата,
при што споменатиот модификатор на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пропустливоста на вода-та е микрокристална целулоза, кроскармелоза натриум,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кросповидон или натри-ум скроб гликолат.
има уште 32 патентни барања.

да, (ц) пластификатор, (д) лубрикант и (e)

(51) A 61K 47/48
(11) 5501
(21) 2014/292

(13) Т1
(22) 07/07/2014

(45) 31/10/2015
(30) 139816P 22/12/2008 US and 152055P
12/02/2009 US
(96) 22/12/2009 EP09795791.4
(97) 25/06/2014 EP2381964
(73) Creabilis S.A.
2636 Luxembourg, LU
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

групата

BERTARIONE RAVA ROSSA, Luisa;
MAINERO, Valentina; MARCONI, Alessandra;
PINCELLI, Carlo; LORENZETTO, Chiara;
BECCARIA, Luca and CRISCUOLO, Domenico
(54) СИНТЕЗА НА ПОЛИМЕРНИ
КОНЈУГАТИ НА СОЕДИНЕНИЈА НА
ИНДОЛОКАРБАЗОЛ
(57) 1 Процес за подготовка на полимерен
конјугат на соединение на индолокарбазол со
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што

R1 и R2 се истиот или различен
остаток и е секој независно селектиран од

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) TRAVERSA, Silvio; BAGNOD, Raffaella;

формула

при

(I)

30

која

што

се

состои

од:

(a) водород, халоген, заменет или

незаменет понизок алкил, заменет или незаменет понизок алкенил, заменет или
незаменет понизок алкинил, хидрокси, понизок
алкокси,
карбокси,
понизок
алкоксикарбонил, ацил, нитро, карбамо-ил,
понизок алкиламинокарбонил, -NR5R6, при
што R5 и R6 е секој независно селек-тиран
од водород, заменет или незаменет понизок
алкил, заменет или неза-менет понизок
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алкенил, заменет или незаменет понизок

-OR15, (при што R15 е водород, заме-нет или

алкинил,

незаменет

заменет

или

незаменет

арил,

понизок

алкил,

заменет

или

заменет или незаменет хетероарил, заменет
или незаме-нет аралкил, заменет или

незаменет понизок алкенил, заменет или
незаменет понизок алкинил, заменет или

незаменет
заменет

незаменет арил, за-менет или незаменет
хетероарил или ацил), -SR7 (при што R7 е

понизок алкиламинокарбонил,
или
незаменет
понизок

ариламинокарбонил,
карбамоил, ацил или

алкоксикарбонил,
R5 и R6 се

онака како што е дефиниран погоре), CONR5R6, -NR5R6 (при што R5 и R6 се

комбинирани со азотен атом за да се

онака како што се дефинирани погоре) или -

формира
хетероциклична
група,
(б) -CO(CH2)j R4, при што j е 1 до 6, а R4 е

N3;
(ф) -CH=CH(CH2)mR16, при што m е 0 до 4, а

селектиран од групата која што се состои од
45
(i)
водород,
халоген,-N3,

R16 е водород, заменет или незаме-нет
понизок алкил, заменет или незаменет

(ii) -NR5R6, при што R5 и R6 се онака како
што
се
дефинирани
погоре,

понизок алкенил, заменет или неза-менет
понизок алкинил, заменет или незаменет

(iii) -SR7, при што R7 е селектиран од групата

арил, заменет или незаме-нет хетероарил, -

која што се состои од водо-род, заменет или
незаменет понизок алкил, заменет или

COOR15, -OR15 (при што R15 е онака како
што е дефиниран пого-ре) -CONR5R6 или -

незаменет пони-зок алкенил, заменет или
незаменет понизок алкинил, заменет или

NR5R6 (при што R5 и R6 се онака како што
се
дефинирани
погоре);

неза-менет арил, заменет или незаменет
хетероарил, заменет или незаменет аралкил,

(г) -CH=C(CO2R12)2, при што R12 е онака
како
што
е
дефиниран
погоре;

-(CH2)aCO2R10 (при што a е 1 или 2, и при

(х) -C=C(CH2)nR16, при што n е 0 до 4, а R16

што R10 е селектиран од групата која што се
состои од водород и заменет или незаменет

е онака како што е дефиниран погоре;
(и) -CH2OR22, при што R22 е три-понизок

понизок алкил) и - (CH2)aCO2NR5R6,
(iv) -OR8, -OCOR8, при што R8 е селектиран

алкил силил во кој што три пониските ал-кил
групи се истите или различни или при што

од водород, заменет или незаме-нет понизок
алкил, заменет или незаменет понизок

R22 го има истото значење како R8
(j) -CH(SR23)2 и -CH2-SR7 при што R23 е

алкенил, заменет или незаменет понизок

понизок алкил, понизок алкенил или пони-зок

алкинил, заменет или незаменет арил,
заменет или незаменет хетероарил (ц)
-

алкинил и при што R7 е онака како што е
дефиниран
погоре;
и

CH(OH)(CH2)j R4, при што j и R4 се онака
како
што
се
дефинирани
погоре;

R3 е водород, халоген, ацил, карбамоил,
заменет или незаменет понизок алкил, заме-

(д)
-(CH2)dCHR11CO2R12
или
(CH2)dCHR11CONR5R6, при што d е 0 до 5,

нет или незаменет алкенил, заменет или
незаменет понизок алкинил или амино,

R11 е водо-род, -CONR5R6, или -CO2R13,

каде што терминот "понизок алкил", кога се

при што R13 е водород или заменет или
незаменет понизок алкил, а R12 е водород

користи сам или во комбинација со други
групи, се однесува на пониска алкил група со

или заменет или незаменет понизок алкил;
(e) -(CH2)kR14 при што k е 2 до 6, а R14 е

прав или разгранет синџир која што содржи
1-6
јаглеродни
атоми;

халоген, заменет или незаменет арил, заменет или незаменет хетероарил, -COOR15,

терминот "понизок алкенил" се однесува на
C2-C6 алкенил групи кои што може да бидат

Патенти
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со прав или со разгранет синџир и може да

погоре со индолокарбазол соединение со

бидат

општа

во

Z

или

E

форма;

формула

(III)

терминот "понизок алкинил" групи се
однесува на C2-C6-алкинил групи кои што
може да бидат со прав или со разгранет
синџир;
и
терминот "понизок алкокси" се однесува на
алкокси група која што содржи од 1 до 6
јаглеродни

атоми;

и

W1 и W2 се независно водород, хидрокси
или W1 и W2 заедно претставуваат
кислород;
и при што

X

е

полимерна

половина,

каде што процесот опфаќа подложување на
реакција на щ-1H-имидазол-карбоксамид
полимерно соединение со општа формула
при што R1, R2, R3, W1 и W2 се онака како

(II)

што се дефинирани погоре и кои што се
незадол-жително заштитени со заштитни
групи и при што Y претставува заминувачка
група и при што процесот понатаму
незадолжително опфаќа отстранување на
заштита на групи-те R1, R2, R3, W1 и W2 со
цел да се добие соединението со Формула
при што X е онака како што е дефиниран

(51) A 61K 31/575, A 61P 3/04
(11) 5502
(21) 2014/293

(I).има уште 18 патентни барања.

(73) Kythera Biopharmaceuticals, Inc.
(13) Т1
(22) 07/07/2014

(45) 31/10/2015
(96) 23/08/2011 EP11178538.2

27200 West Agoura Road, Suite 200
Calabasas, CA 91301, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(97) 16/04/2014 EP2561876
128 | С т р а н а
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(72) Hodge, Robert Emil; Webster, Jeffrey

деоксихолна

киселина

Douglas and Moriarty, Robert M.
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА ДЕОКСИХОЛНА
КИСЕЛИНА И НЕГОВИ СОЛИ

прифатлив

ексципиенс

и

фармацевтски
и

кадешто

споменатиот состав е одржан на pH од 8.2 до
8.5. има уште 13 патентни барања.

(57)
1
Талог од стабилен воден
фармацевтски состав којшто се состои
всушност од 0.4% w/v до 1% w/v сол на

(54) ПРОЦЕС ЗА ИНДУСТРИСКА СИНТЕЗА

(51) C 07D 333/38
(11) 5503
(21) 2014/294

(13) Т1
(22) 08/07/2014

НА СТРОНИЦИУМ РАНЕЛАТ И НЕГОВИ
ХИДРАТИ

(45) 31/10/2015

(57)

(30) 0011763 24/09/2002 FR
(96) 22/09/2003 EP03292319.5

1

Процес за индустриска синтеза на

стронциум

ранелат

од

формулата

(I):

(97) 09/04/2014 EP1403266
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Lecouve, Jean-Pierre; Langlois, Pascal
and Vaysse-Ludot, Lucile
Патенти

и
неговите
хидрати,
се карактеризира со тоа што соединението
129 | С т р а н а
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со

формулата

(II):

се доведува во реакција со стронциум
хидроксид во количина поголема од или
еднаква на 2 мола на мол од соединение со
формулата
(II),
на
најмалку

рефлукс

на

вода,
часа;

5

талогот добиени потоа се филтрира надвор
додека
е
топол;
добиениот прелив се мие со вода што врие
каде што R и R' се исти или различни, секој
претставува линеарна или разгранета (C1C6)
алкилна
група,

за да се изведе, по сушењето на добиената
прав, соединението со формула (I) и негови
хидрати. има уште 13 патентни барања.

(51) D 01D 5/12, D 01F 2/00
(11) 5504

(13) Т1

(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ВЛАКНА БАЗИРАНИ НА ЦЕЛУЛОЗА И НА

(21) 2014/296

(22) 09/07/2014

ТАКА ДОБИЕНИТЕ ВЛАКНА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Постапка
влакно

за намотување на

(30) 0003378 27/02/2009 GB and 0018763

континуирано

14/10/2008 GB
(96) 09/10/2009 EP09740523.7

целулозни
нано-влакна
подредени
по
должината на главната оска на влакното од

(97) 23/04/2014 EP2344689
(73) SAPPI Netherlands Services B.V.

лиотропска суспензија од целулозни нановлакна, споменатиот ред е добиен преку

Biesenweg 16 6211 AA Maastricht, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

издолжување на пресуваното влакно од
калап, уред за предење или игла, кадешто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

споменатото

(72) TURNER, Philip; HERNANDEZ, Zurine
and HILL, Callum

издолжувањето и подредување на собраните
нано-влакна со цел да се формира

влакно

коешто

се

содржи

суши

при

континуирано влакно. има уште 19 патентни
барања.

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) G 01N 33/564
(11) 5506
(21) 2014/297

(13) Т1
(22) 10/07/2014

(45) 31/10/2015
(96) 04/10/2011 EP11183842.1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) Staffler, Gunther; Mairhofer, Andreas;

(97) 09/07/2014 EP2579042
(73) Affiris AG

Schneeberger, Achim; Lutterova, Martina;
Schmidt, Walter and Mattner, Frank
(54) МЕТОДА ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА АБСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА ВО БИОЛОШКИ

Karl-Farkas-Gasse 22 1030 Wien, AT

ПРИМЕРОК
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(51) A 61K 31/439, C 07D 453/04, C 12Q 1/02

(72) BOTFIELD, Martyn; GROOTENHUIS,

(11) 5509

(13) Т1

Peter, D.J.; BINCH, Hayley; FANING, Lev, T.,D.;

(21) 2014/298

(22) 10/07/2014

HURLEY, Dennis; SHETH, Urvi; SILINA, Alina;
YANG, Xiaoging; VAN GOOR, Fredrick and

(45) 31/10/2015
(30) 107830 23/10/2008 US
(96) 23/10/2009 EP09822784.6

NUMA, Mehdi, Michel Djamel
(54) МОДУЛАТОРИ НА РЕГУЛАТОРОТ НА

(97) 23/04/2014 EP2349263
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated

ТРАНСМЕМБРАНСКАТА ПРОВОДЛИВОСТ
НА ЦИСТИЧНАТА ФИБРОЗА

50 Northem Avenue Boston, MA 02210, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(51) C 12N 15/29, 15/09, 15/82
(11) 5512
(13) Т1

што кодира Cry2Ab и Cry1A.10S во геномот
во клетките од наведеното житно растение,

(21) 2014/300

(22) 14/07/2014

негови

(45) 31/10/2015

назначено со тоа, што ДНК молекулот ги
содржи следниве елементи: e3SS промотор,

(30) 808834P 26/05/2006 US

делови,

семе

или

потомство,

(96) 24/05/2007 EP07797736.1
(97) 09/07/2014 EP2021476
(73) Monsanto Technology, LLC
Mail Zone E2na, 800 North Lindbergh

пченичен CAB нетранслатиран лидер, ориз
актин интрон, кодирачка секвенца за

Boulevard, St Louis MO 63167, US

hsp70 интрон, рубиско мала подединица

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

хлоропласт насочена кон пептид кодирачка
секвенца, Cry2Ab кодирачка секвенца, nos 3'

(72) ANDERSON, Heather; DOUGLAS,
Jennifer; GROAT, Jeanna; JOHNSON, Scott;

завршна
секвенца,

KELLY, Rebecca; KORTE, John and RICE,
James
(54) ЖИТНО РАСТЕНИЕ И СЕМЕ ШТО

спротивни краеви од
молекул се ДНК што

ОДГОВАРА НА ТРАНСГЕНСКИ СЛУЧАЈ
MON89034 И МЕТОДИ ЗА НЕГОВО

нуклеотидна секвенца од СЕК ИД БР: 2, и
каде што наведениот ДНК молекул е

ОТКРИВАЊЕ И УПОТРЕБА
(57) 1 Житно растение отпорно на инсекти,

присутен во житниот случај MON89034
депониран до Американската колекција на

или негови делови, или негово семе или
негово потомство што содржи ДНК молекул

типови култури (ATCC) со каталошки бр.
PTA-74SS. има уште 22 патентни барања.

Патенти

CrylA.10S, пченична HSP17 3' завршна и
полиаденилација секвенца, FMV промотор,

и
полиаденилација
сигнална
каде што позиционирани на
наведениот ДНК
има нуклеотидна

секвенца од СЕК ИД БР: 1 и ДНК што има
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P
25/00, C 07D 487/04
(11) 5278

(13) Т1

(21) 2014/301

(22) 14/07/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0001341 17/12/2009 DK and 0287324
17/12/2009 US
(96) 15/12/2010 EP10797990.8

кадешто Y може да биде N или CH, Z може

(97) 14/05/2014 EP2513105
(73) H.Lundbeck A/S

да биде N или C, и кадешто HET-1 може
опционално да биде супституирано со до три

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

супституенти R2-R4 поединечно одбрани
помеѓу водород ,C1-C6 алкил; халоген;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KEHLER, Jan; KILBURN, John, Paul;

цијано, хало(C1-C6)алкил; арил, алкокси C1C6 хидроксиалкил, и кадешто * означува

MARIGO, Mauro; LANGGARD, Morten;

место

NIELSEN, Jacob and PUSCHL, Ask
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-АРИЛИМИДАЗОЛОТ

Q е фенил, опционално супституиран со еден
до пет супституенти, или моноциклична 5-

КАКО ИНХИБИТОРИ НА PDE10A ЕНЗИМОТ

члена или 6-члена хетероароматична група
која
содржи
1
или
2
хетероатома

(57)

1

Соединение кое има структура I

на

врзување,

-L- е сврзник избран помеѓу -S-CH2-, -CH2-S-,
-CH2-CH2-,
-CH=CH-и
-CОCR1 е избран помеѓу H, C1-C6 алкил; C1-C6
алкил(C3-C8)циклоалкил;
C1-C6
хидроксиалкил, CH2CN, CH2C(O)NH2, C1-C6
арилалкил, и C1-C6 алкил-хетероциклоалкил,
Кадешто

HET-1 е хетероароматична група

од формула II која содржи од 2 до 4 атоми
на
азот:

И

неговите

таутомери

и

фармацевтски

прифатливи соли, и негови полиморфни
облици, под услов да соединението не е 2-(5фенил-1H-имидазол-2-илметилсулфанил)-
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или

2-(5-фенил-1H-

бензоимидазол.

имидазол-2-ил-сулфанил-мети)-1H-

има уште 14 патентни барања.

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

(57)
1
формулата

(11) 5277
(21) 2014/302

Соединение

представено

со

(13) Т1
(22) 14/07/2014
(45) 31/10/2015

(30) 01729 05/12/2008 DK and 0120132P
05/12/2008 US
(96) 04/12/2009 EP12150266.0
(97) 25/06/2014 EP2441766
(73) H.Lundbeck A/S and Biotie Theraies
Corp.
Offiliavej 9 2500 Valby-Copenhagen, DK and

при што соединението е во кристална форма

Tykistokatu 6 20520 Turku, FI

окарактеризирано со спектар на дифракција
на X-зраците на правот во 2и вредностите со

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Lopez de Diego, Heidi; De Faveri, Carla
and Huber, Florian Anton Martin
(54) НАМЕЛФЕН ХИДРОХЛОРИД

користење на Cu Kб1 зрачење со рефлексии
на 8,99, 10,63, 15,24, 16,55, и 17,20 (±0. 1°2и).
има уште 10 патентни барања.

ДИХИДРАТ

(51) C 07D 409/06, A 61K 31/5415, A 61P
31/00
(11) 5279
(21) 2014/303

(13) Т1
(22) 14/07/2014
(45) 31/10/2015

Патенти

(30) 0158229 20/04/2009 EP and 0202918P
20/04/2009 US
(96) 20/04/2010 EP10713994.1
(97) 30/04/2014 EP2421858
(73) BKG Pharma ApS
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Birgit Kjaeldgaard Giwercman, Vintervej 2

алкилкарбонил,

2920 Charlottenlund, DK

6алкилсулфониламино,

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

арилоксикарбонил, арилокси, арилкарбонил,
ариламино,
арилсулфониламино,

(72) GIWERCMAN, Birgit, Kjaeldgaard
(54) ДЕРИВАТИ НА ТИОКСАНТЕН ЗА

хетероарил,
хетероарилокси,

ТРЕТИРАЊЕ НА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

хетероариламино,
хетероарилсулфониламино,

1

(57)

Соединение на општа формула (I)

фомил,

C

1арил,

хетероарилоксикарбонил,
хетероарилкарбонил,
хетероциклил,

хетероциклилоксикарбонил,
хетероциклилокси,
хетероциклилкарбонил,
хетероциклиламино,
хетероциклилсулфониламино, моно-и ди (C16-алкил) амино, карбамоил, моно-и ди (C1-6алкил) аминокарбонил, амино-C1-6-алкиламинокарбонил, моно-и ди (C1-6-алкил)
во

која

V е одбрано од групата која се состои од S,
SO2,
SO,
O
и
NH;
W

представува

или

W

C=CH-(CHX)n-CX(R9)(R10)

представува

C=CH-(CHX)n-1-

CH=C(R9)(R10);
n е цел број во опсегот од 1 до 5;
секое X е поединечно одбрано од групата
која опфаќа водород, халоген, хидрокси,
амино, нитро, C1-6-алкил и C1-6-алкокси;
секое

R1,

R3,

R4, R5,

R6, R7

и R8

поединечно е одбрано од групата која
опфаќа водород, халоген, хидрокси, амино,
нитро, C1-6-алкил, C2-6-алкенил, C2-6алкинил и C1-6-алкокси, C2-6-алкенилокси,
карбокси,

C1-6-алкоксикарбонил
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C1-6-

амино - C1-6-алкил-аминокарбонил, C1-6алкилкарбониламино, амино- C1-6-алкилкарбониламино, моно-и ди (C1-6-алкил)
амино- C1-6-алкил-карбониламино, аминоC1-6-алкил-амино, моно-и ди (C1-6-алкил)
амино- C1-6-алкил-амино, цијано, гванидино,
карбамидо,
C1-6-алканоилокси,
C1-6алкилсулфонил, C1-6-алкилсулфинил , C1-6алкилсулфонилокси, аминосулфонил, моно-и
ди (C1-6-алкил) аминосулфонил, и C1-6алкилтио;
R2 е одбрано од групата која се состои од F,
Cl, Br, I, CH2Y, CHY2 и CY3,каде Y
представува

атом

на

халоген;

и

R9 и R10 заедно со атомот на јаглерод за кој
се врзани образуваат C3-6-циклоалкил или
C3-6хетероциклил,
по
можелно
хетероциклил
кој
содржи
азот;
како и негови соли.има уште 13 патентни
барања.

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

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

метил

35/00, C 07D 403/04

метансулфонамидофенил)-1-(пропан-2-ил)(13) Т1
(22) 14/07/2014

(11) 5275
(21) 2014/304

N-[(2S)-1-({4-[3-(2,4-дифлуоро-3-

1H-пиразол-4-ил]пиримидин
пропан-2-ил]

-2-ил} амино)
карбамат;

(45) 31/10/2015
(30) 0238073P 28/08/2009 US and 0313039

метил N-[(2S)-1-({4-[1-(пропан-2-ил)-3-(2,4,5трифлуоро-3- метансулфонамидофенил)-1H-

11/03/2010 US
(96) 27/08/2010 EP10748211.9

пиразол-4-ил]пиримидин-2-ил}
пропан-2-ил]

(97) 28/05/2014 EP2470526
(73) Novartis AG and IRM LLC
Lichtstrasse 35, 4056 4056 Basel, CH and

метил

131 Front Street, PO Box HM 2899 Hamilton
HM LX, BM

пропан-2-ил]
карбамат;
метил
N-[(2S)-1-[(4-{3-[2,4-дифлуоро-3-

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

(пропан-1-сулфоамидо)фенил]-1-(пропан-2ил)-1H-пиразол-4-ил}пиримидин-2-ил) амино]

(72) POON, Daniel; WAN, Yongqin; HUANG,

пропан-2-ил]

Shenlin; JIN, Xianming; LIU, Zuosheng ;
TELLEW, John; WANG, Xing and XIE,

метил
N-[(2S)-1-({4-[3-(3циклопропансулфонамидо-2,5-

Yongping
(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ КАКО

дифлуорофенил)-1-(пропан-2-ил)-1Hпиразол-4-ил] пиримидин -2-ил} амино)

ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

пропан-2-ил]
карбамат;
метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (5-хлоро-3-

(57)

1

Соединениe

избрано

N-[(2S)

-1

-

({4

амино)
карбамат;
-

[3

-

(3-

метансулфонамидофенил) -1 - (пропан-2-ил)1H-пиразол-4-ил] пиримидин-2-ил} амино)

од:

карбамат;

циклопропансулфонамидо-2-флуорофенил) метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (3-хлоро-5метансулфонамидофенил) -1 - (пропан-2-ил)-

1
(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил]
пиримидин-2-ил}
амино)
пропан-2-ил]

пиримидин-2-ил} амино)
карбамат;

карбамат;
метил N-[(2S) -1 - [(4 - {3 - [5-хлоро-2-флуоро-

метил N-[(2S) -1 - [(4 - {3 - [3-хлоро-5-(пропан1-сулфонамидо) фенил] -1 - (пропан-2-ил)-

3-(пропан-1-сулфонамидо) фенил] -1 (пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил} пиримидин-2-

1H-пиразол-4-ил]
пропан-2-ил]

1H-пиразол-4-ил}

пиримидин-2-ил)

амино]

ил)

амино]

пропан-2-ил]

карбамат;

пропан-2-ил]
карбамат;
метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (3-хлоро-2-

метил
N-[(2S)-1-[(4-{3-[2,6-дифлуоро-3(пропан-1-сулфонамидо)фенил]-1-(пропан-2-

метансулфонамидопиридин-4-ил)
-1
(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил] пиримидин-2-

ил)-1H-пиразол-4-ил}
пиримидин
-2-ил)
амино]
пропан-2-ил]
карбамат;

ил}
амино)
пропан-2-ил]
карбамат;
метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (3-флуоро-2-

метил
N-[(2S)-1-{[4-(3-{2-флуоро-3-[(3,3,3трифлуоропропан)сулфонамидо]фенил}-1-

метансулфонамидопиридин

-

(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил) пиримидин-2-

(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил] пиримидин-2ил}
амино)
пропан-2-ил]
карбамат;

ил]
амино}
пропан-2-ил]
карбамат;
метил N-[(2S)-1-[(4-{3-[2-флуоро-3-(пропан-1-

метил
N-[(2S)-1-({4-[3-(2-хлоро-3етансулфонамидо-4,5-дифлуорофенил)-1-

сулфонамидо)фенил]-1-(пропан-2-ил)-1Hпиразол-4-ил}пиримидин-2-ил)
амино]

(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил]пиримидин-2ил}
амино)
пропан-2-ил]
карбамат;

пропан-2-ил]
карбамат;
и
метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (2-флуоро-3-

Патенти
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-1
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метансулфонамидофенил) -1 - (пропан-2-ил)пиримидин-2-ил}

2-ил}

амино)

пропан-2-ил]

карбамат;

амино)

метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (2-хлоро-3-

пропан-2-ил]
карбамат;
метил
N-[(2S)-1-({4-[3-(5-хлоро-2-флуоро-3-

метансулфонамидо-5-метилфенил)
-1
(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил] пиримидин-2-

метансулфонамидофенил)-1-(пропан-2-ил)1H-пиразол-4-ил] пиримидин -2-ил} амино)

ил}
амино)
пропан-2-ил]
карбамат;
метил
N-[(2S)-1-({4-[3-(2-хлоро-5-флуоро-3-

пропан-2-ил]
карбамат;
метил
N-[(2S)-1-({4-[3-(2,5-дифлуоро-3-

метансулфонамидофенил)-1-(пропан-2-ил)1H-пиразол-4-ил] пиримидин -2-ил} амино)

метансулфонамидофенил)-1-(пропан-2-ил)-

пропан-2-ил]

1H-пиразол-4-ил]пиримидин-2-ил}
амино)
пропан-2-ил]
карбамат;

метил N-[(2R)-1-({4-[3-(5-хлоро-2-флуоро-3метансулфонамидофенил)-1-(пропан-2-ил)-

метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (5-хлоро-2-флуоро3-метансулфонамидофенил)-1-етил-1H-

1H-пиразол-4-ил] пиримидин -2-ил} амино)
пропан-2-ил]
карбамат;
и

пиразол-4-ил]
пропан-2-ил]

пиримидин-2-ил}

метил N-[(2S) -1 - ({4 - [3 - (2,5-дихлоро-3метансулфонамидофенил) -1 - (пропан-2-ил)-

метил

N-[(2S)-1-({4-[3-(2-флуоро-3-

1H-пиразол-4-ил]

амино)
карбамат;

карбамат;

1H-пиразол-4-ил]-пиримидин-2-ил}

амино)

метансулфонамидо-5-метилфенил)-1(пропан-2-ил)-1H-пиразол-4-ил] пиримидин -

пропан-2-ил] карбамат.има уште 12 патентни
барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 5280

(13) Т1

(97) 28/05/2014 EP2148880
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,

(21) 2014/305

(22) 14/07/2014

US

(45) 31/10/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 0917331P 11/05/2007 US
(96) 01/05/2008 EP08747285.8
136 | С т р а н а
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(72) JOSEPH, Sajan; DALLY, Robert, Dean;

кога

SHEPHERD, Timothy, Alan; HUANG, Jianping;

R1

HUANG, Jianping and HOLST, Christian L.
(54) P70 S6 КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

R2 е фенил супституиран
супституент
избран
од

(57)

1

Соединение

со

формулата:

Z1

и
е

Z2

не
H

се

заедно

или

N;
CH3;

со првиот
хало
и

трифлуорометил
и
опционално
потоа
супституиран со втор супституент кадешто
вториот
супституент
е
хало;
R3 е водород, хало C1-C4 алкил, C3-C6
циклоалкил или C2-C6 алкинил, кадешто C2C6 алкинил е опционално супституиран со
хидрокси;

кадешто:
Y

R4 и R5 се независно водород или C1-C4
алкил;
e

CR6;

Z1 и Z2 се независно CR3 или N, под услов

(51) C 23C 2/02, 2/06, 2/26
(11) 5276

(13) Т1

(21) 2014/306

(22) 14/07/2014
(45) 31/10/2015

R6 е водород или негова фармацевтски
прифатлива сол. има уште 8 патентни
барања.

производ, со метал, во којашто откако
неговата површина ќе се подложи на
чистење, за да се обложи, производот се
потопува во бања со цинкова легура и

(96) 20/07/2009 EP09784279.3

обложениот

производ

(97) 07/05/2014 EP2456903
(73) Arcelormittal Bissen & Bettembourg

напуштање на бањата, се карактеризира со
тоашто споменатата бања со цинкова легура

Route de Finsterthal 7769 Bissen, LU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

содржи, во проценти по тежина, од 4 до 8%
алуминиум и од 0.2 до 0.7% магнезиум,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RESIAK, Bernard; HERMAN, Philippe;

останатото
неизбежни

DAVID, Patrick and DAUTECOURT, Thierry
(54) ПОСТАПКА НА ОБЛОЖУВАЊЕ СО
ТОПЛО МЕТАЛНО ПОТОПУВАЊЕ НА ДОЛГ

споменатото ладење е контролирано за да

ЧЕЛИЧЕН ПРОИЗВОД, И ОБЛОЖЕН ДОЛГ
ПРОИЗВОД

од 25% од волуменот. има уште 11 патентни
барања.

е цинк и
нечистотии;

се

лади

при

остатоци и/или
и со тоашто

кон металната облога се придаде хомогена
микроструктура со дел од в фаза поголема

(57) 1 Постапка за обложување на долг
челичен
производ,
особено
подвижен

Патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, 31/55, A
61P 1/00, 11/06, 11/14, 17/00, 25/04
(11) 5281
(21) 2014/307

циклоалкил),
моноцикличен

-OC1алкил-(заситен
циклоалкил),
-O-(заситен

(13) Т1
(22) 14/07/2014

моноцикличен хетероциклоалкил), -O-фенил,
-O-бензил,
-S-C1-6
алкил,
-S-(заситен

(45) 31/10/2015

моноцикличен

циклоалкил),

-SC1

алкил-

(30) 0785415P 21/03/2006 US
(96) 21/03/2007 EP07753768.6

(заситен моноцикличен циклоалкил), -S(заситен моноцикличен хетероциклоалкил), -

(97) 30/04/2014 EP2024368
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

S-фенил, -S-бензил, или -SO2-C1-6 алкил
група несупституиран или супституиран со

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

една или две половини независно избрани од
групата составена од -C1-6 алкил, -OH, -OC1-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

4

(72) HACK, Michael, D.; ALLISON, Berett, D.;
BRANSTETTER, Bryan, James;

или фенил, моноцикличен циклоалкил, или
моноцикличен
хетероарил
група

BREITENBUCHER, James, Guy; HAWRYLUK,
Natalie, A.; LEBSACK, Alec, D.; MCCLURE,

несупституиран или супституиран со -C1-6
алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -NReRf, или хало

Kelly, J. and MERIT, Jeffrey, E.
(54) 6,7,8,9 - ТЕТРАХИДРО-5НПИРИМИДО[4,5-D]АЗЕПИН-4-ИЛ]-АМИН

супституент;

ДЕРИВАТИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА TRPV1
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛКА

OH, -OC1-4 алкил, -NRcRd, или хало
супституент; или заситен моноцикличен

(57)

1

Соединение со формула (I):

алкил,

-NReRf,

и

хало

супституенти;

кадешто Ra и Rb се секој независно -H; -C1-6
алкил; -C2-3 алкил група супституиран со -

циклоалкил,
моноцикличен

-C1алкил-(заситен
циклоалкил),
заситен

моноцикличен хетероциклоалкил, -C1алкил(заситен моноцикличен хетероциклоалкил),
фенил, бензил, или -C1алкил-(моноцикличен
хетероарил) група несупституиран или
супституиран со една, две или три половини
кадешто:
R1 е -H; -NRaRb; -OH; -C1-6 алкил, -OC1-6
алкил,

-O-(заситен

138 | С т р а н а

моноцикличен

независно избрани од групата составена од C1-6 алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -NRpRq, и
хало

супституенти;

или

Ra и Rb земени заедно со нивниот азот или
Патенти
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сврзана форма на заситен моноцикличен

два соседни Rg супституенти земени заедно

хетероциклоалкил или поврзан бицикличен

формираат

хетероциклоалкил група несусптитуиран или
супституиран со еден, два или три половини

кадешто Rh и Ri се секој независно -H или C1-6 алкил; или Rh and Ri (кога заедно се

независно избрани од групата составена од C1-6 алкил, -C1-4 алкил-OH, -C1-2 алкил-

присутни) земени заедно со нивен азот од
сврзаната форма на заситенa моноциклична

OC1-2 алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -NRpRq,
хало, -CO2H, и бензил супституенти;

хетероциклоалкил
група;
Rj е независно -H, -C1-6 алкил или -CF3;

кадешто Rc и Rd се секој независно -H или -

Rx e -H или -C1-6 алкил; или Ri и Rx земени

C1-6 алкил; или Rc и Rd земени заедно со
нивниот азот од сврзаната форма на заситен

заедно со јаглеродот кон којшто тие се
сврзани
формираат
моноцикличен

моноцикличен
хетероциклоалкил;
кадешто Rp и Rq се секој независно -H или -

циклоалкил
и

C1-6 алкил; или Rp и Rq земени заедно со
нивниот азот од сврзаната форма на заситен

Ar
е
фенил,
пиридил,
имидазолил,
пиримидинил, пиридазинил, или фузиран-

моноцикличен

бицикличен

хетероциклоалкил;

-OC1-2

алкил

O-

прстен;

хетероарил

група

кадешто Re и Rf се секој независно -H или C1-6 алкил; или Re и Rf земени заедно со

несупституиран или супституиран со еден,
два
или
три
Rk
супституенти;

нивниот азот од сврзаната форма на заситен
моноцикличен
хетероциклоалкил;

кадешто секој Rk супституент е независно C1-6 алкил, -C1-2 алкил-OH, -OH, -OC1-6

R2
е
-H
или
-C1-6
алкил;
R3 е моноцикличен циклоалкил, фенил,

алкил, фенокси, -CN, -NO2, -N(Rl)Rm, C(O)N(Rl)Rm, -N(Rl)C(O)Rm, -N(Rl)SO2C1-6

бензил,

тиазолил,

алкил, -N(Rl)SO2CF3, -C(O)C1-6 алкил, -

тиофенил,
пиридил,
пиридил
метил,
пиримидинил,
пиразинил,
пиридазинил,

S(O)0-2-C1-6 алкил, -SO2CF3, -SO2N(Rl)Rm, SCF3, хало, -CF3, -OCF3, -CO2H, или -

бензотиадиазолил,
кинолинил,
изокинолинил, тетрахидрокинолинил, или

CO2C1-6 алкил; или два соседни Rk
супституенти земени заедно формираат -

тетрахидроизокинолинил
група
несупституиран или супституиран со еден,

OC1-2
алкил
O-;
кадешто Rl и Rm се секој независно -H,-C1-6

два

супституенти;

алкил, заситен моноцикличен циклоалкил,

кадешто секој Rg супституент е -C1-6 алкил; C1-4
алкил-OH
несупституиран
или

или
-CF3;
или фармацевтски прифатлива сол или негов

супституиран со -CF3; заситен моноцикличен
циклоалкил; -OH; -OC1-6 алкил; фенокси; -

фармацевтски
прифатлив
пролек;
кадешто фармацевтскиот прифатлив пролек

CN; -NO2; -N(Rh)Ri; -C1-4 алкил-N(Rh)Ri; C(O)N(Rh)Ri; -N(Rh)C(O)Ri; -N(Rh)SO2C1-6

е соединение коешто го има амино
киселинскиот остаток или полипептидната

алкил; -C(O)C1-6 алкил; -S(O)0-2-C1-6 алкил;

низа на два или повеќе амино киселински

-SO2CF3;
-SO2N(Rh)Ri;
-SCF3;
хало;
-CF3; -OCF3; -CO2H; -CO2C1-6 алкил; -

остатоци, ковалентно поврзани преку амид
или естер врска за слободни амино, хидрокси

C(Rj)(Rx)-CN;
CO2C1-6

или карбоксилна киселина амино киселински
остатоци, ковалентно поврзани преку амид

фенетил,

или

три

инданил,

Rg

-C(Rj)(Rx)-OH;
-C(Rj)(Rx)алкил;
-C(Rj)(Rx)-CO2H;

-C(Ri)(Rx)-C(O)N(Rh)Ri;
фенил;
моноцикличен
хетероарил;
Патенти

или
или

или естер врска за слободна амино, хидрокси
или карбоксилна киселинска група на
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соединeние

со

Формула

(I);

или

на хидрокси група на соединение со формула

соединение добиено со дериватизација на

(I);

слободна карбоксилна група на структура со
формула (I) како амид или алкил естер; или

дериватизација на хидрокси
соединенија
со
формула

соединение подготвено со дериватизација
еден или повеќе слободни хидрокси групи на

(ацилокси)метил и (ацилокси)етил етери,
кадешто ацил групата може да биде алкил

соединение со Формула (I) употребувајќи
група којашто вклучува хемисукцинати,

естер, опционално супституиран со еден или
повеќе етер, амин или карбоксилна киселина

фосфатни естери, диметиламиноацетати и

функционалности, или кадешто ацил групата

фосфорилоксиметилоксикарбонили;
или
соединение
кое
што
го

носи

е аминиокиселински естер; или соединение
подготвено со дериватизација на слободни

карбаматниот дериват на хидрокси или
амино група на соединение со формула (I);

амини на соединение со Формула (I) како
амиди, сулфонамиди или фосфонамиди. има

или соединение коешто го носи карбонатниот
дериват, сулфонат естер или сулфат естер

уште 74 патентни барања.

(51) A 61K 38/10, A 61P 25/22, 25/24
(13) Т1
(22) 11/08/2014

(72) Moskal, Joseph
(54) GLYK-13 ЗА УПОТРЕБА ВО МЕТОД ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА РЕФРАКТОРНА

(45) 31/10/2015

ДЕПРЕСИЈА

(11) 5318
(21) 2014/343

или

подготвено

со

групи на
(I)
како

GLYX-13 за употреба во метод за

(30) 248650 05/10/2009 US

(57)

(96) 05/10/2010 EP10822514.5

третирање на рефракторна депресија кај

(97) 21/05/2014 EP2485751
(73) Northwestern University

терапевт-ски-резистентен пациент кој што
има потреба од тоа, при што GLYX-13 треба

Evanston IL 60208, US
(74) Друштво за застапување од областа на

да му се да-де на споменатиот пациент, со
што споменатиот пациент суштински се

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ослободува од најмалку еден симптом во
период од околу 14 дена. има уште 6

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

патентни барања.
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(51) C 07D 231/14, A 61K 31/416, 31/42,

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

31/438, 31/44, 31/4523, 31/497, 31/5377, A 61P
35/00, C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 413/12,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) WOHLFAHRT, Gerd; TORMAKANGAS,

417/12
(11) 5317

(13) Т1

Olli; SALO, Harri; HOGLUND, Lisa;
KARJALAINEN, Arja; KNUUTTILA, Pia; HOLM,

(21) 2014/344

(22) 12/08/2014

Patrik; RASKU, Sirpa and VESALAINEN,

(45) 31/10/2015

Anniina
(54) МОДУЛИРАЧКИ СОЕДИНЕНИЈА НА

(30) 255159P 27/10/2009 US
(96) 27/10/2010 EP10781918.7
(97) 02/07/2014 EP2493858
(73) Orion Corporation
Orionintie 1 02200 Espoo, FI

(51) B 22C 1/22
(11) 5319
(21) 2014/345
Патенти

АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР

(45) 31/10/2015
(13) Т1
(22) 12/08/2014

(30) 0955185 24/07/2009 FR
(96) 09/07/2010 EP10751991.0
141 | С т р а н а
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(97) 09/07/2014 EP2456582
(73) Huttenes Albertus France
Zone Industrielle de Brenouille 60870
Brenouille, FR

(72) SARRAZIN, Stephane, and VARGAS,
Manuel
(54) ПОСТАПКА

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТЕЛО НАПРАВЕНО ОД ГРАНУЛАРНА МЕШАВИНА

(51) A 61H 7/00
(11) 5320

(13) Т1

(21) 2014/346

(22) 12/08/2014
(45) 31/10/2015

(30) 383854 07/03/2003 US and 410365P
11/09/2002 US

(73) Studio Moderna SA
Viale S. Franscini 40 6900 Lugano, CH
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(96) 10/09/2003 EP03795005.2

(72) CESKO, Sandi; KANCILJA, Toni and
HARLEY, Stef
(54) АПАРАТ ЗА ТЕРАПЕВТСКО

(97) 21/05/2014 EP1545256

ТРЕТИРАЊЕ

(51) A 01N 35/04, 43/56, 3/00, 37/34, 37/38,

содржи

43/653, 43/90, 47/14, 47/24, 47/38
(11) 5321
(13) Т1

1)

(21) 2014/347

(22) 12/08/2014

од формулата Ia.719, Ia.344, Id.344 или Ij.344

(45) 31/10/2015
(30) 102005037677 05/08/2005 DE and

и
2) активно соединение II, селектирано од

06101198 02/02/2006 EP
(96) 01/08/2006 EP06778106.2

групите

(97) 30/07/2014 EP1912503
(73) BASF SE

A) азоли селектирани од групата која што се
состои од епоксиконазол, тритиконазол и

67 056 Ludwigshafen, DE

прохлораз;

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

Б)
Ц)

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

Д)
5-хлоро-7-(4-метилпиперидин-1-ил)-6(2,4,6-трифлуорофенил)-[1,2,4]триазоло[1,5-

(72) STIERL, Reinhard; STRATHMANN,
Siegfried; SCHERER, Maria; GEWEHR,

a]пиримидин;
E)

Markus; DIETZ, Jochen and WERNER, Frank
(54) ФУНГИЦИДНИ МЕШАВИНИ КОИ ШТО
СОДРЖАТ 1-МЕТИЛПИРАЗОЛ-4-ИЛ

Ф) други фунгициди селектирани од групата

АНИЛИДИ НА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА

количина.има уште 8 патентни барања.

1-метилпиразол-4-илкарбоксанилид

A)

до

Ф):

пираклостробин;
диметоморф;

метирам;

која што се состои од хлороталонил и
метрафенон;во синергистички ефективна

(57) 1 Фунгицидна мешавина за контрола на
фитопатогени штетни габи, која мешавина

142 | С т р а н а
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или

(N-1-3C

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, 31/4985, A

(1-4C)алкокси,

61P 19/08, 29/00, 35/00, 9/00, C 07D 519/00
(11) 5300
(13) Т1

алкил)пиридинонил-CH2којшто
е
опционално супституиран со еден или повеќе

(21) 2014/349

супституенти независно избрани од (16C)алкил;(хетAr1 е пиридил опционално

(22) 12/08/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0288729P 21/12/2009 US
(96) 20/12/2010 EP10798683.8

супституиран
супституенти

(97) 21/05/2014 EP2516433
(73) Array Biopharma, Inc
3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

6C)алкил, (1-4C)алкокси, халоген, хетCyc1,

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

4C)алкокси,
2C)алкокси

(72) ZHAO, Qian; DELISLE, Robert Kirk; RAST,
Bryson; TOPALOV, George T.; BOYS, MARK

хетероциклил којшто има 1-2 прстенести N
атоми и опционално супституиран со

LAURENCE; BRADLEY, Michale F.;

NH2;(хетCyc2 и хетCyc2a се независно 5-6

HENNINGS, D. David; KENNEDY, April L.;
MARMSATER, Fredrik P.; MEDINA, Matthew

член
хетероциклил
којшто
има
1-2
прстенести
N
атоми
и
опционално

David; MUNSON, Mark C. and RODRIGUEZ,
Martha E
(54) СУПСТИТУИРАНИ N-(1H-ИНДАЗОЛ-4ИЛ)ИМИДАЗО[1,2-A]ПИРИДИН-3-

супституирани
со
еден
или
супституенти независно избрани

КАРБОКСАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО

хетeroатоми независно избрани од N, S и O

CFMS ИНХИБИТОРИ

повеќе
од (1-

кадешто барем еден од
хетeroатоми е N, кадешто

хетCyc1-CH2-, амино(2-4C)алкокси, ди(1-3C
алкил)амино](2-4C)алкокси, дихидрокси (3и

хетCyc2O-,
хетCyc2a(1OH; хетCyc1 е 6-член

повеќе
од (1-

6C)алкил, OH, и халоген;(хетAr2 е 5-член
хетероарил прстен којшто има 2-3 прстен

(57) 1 Соединениe коeшто ја има општата
формула

со
еден
или
независно избрани

I

споменатите
споменатиот

прстен е опционално супституиран со еден
или повеќе супституенти независно избрани
од (1-6C)алкил, (2-4C)хидроксиалкил, (34C)дихидроксиалкил, (3-6C cy- cloалкил)CH2, хетCyc3, хетCyc3a(1-2C)алкил, и бензил
опционално
супституиран
со
4C)алкокси;(хетCyc3
and
хетCyc3a

(1се

независно 6-член хетероцикличен прстен
којшто има 1-2 прстенсти N атоми и
опционално супституиран со халоген;(R2 е
(2-4C)алкил, циклопропил, OMe, I или Br;(R3
е H или Cl;(R4 е H или CN;(R5 е H, халоген,

или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
R1 е хетAr1CH2-,

хетAr2CH2-,

(3-6C

циклоалкил)-CH2-, тетрахидропиранил CH2-,
бензил којшто е опционално супституиран со
Патенти

OH, хетAr3, хетAr4, N-(1-3C алкил)пиридинон,
хетAr5, хетCyc4, хетCyc5C(=O)-, хетCyc6(14Cалкил)-, хетCyc7(1-4C)алкокси, (хетCyc8)O-, хетCyc9(1-4C)алкокси, (1-3C алкокси)(14C)алкокси,
хидрокси(1-4C)алкокси,
дихидрокси(2-4C)алкокси, дифлуороамино(1143 | С т р а н а
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4C)алкокси,

ди(1-3C

алкил)амино](1-

4C)алкокси,

оксо;(хетCyc5

е

6

член

хетероцикличен

[(1-4C

прстен којшто има 1-2 прстенести N атоми и

алкокси)карбониламид]дифлуоро(14C)алкокси,
(1-4C
алкил)C(=O)NH(2-

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти независно избрани од (1-

4C)алкилтио-,
алкил)C(=O)-,

(1-4Cалкил)OC(=O)-, (1-4C
хидрокси(1-4C)алкил,

6C)алкил;(хетCyc6
е
4-6
член
хетероцикличен прстен којшто има 1-2

хидрокси(2-4C)алкил)амино]-(1-4C)алкил, [(14C алкокси)(1-4C алкил)амино](1-4C)алкил,

прстенести
N
атоми
и
опционално
супституиран
со
еден
или
повеќе

ди(1-4C

супституенти

алкил)амино](1-4C)алкил,

независно

избрани

од

(1-

R'R"NC(=O)-, 1-6C алкилтио, бензилокси,
хидрокси(1-4C)алкокси](1-4C)алкокси или [(2-

6C)алкил, (1-4C)алкокси и халоген;(хетCyc7 е
4-6 член хетероциклил којшто има 1-2

4C
алкенилокси)(
1-4C)алкокси](14C)алкокси;(хетAr3 е 5-член хетероарил

прстенести хетeroатоми независно избрани
од N, O и S, кадешто еден од споменатите

прстен којшто има 1-3 хетeрoатоми во прстен
независно избрани од N, O и S, кадешто

прстенести азотни атоми е опционално
оксидиран на N(O) и кадешто споменатиот S

споменатиот

прстенест атом е опционално оксидиран со

прстен

супституиран
супституенти

е

опционално

со
еден
или
независно избрани

повеќе
од (1-

SO или SO2, кадешто хетCyc7 e опционално
супституиран
со
еден
или
повеќе

6C)алкил и ди(1-3C алкил)амино]CH2;(хетAr4 е 6-член хетероарил прстен којшто

супституенти
6C)алкил,

има 1-2 N атоми во прстен и опционално
супституиран
со
еден
или
повеќе

4C)алкокси, OH и халоген;(хетCyc8 е 4-6
член хетероциклил којшто има еден или два

супституенти

прстенести

независно

избрани

од

(1-

независно избран од
(1-4C)алкилOC(=O)-,

N

атоми

и

(1(1-

опционално

6C)алкил;(хетAr5
e
9-член
парцијално
незаситен
бицикличен
хетероцикличен

супституиран
супституенти

прстен којшто има 3 прстенести N атоми и е
опционално супституиран со еден или повеќе

6C)алкил и OH;(хетCyc9 е поврзан со 8-член
хетероцикличен прстен којшто има 2

супституенти независно избрани од (16C)алкил;(хетCyc4 е 5-7 член заситен или

прстенести атоми избран од N и O кадешто
барем еден од споменатите хетeрoатоми е

делумно незаситен хетероцикличен прстен

N,

којшто има 1-2 прстенести хетeроатоми
избрани од N и O и барем еден од

опционално супституиран со (1-6C)алкил;(R'
е H или (1-4C)алкил;(R" е (1-4C)алкил,

споменатите
споменатиот

хетeroатоми е
прстен
е

хетCyc10-, амино(1-4C)алкил, или ди(1-4C
алкил)амино](1-4C алкил); и(хетCyc10 е 5

супституиран
супституенти

со
еден
или
независно избрани

6C)алкил,

N, кадешто
опционално

хидрокси(1-4C)алкил,

кадешто

со
еден
или
независно избран

споменатиот

повеќе
од (1-

прстен

е

повеќе
од (1-

член хетероциклил којшто има прстенест N
атом и опционално супституиран со еден или

OH

повеќе

и

супституенти независно избрани од (1-6C)алкил. има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 9/00, 31/282, 31/40, 31/4178,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

31/485, 47/12, A 61P 1/08

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(11) 5310
(21) 2014/350

(13) Т1
(22) 12/08/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0004020 11/03/2010 GB
(96) 10/03/2011 EP12188047.0
(97) 16/07/2014 EP2567690
(73) Acacia Pharma Limited

(72) Gilbert, Julian Clive; Gristwood, Robert
William; Cooper, Nicola and Fox, Gabriel
(54) УПОТРЕБА НА АМИЛСУПРИДОТ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА МАЧНИНА И
ПОВРАЌАЊА ПРЕДИЗВИКАНИ СО
ХЕМОТЕРАПИЈА

Harston Mill Harston Cambridgeshire CB22
7GG, GB

(51) A 61K 9/00, 31/282, 31/40, 31/4178,
31/485, 47/12, A 61P 1/08

Harston Mill Harston Cambridgeshire CB22
7GG, GB

(11) 5311

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2014/351

(22) 12/08/2014

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Gilbert, Julian Clive; Gristwood, Robert

(45) 31/10/2015
(30) 0004020 11/03/2010 GB
(96) 10/03/2011 EP11709793.1

William; Cooper, Nicola and Fox, Gabriel
(54) УПОТРЕБА НА АМИЛСУПРИД ЗА

(97) 16/07/2014 EP2544657
(73) Acacia Pharma Limited

ТРЕТИРАЊЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНИ
МАЧНИНИ И ПОВРАЌАЊА

(51) C 07D 401/12, 403/12

ПОДГОТВУВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА ВО

(11) 5295
(21) 2014/352

(13) Т1
(22) 14/08/2014

ЧОВЕКОВА МЕДИЦИНА И КОЗМЕТИКА
(57)

1

Соединение со општа формула (I)

(45) 31/10/2015
(30) 0057498 04/11/2008 FR and 0111169P
04/11/2008 US
(96) 04/11/2009 EP09744418.6
(97) 21/05/2014 EP2352728
(73) Galderma Research & Development
2400 Route des Colles Les Templiers 06410
Biot, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOUIX-PETER, Claire; SUZUKI, Itaru;
PELISSON, Isabelle; COLLETTE, Pascal;
TABET, Samuel and LAFITTE, Guillaume
(54) МЕЛАНОЦИТНИ РЕЦЕПТОРНИ
МОДУЛАТОРИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО

кадешто:
R1 претставува водороден атом, арил којшто
е несупституиран фенил или нафтил,
супституиран арил којшто е фенил или
нафтил суспституирани со една или повеќе
групи на атоми избрани од алкил, алкокси,
халоген, хидроксил, цијано, трифлуорометил
и нитро, алкил, циклоалкил, циклоалкилалкил
или

Патенти

циклоалкилалкилалкил,
145 | С т р а н а
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R2 претставува водороден атом, хидроксил,

супституиран со понизок алкил, супституиран

понизок

или

понизок алкокси којшто е кислороден атом

или
незаситен
ланец
којшто

супституиран со супституиран понизок алкил,
повисок алкокси којшто е кислороден атом

содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми или
незаситен ланец којшто содржи од 2 до 4

супституиран со повисок алкил, супституиран
повисок алкокси којшто е кислороден атом

јаглеродни атоми, супституиран понизок
алкил којшто е линеарен или разгранет,

супституиран со супституиран повисок алкил,
циклоалкилалкокси,
ацилокси,
ацил,

заситен

јаглеводородно-

алкоксикарбонил, карбоксамид, карбоксилна

базиран ланец којшто содржи од 1 до 4
јаглеродни атоми и супституирани со еден

киселина, цијано или амино дисупституирани
со
ацил
и
арил
или
алкил,

или повеќе халогени атоми или со хидроксил,
или
незаситен
јаглеводородно-базиран

R3 претставува аралкил којшто е алкил
сусптитуиран со арил или супституиран

ланец којшто содржи од 2 до 4 јаглеродни
атоми и супституирани со еден или повеќе

аралкил којшто е алкил супституиран со
супституиран
арил,

халогени атоми или со хидроксил, повисок

R4 претставува хетероалкил којшто е алкил

алкил којшто е линеарен или разгранет,
заситен или незаситен јаглеводородно-

сусптитуиран
со
хетероарил
или
супституиран хетероаралкил којшто е алкил

базиран ланец којшто содржи од 5 до 10
јаглеродни атоми, супституиран повисок

сусптитуиран со супституиран хетероарил,
R5 претставува водороден атом или алкил,

алкил којшто е линеарен или разгранет,
заситен или незаситен јаглеводородно-

X претставува кислороден атом сулфурен
атом,

базиран ланец којшто содржи од 5 до 10

n,

алкил

којшто

разгранет,
заситен
јаглеводородно-базиран

или

незаситен

е

линеарен

јаглеродни атоми и супституиран со еден или
повеќе халогени атоми или со хидроксил,
циклоалкил,
циклоалкилалкил,
понизок
алкокси
којшто
е
кислороден
атом
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m

се

еднакви

на

1

или

2;

и исто така соодветните соли и
енантиомери.има уште 22 патентни барања.
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издолжуваат соддветно кон надворешноста

(51) B 65D 85/76, B 65B 3/02, B 65D 77/24
(11) 5288

(13) Т1

на

(21) 2014/354

(22) 15/08/2014

јазичиња за отворање (2б и 3б) коишто се
свртени еден кон друг и се во можност да се

(45) 31/10/2015

споменатите

контејнери

преку

две

(30) 0006116 05/07/2006 FR
(96) 22/06/2007 EP07788916.0

разделат еднсо со друга со тргање со цел да
го отворат споменатиот уред со разделување

(97) 18/06/2014 EP2041002
(73) BONGRAIN S.A.

на споменатите рабови, споменатиот уред
содржи, како дополнение, срество (5) за

42, rue Rieussec 78220 Viroflay, FR

зафаќање на споменатиот производ коишто е

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

сигурносно
монтиран
на
истиот
во
внатрешноста на споменатата празнина,

(72) BONNIN, Yves; BOYER, Jacky; PORTE,
Joel and GENTON, Florian
(54) УРЕД ЗА ПАКУВАЊЕ НА
ПРЕХРАМБЕН ПРОИЗВОД, КАКО СИРЕЊЕ,

споменатиот уред за зафаќање поминува низ
спомнатиот
зид
од
празнината
со

И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО

споменатото

ПРОИЗВОДСТВО
(57) 1 Уред (1) за пакување на прехрамбен

споменатото средство за зафаќање има
цврста структура којашто е присврстена за

производ (4), какошто е индивидулна порција
сирење, којшто се состои од два контејнера

споменатиот производ, се карактеризира со
тоашто споменатиот уред за зафаќање има

(2 и 3) коишто се запечатени меѓусебно на
два соодветни периферни рабови (2а и 3а)

основна рамнинска геометрија, споменатите
јазичиња за отворање се запечатени на

коишто овие контејнери ги имаат такашто

двете соодветни страни на споменатото

заедно се дефинира зид (6) со затворена
празнина во којашто е содржан споменатиот

средство за зафаќање. има уште 11 патентни
барања

производ
.

(6)

споменатите

рабови

средство

за

зафаќање,

се

(51) B 42D 25/00, 15/00
(11) 5294
(21) 2014/355

издолжување над споменатите јазичиња за
отворање, коишто се запечатени заедно со

(73) SICPA HOLDING SA
(13) Т1
(22) 18/08/2014

Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

(45) 31/10/2015

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(96) 06/07/2007 EP07787146.5
(97) 04/06/2014 EP2040936
Патенти
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(72) DESPLAND, Claude-Alain; MULLER,

содржи

Edgar; SCHMID, Mathieu; DEGOTT, Pierre and

интерферентни

STICHELBERGER, Albert
(54) СЛОЈ ОД ОРИЕНТИРАНА СЛИКА НА

магнетички ориентирани за да формираат
слика зависна од аголот на гледање,

ПРОЅИРЕН СУПСТРАТ
Сигурносен елемент што содржи

назначен со тоа, што супстратот е проѕирен
и со тоа, што сликата е видлива и од ректо-

супстрат и слој од слика (2) на наведениот
супстрат, каде што наведениот слој од слика

или версо- страната на проѕирниот супстрат.
има
уште
17
патентни
барања.

(51) A 61M 15/00
(11) 5302

(13) Т1

(21) 2014/356

(22) 18/08/2014

(72) KAAR, Simon G.; WALSH, Declan;
FENLON, Derek and BUCK, Dan
(54) ИНХАЛАТОР

(45) 31/10/2015

(57)

(57)

1

1

магнетни

оптички

пигменти

променливи
(1)

што

се

Инхалатор со одмерени дози за

(30) 0010537 18/06/2009 GB and 0185380P

давање

09/06/2009 US
(96) 08/06/2010 EP10727674.3

инхалатор составен од куќиште (106) за
држење на медикаментот имајќи средства за

(97) 23/07/2014 EP2440271
(73) Ivax Pharmaceuticals Ireland

прилив на воздух (102) и отвор за испорака
на медикаментот кои заедно дефинираат

Unit 301 Industrial Park Waterford, IE

канал за проток
медикаментот

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
148 | С т р а н а
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се
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издолжено тело и средства за прилив на

отворите

(104),

воздух (102) и е сместено на задното лице на

кадешто шуплината на секој отвор (104)

издолженото
тело,
кадешто средствата за прилив на воздух

на надворешната површина од куќиштето
(106) се простираат во две различни равнини

(102) се состои од низа издолжени отвори
(104) формирани во куќиштето (106), долгите

дефинирајќи агол од најмалку 45 степени
еден
од
друг,

страни на соседните отвори (104) се свртени
еден спроти друг, и секој отвор (104) му е

така што, доколку најмалку дел од отворот
е покриен во една од двете различни

обезбеден соодветен поинаков излез на

равниниза време на инхалацијата од страна

надворешната површина од куќиштето,
и
кадешто
инхалаторот
е

на пациентот, се ствара празен простор
помеѓу пациентот и отворот (104) така за да

карактеристичен по тоа што секој отвор (104)
му е обезбеден одговарачки различен излез

обезбеди проток на воздух преку празниот
простор до најмалку еден отвор (104). има

на надворешната површина од куќиштето
(106), кој што излез дефинира отворање на

уште 7 патентни барања.

(51) A 61M 15/00

(30) 0229830p 30/07/2009 US

(11) 5289
(21) 2014/357

(13) Т1
(22) 18/08/2014
(45) 31/10/2015

Патенти

(96) 28/07/2010 EP10744883.9
(97) 04/06/2014 EP2459260
(73) Ivax International B.v.
149 | С т р а н а
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Piet Heinkade 107 1091 MR Amsterdam, NL

кадешто

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(118) понатаму е составен од втор погонски

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KAAR, Simon G.; KARG, Jeffrey, A.;

запчаник (132) приклучен на запците на
запчаникот поврзан со дисплејот, и кадешто

JOHNSON, Timothy, Norman and USCHOLD,
Robert, Charles
(54) МЕРАЧ НА ДОЗИ ЗА ИНХАЛАТОР СО
ОДМЕРЕНИ ДОЗИ

механизмот
за
придвижување
е
конфигуриран така што, при употреба на

за

придвижување

бројачот
на
дозите
за
броење
на
испуштените дози, запците на првиот

Бројач на дози за одмерување на

запчаник (30) е приклучен и кружно движен

дози на медикамент кој се испушта од или
останува во инхалатор, дозниот бројач е

од страна на првиот погонски запчаник (28) и
тогаш вториот забец на запчаникот поврзан

составен
од:
ротирачки монтиран прв запчаник (30) на кој

со дисплејот е приклучен и кружно дрвижен
од страна на вториот погонски запчаник

се
кружно
поставени
запци
(32);
дисплеј поврзан на првиот запчаник

(132),
карактеристичен
по
тоа
механизамот
за
придвижување

(30),дисплејот има видлив низ на дозите кои

понатаму

се бројат индексирани во согласност со
ротирачкото движење на првиот запчаник; и

осовина (20) монтирана за линеарно
реципроцитетно движење во согласност со

механизам за придвижување (118) имајќи
прво назабено движечко јазиче (28) кој е

испуштање на дозата на медикаментот,
придвижувачката осовина (20) носејќи го

приклучен на запците на првиот запчаник во
согласност со испуштањето на дозата на

првиот
погонски
запчаник
има уште 9 патентни барања.

(57)

1

механизамот

е

составен

од

што
(118)

придвижувачка

(28).

медикаментот,
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(51) A 61K 9/00, 31/357, 47/44, A 61P 33/06

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ПРОТИВ

(11) 5303

(13) Т1

МАЛАРИЈА

(21) 2014/358

(22) 18/08/2014

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи:
артеметар
или
артеетер;
и

(45) 31/10/2015
(30) 0720967 25/10/2007 GB and 0806510
10/04/2008 GB

фармацевтски-прифатлив
ексципиент
селектиран од групата која што се состои од:

(96) 27/10/2008 EP08806806.9
(97) 04/06/2014 EP2209464
(73) Protopharma Limited

триглицериди со средна должина на синџир;
триглицериди
со
краток
синџир;

Norfolk NR4 7GJ, GB

рибино

(74) Друштво за застапување од областа на

омега-3-морски

триглицериди;

и

масло, богато со омега-3-ациди
при што споменатиот состав е

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

формулиран за трансмукозна сублингвална,
усна или назална доза.има уште 14 патентни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BOOLES, Clive; ROSS, Calvin and SAMS,

барања.

Martin

(51) A 23L 1/09, A 23G 1/32, 1/40, A 23L
1/236

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

(13) Т1
(22) 18/08/2014

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

(45) 31/10/2015
(30) 02522 01/04/2009 TR

(72) TOKSOZ, Zafer and ACAR, Emine
(54) ДИЕТАЛНИ ЧОКОЛАДНИ СОСТАВИ И

(96) 30/03/2010 EP10736860.7

МЕТОД ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО

(97) 04/06/2014 EP2413717
(73) Montero Gida Sanayi ve Ticaret A.S.

(57) 1 Диетален чоколаден состав кој што
содржи еритрол 1 - 40% по тежина, инулин 1

Balabandere Cad. Ilac Sanayi Yolu, No: 14,
Istinye, Istanbul 34460, TR

-75% по тежина и мешавина за засладување
со редуцирани калории и низок гликемиски

(11) 5291
(21) 2014/359

Патенти
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ин-декс, што се карактеризира со тоа што

- најмалку еден или мешавина од состојките

споменатиот

лешник, пире од лешник, и брашно од

-

фруктоза

состав
at

понатаму

1-40%

по

содржи,

тежина

и

лешник во количина од 1-60% по тежина има
уште
17
патентни
барања.

(54) ЕНТЕРИЧКИ ОБЛОЖЕНИ ФОРМУЛИ

(51) A 61K 38/43, 9/20, 9/28
(11) 5296

(13) Т1

ЗА ПАНКРЕЛИПАЗА СО МАЛА ЈАЧИНА

(21) 2014/360

(22) 18/08/2014

(57) 1 Состав кој што содржи најмалку еден
дигестивен ензим, и најмалку еден носител

(45) 31/10/2015
(30) 389037P 01/10/2010 US
(96) 30/09/2011 EP11788223.3

при
што:
a) вкупната количина на дигестивни ензими

(97) 30/07/2014 EP2621476
(73) Aptalis Pharma Limited

во составот е од околу 4 до околу 20% по
тежина, при што носителот е селектиран од

Bray, County Wicklow, IE

групата која што се состои од полио-ли,

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

шекери, шекерни алкохоли, целулоза, соли
на калциум фосфат, аминоки-селини и

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

мешавина од тоа; и најмалку еден носител на
составот има големина на честичка поголема

(72) ORTENZI, Giovanni; DE FRANZA,
Giuseppe; CLEMENTI, Danilo; STOLLBERG,

од 100 mm. има уште 21 патентни барања.

Christian and BOLTRI, Luigi
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(51) C 07C 211/42, A 61K 31/135

(54) ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА

(11) 5304

(13) Т1

ЕНАНТИОМЕРИЧКИ ЧИСТИ АМИНИ

(21) 2014/361

(22) 18/08/2014

(57)
1
Процес за подготовка на
енантиомерички чист (R)-1-аминоиндан (2)

(45) 31/10/2015
(30) KA09732008 02/06/2008 IN
(96) 02/06/2009 EP09757802.5

кој
што
опфаќа
формирање
на
диастереомеричка сол на 1-аминоиндан со

(97) 13/08/2014 EP2285769
(73) Generics [UK] Limited

2,3,4,6-ди-O-изопропилиден
-2-кето-Lгулонска киселина. има уште 8 патентни

Potters Bar, Hertfordshire EN6 1AG, GB

барања.

(72) GORE, Vinayak; MANOJKUMAR, Bindu;
SONAWANE, Sandeep; KOKANE, Dattatrey
and TANK, Sinderpal

(51) A 61K 31/427, A 61P 25/00, 25/16, 25/28,

(72) ALBRIGHT, Charles, F.; BARTEN, Donna,

27/00

Marie and LEE, Francis, Y.
(54) УПОТРЕБА НА ЕПОТИЛОН Д ПРИ
ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА

(11) 5305
(21) 2014/362

(13) Т1
(22) 18/08/2014
(45) 31/10/2015

(30) 47729 24/04/2008 US

ПОВРЗАНИ СО ТАУ, ВКЛУЧИТЕЛНО
АЛЦХАЈМЕРОВАТА БОЛЕСТ

(96) 24/04/2009 EP09735906.1
(97) 16/07/2014 EP2276485
(73) Bristol-Myers Squibb Company

(57)
1
Употреба на епотилон Д при
подготовка на лек за третирање на

Princeton, NJ 08543-4000, US

што има потреба од нејзино третирање. има
уште 12 патентни барања.

(74) Друштво за застапување од областа на

Алцхајмерова болест кај човечки пациент кој

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

Патенти
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) A 61F 9/007, A 61B 18/08
(11) 5290

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2014/363

(22) 18/08/2014

(72) SUSSMAN, Glenn Robert and JIA,
Guangyao
(54) НАПРАВА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ОЧНАТА
МЕМБРАНА СО ФЛЕКСИБИЛЕН ЕЛЕМЕНТ

(45) 31/10/2015
(30) 249982P 13/10/2008 US
(96) 22/09/2009 EP09792844.4

ЗА ГРЕЕЊЕ

(97) 23/07/2014 EP2355760
(73) Alcon Research, Ltd.
6201 South Freeway Fort Worth, Texs 76134,
US

(51) A 61H 23/02, 19/00
(11) 5292
(21) 2014/364

(73) LPG SYSTEMS
(13) Т1
(22) 19/08/2014

30 rue du Docteur Abel 26000 Valence, FR

(45) 31/10/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) 0055487 08/08/2008 FR
(96) 30/06/2009 EP09305619.0

(72) Fuster, Arnaud
(54) ГЛАВА ЗА МАСАЖА И УРЕД ЗА

(97) 13/08/2014 EP2151227

МАСАЖА КОЈШТО СОДРЖИ ТАКВА ГЛАВА

(51) C 09D 11/00, B 41M 3/14, C 09D 11/02,

печатарска постапка на гравирана бакарна

11/10, 11/12

плочка,

(11) 5293
(21) 2014/365

(13) Т1
(22) 20/08/2014

а. барем
материјал,

што

опфаќа:

еден оксидативно стврдлив
по можност алкидна смола;

(45) 31/10/2015
(30) 07112020 09/07/2007 EP

б. барем еден анјонски макромолекуларен
сурфактанс;

(96) 02/07/2008 EP08774654.1
(97) 04/06/2014 EP2164910
(73) SICPA HOLDING SA

ц.
барем
една
восочна
компонента;
д. пигмент и/или полнач до вкупна вискозност

Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

40°C и стапка на смолкнување од 1000 s-1;
назначено
со
тоа,
што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MULLER, Edgar; DEGOTT, Pierre;

мастилото покрај тоа содржи сол на
ванадиум, по можност на ванадил (VO2+)

LEFEBVRE, Olivier and SCHALLER, Christophe
(54) ВАНАДИУМ-СУШАЧ ЗА ИНТАГЛИО

јонот, како примарен сикативен агенс што
индуцира оксиполимеризација. има уште 12

МАСТИЛО

патентни барања.

(57)
1
стврднува

на составот од мастило од барем 3 Pa·s на

Печатарско мастило што се
со оксидација за интаглио
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(51) C 07D 405/06, A 61K 31/4025, A 61P
35/00
(11) 5306
(21) 2014/366

(13) Т1
(22) 20/08/2014

Abizer; SKELL, Jeffrey; MARSHALL, John;
KOCHLING, Jianmei; PALACE, Gerard;

(30) 264748p 27/11/2009 US

PETERSCHMITT, Judith; SIEGEL, Craig and
CHENG, Seng
(54) АМОРФНА И КРИСТАЛНА ФОРМА НА
GENZ 112638 ХЕМИТАРТРАТ КАКО

(96) 24/11/2010 EP10785289.9

ИНХИБИТОР НА ГЛУКОЗИЛЦЕРАМИД

(97) 04/06/2014 EP2504332
(73) Genzyme Corporation

СИНТАЗА

500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142,
US

хемитартрат
претставено

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

формула:
и фармацевтски прифатлив носач

(72) LIU, Hanlan; WILLIS, Chris; BHARDWAJ,

или разредувач.

Renu; COPELAND, Diane, P.; HARIANAWALA,

има уште 24 патентни барања.

(45) 31/10/2015

Патенти

(57) 1 Фармацевтски состав што ја содржи
солта
на
со
следнава

соединение
структурна
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(51) A 61K 39/39, 47/00, A 61P 35/00

а) адјувантна компонента, којашто содржи

(11) 5307

(13) Т1

или е составена од барем една (m)RNA

(21) 2014/367

(22) 21/08/2014

склопена со поликатjонско соединение
коешто е поликатјонски пептид или протеин,

(45) 31/10/2015
(30) EP08304 30/09/2008 WO
(96) 30/09/2009 EP09736823.7

кадешто N/P односот во адјувантната
компонента е во опсег од 0.3-4, како прва

(97) 18/06/2014 EP2331129
(73) Curevac GmbH

компонента
б) како втора

Paul-Ehrlich-Str. 15 72076 Tubingen, DE

слободна mRNA којашто кодира барем еден

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

антиген,
кадешто

(72) FOTIN-MLECZEK, Mariola and VOSS,
Sohnke
(54) СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ
КОМПЛЕКСНА (М)RNA И ГОЛА MRNA ЗА

способен да го поттикне или подобри
вродениот и по можност адаптиран имун

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА

а) на барем една слободна m(RNA) од

ИМУНОСТИМУЛАТОРЕН ОДГОВОР КАЈ
ЦИЦАЧ И НИВНИ УПОТРЕБИ

втората компонента b) е во опсегот од 0.1:1
до 1:0.01.има уште 18 патентни барања.

(57) 1
содржи

компонента,

барем

имуностимулаторниот

и
една

состав

е

одговор кај цицач и кадешто моларниот
однос на (m)RNA на адјувантната компонента

Имуностимулаторен состав којшто
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(51) A 61K 39/00

(72) HENDERICKX, Veronique and LEMOINE,

(11) 5308

(13) Т1

(21) 2014/369

(22) 22/08/2014
(45) 31/10/2015

Dominique Ingrid
(54) АДЈУВАНТЕН СОСТАВ КОЈШТО
СОДРЖИ НЕ-ЈОНСКИ ИЗОТОНИЧЕН

(30) 0010046 10/06/2009 GB
(96) 08/06/2010 EP10721036.1

АГЕНС

(97) 25/06/2014 EP2440242
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

содржи: (a) TLR-4 агонист и сапонин во
липозомална формулација; и (b) не-јонски

rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

изотоничен агенс, кадешто концентрацијата

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

на натриум хлорид или јонската јачина во
адјувантниот состав е помала од 100 mM.

(57)

1

Воден адјувантен состав којшто

има уште 13 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 471/14, A 61K 31/437, A 61P 35/00

со 5 или 6 член карбоцикл или хетероцикл,
при што споменатиот хетероцикл има еден

(11) 5298
(21) 2014/370

(13) Т1
(22) 25/08/2014

хетероатом селектиран од NR3 или S, при
што спо-менатиот споен карбоцикл или

(45) 31/10/2015

хетероцикл се незадолжително замене-ти со
0-3
R1.

(30) 239501P 03/09/2009 US
(96) 02/09/2010 EP10757878.3
(97) 23/07/2014 EP2473510
(73) Bristol-Myers Squibb Company

R1 е H, хало, CN, C1-6 алкил заменет со 0-3
Rc, CF3, CONRaRa, NRaRa, COORb, SO2-C1-

Princeton, NJ 08543-4000, US
(74) Друштво за застапување од областа на

Re,
фуранил,
пиридинил;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

R2 е H, C1-6 алкил заменет со 0-3 Rc, C(O)OC1-4алкил,
SO2-C1-4алкил,
циклоалкил

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PURANDARE, Ashok V.; GREBINSKI,

заменет со 0-3 Re, тетрахидропиранил или
R2
е
отсутен;

James W.; HART, Amy; INGHRIM, Jennifer;

R3 е H, C(O)O-C1-4алкил, или R3 е отсутен;

SCHROEDER, Gretchen and WAN, Honghe
(54) ЈАК2 ИНХИБИТОРИ И НИВНА

Ra е H, C1-6 алкил заменет со 0-3 Re, C3-6
циклоалкил
заменет
со
0-3
Re,

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

тетрахидропиранил
диоксотетрахидротиофенил;

И КАНЦЕР

Rb
е
H
или
C1-6
алкил;
Rc е H, хало, CN, OH, O-C1-4алкил, O-C1-

1

(57)

Соединение

4ал-кил, C(O)Rd, циклоалкил заменет со 0-3

формула

тетрахидропиранил

или

или

4алкил-O-C1-4алкил, NH2, N(C1-4 алкил)2,
C(O)N(C1-4 алкил)2, SO2-C1-4алкил, или
морфолинил или пиперазинил од кои секој е
незадолжително заменет со 0-1 C1-4алкил;
Rd е C1-6 алкил, или азеридинил,
азетидинил, пиролидинил,
морфоли-нил,
или
a
стереоизомер,
тавтомер,
или
фармацевтски прифатлива сол од тоа, при
што
15
Y

X

е
е

R
45

C1-4
C1-4

алкил;
алкил;
е

од кои секој е незадолжително споен
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диоксидотиоморфолинил

пиперидинил,
пиперазинил,
или

тетрахидропиранил, од кои секој е заменет
со
0-2
Re;
и
Re е H, хало, CN, C1-4 алкил, OH, O-C14алкил, SO2-C1-4алкил, NHC(O)-C1-4алкил,
морфоли-нил, OC(O)-C1-4алкил, C(O)N(C14алкил)2, или O-C1-4алкил-O-C1-4алкил.
има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 9/06, 31/498, 47/14, 47/32, 9/00

(57)

1

Состав на топичен гел, којшто

(11) 5297

(13) Т1

содржи:

(21) 2014/371

(22) 26/08/2014

од 0,05 до 0.20% (w/w) од конзервансот,
метилпарабен;

(45) 31/10/2015
(30) 0058612 12/10/2010 FR and 0405388P
21/10/2010 US

од 0,3 до 0,5% (w/w) од следниот конзерванс,
феноксиетанол;

(96) 19/10/2011 EP11185810.6
(97) 23/07/2014 EP2444068
(73) Galderma S.A.

од 0,80 до 1,50% (w/w) карбомер; и
од 9,0 до 13,0% (w/w) од вкупниот полиол;

Zugerstrasse 8 6330 Cham, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

од
4,5
кадешто,
кога

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Buge, Jean-Christophe; Nadau Fourcade,

метилпарабен е поголема од 0,15% (w/w),
тогаш концентрацијата на карбомер е помала

Karine and Meunier, Cyril
(54) СОСТАВ НА БРИМОНИДИН ГЕЛ

од 1,25%
барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(72) JOHNSON, Paul, David; LEACH, Andrew;

(11) 5299

(13) Т1

(21) 2014/372

(22) 27/08/2014
(45) 31/10/2015

кадешто составот на топичниот гел има pH
до
7,5,
концентрацијата

(w/w).има

уште

12

и
на

патентни

LUKE, Richard, William, Arthur; MATUSIAK,
Zbigniew, Stanley and MORRIS, Jeffrey, James
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛО [2,3D]ПИРИМИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА

(30) 47862 25/04/2008 US and 979192P

КИНАЗА Б ИНХИБИТОРИ

11/10/2007 US
(96) 09/10/2008 EP08806741.8

(57) 1 Соединението: (S)-4-амино-N-(1-(4хлорофенил)-3-хидроксипропил)-1-(7H-

(97) 25/06/2014 EP2201012
(73) AstraZeneca AB

пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)пиперидин-4карбоксамид:

151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

или
негова
прифатлива сол.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

има уште 18 патентни барања.

Патенти

фармацевтски
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(51) A 61K 9/00, 31/167, 31/573

(57) 1 Фармацевтска аеросол формулација

(11) 5336

(13) Т1

за употреба во мерни дозирни инхалатори

(21) 2014/374

(22) 29/08/2014

под
притисок
што
содржи:
(а) од 0.001 до 0.05% w/w формотерол

(45) 31/10/2015
(30) 09172083 02/10/2009 EP
(96) 27/09/2010 EP10763317.4

фумарат
дихидрат;
(б) од 0.05 до 0.16% w/w бекламетазон

(97) 18/06/2014 EP2482799
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

дипропионат;
(ц)
од
2.0

Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT

(д)

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

назначен со тоа, што 1,1,1,2тетрафлуороетан е единствениот пропелант

(72) BRAMBILLA, Gaetano and RAMBILLA,
Gaetano
(54) ФАРМАЦЕВТСКА АЕРОСОЛ
ФОРМУЛАЦИЈА ОД ФОРМОТЕРОЛ И

и формотерол
фумарат
дихидрат
е
суспендиран во микронизирана форма во

БЕКЛОМЕТАЗОН ДИПРОПИОНАТ

11 патентни барања.

(51) C 07D 241/44, A 61K 31/498, 31/4985, A
61P 35/00, C 07D 401/12, 403/12, 407/12,

(73) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue South San

409/12, 413/12, 417/12
(11) 5351

Francisco, CA 94080, US
(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2014/376

(22) 29/08/2014

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

до

4.8%

w/w

етанол;

HFA

134a;

формулацијата при што бекламетазон
дипропионат е во целот растворен. има уште

(45) 31/10/2015
(30) 0724570P 07/10/2005 US and 0812690P

(72) WANG, Yong; NUSS, John, M.;
BAJJALIEH, William; CANNE BANNEN, Lynne;

08/06/2006 US
(96) 09/10/2006 EP06836252.4

BROWN, S., David; KEARNEY, Patrick; MAC
Morrison, B.; MAC, Morrison B.; MARLOWE,

(97) 16/07/2014 EP1931645

Charles, K.; TESFAI, Zerom and XU, Wei
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(54) N-(3-АМИНО-КИНОКСАЛИН-2-ИЛ)-

како негова фармацевтски прифатлива сол

СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ И НИВНА

или

УПОТРЕБА КАКО
ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ-3-КИНАЗНИ

W1, W2, W3, и W4 се -C(R1)=; или еден или
два од W1, W2, W3, и W4 се

ИНХИБИТОРИ

независно -N= и останатите се -C(R1)=; и
кадешто секој R1 е независно водород,

(57)

1

Соединение со Формула Ia: (

солват;

кадешто

алкил,
халоалкил,
нитро,
алкокси,
халоалкокси, хало, хидрокси, цијано, амино,
алкиламино

или

диалкиламино;

R51
е
метил;
(
R50, R52, и R53 се водород и R54 е хало или
алкокси;
или
R50, R52 и R54 се водород и R53 е
алкокси;
R3 не е присутен или R3 е метил, метокси
или

хало;

и(

R3a
е
-N(R7)C(O)-C1-C6-алкиленN(R7a)(R7b) кадешто R7 е водород и R7a и
или

таутомер,

единечен

рацемат,
смеса
диастереомери

на

стереоизомер,
енатиомери

и

R7b
се
независно
водород,
аминоалкил,
алкиламиноалкил,

алкил,
или

или нивен геометриски изомер и опционално

диалкиламиноалкил.
има уште 9 патентни барања.

(51) A 47B 47/02, F 16B 12/40

однос на друг, особено погоден за стабилно
(13) Т1
(22) 01/09/2014

поврзување и зацврстување на два чаурести
елементи (10), (12) со четвртаст или

(45) 31/10/2015
(30) 1212 08/07/2009 IT

повеќеаголен дел кои што се де-лумно
ограничени со обрач во форма на U (22) и

(96) 02/07/2010 EP10006866.7

има, најмалку на едната страна, повеќе пара

(97) 04/06/2014 EP2272398
(73) Metalsistem S.p.A.

оформени отвори (14), при што обрачот (22)
соодветно
има
пар
ком-плементарни

38068 Roverto (TN), IT
(74) Друштво за застапување од областа на

испакнатини (16) кои што се наоѓаат на
внатрешнот преден дел од спротивните

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вертикални и паралелни страни (18) и (20) од
обрачот, што се карактеризира со тоа што тој

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

има чаура (32), која што се протега помеѓу

(72) Briosi, Antonello
(54) УРЕД ЗА ПРИСИЛНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ

споменати-те страни (18)
споменатиот обрач (22) и

НА ДВА ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАВЕНИ
ПРАВОАГОЛНО ЕДЕН ВО ОДНОС НА ДРУГ

зацврстена, на едниот крај, на спојка (28) со
што се прави врска долж внатрешниот

(57) 1 Уред за присилно заклучување на два
елементи поставени правоаголно еден во

преден дел од спо-менатите страни (18) и
(20), при што спротивниот крај на

(11) 5354
(21) 2014/377

Патенти

и (20) од
која што е
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споменатата чаура (32) формира влез за

или (12), кој што има соодветни дупки (38),

завртка (30) чиј што крај навлегува во една

(40) долж двете спротивни страни, почнувајќи

нарежана дупка (28') ограничена со спојката
(28), при што истата чаура (32) се протега

од една дупка (26) на обрачот (22). има уште
7
патентни
барања.

трансверзал-но во цевчестиот елемент (10)

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/497, 31/675,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

31/70
(11) 5348

(13) Т1

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WENSLOW, Robert; PETROVA, Rositza

(21) 2014/378

(22) 01/09/2014
(45) 31/10/2015

and SIROTA, Eric
(54) ПОДГОТОВКА НА КРИСТАЛНИ

(30) 242428P 15/09/2009 US and 323045P

ХЕМИХИДРАТНИ ФОРМИ НА

12/04/2010 US
(96) 02/09/2010 EP10817669.4

ДИХИДРОПИРАЗОЛОПИРИМИДИНОН

(97) 20/08/2014 EP2477628
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

метилетил)пиридин-2-ил]-6-{[4-(4метилпипера-зин-1-ил)фенил]амино}-1,2-

Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) Друштво за застапување од областа на

дихидро-3H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-3-он
хемихидрат.

индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 14 патентни барања.
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(54) ТЕРАПЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА

(51) A 61K 38/18, 47/18, 47/26
(11) 5337

(13) Т1

ФАКТОР ЗА РАСТ НА КЕРАТИНОЦИТИ

(21) 2014/379

(22) 01/09/2014

(57) 1 Состав со лиофилизиран фактор за
раст на кератиноцити (keratinocyte growth

(45) 31/10/2015
(30) 636210P 15/12/2004 US
(96) 12/12/2005 EP05853972.7

factor

/KGF)

кој

што

(97) 02/07/2014 EP1827483
(73) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

o KGF во концентрација помеѓу 3 mg/mL и 15
mg/mL;

112 76 Stockholm, SE

o

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

o агенс за зголемување на волумен манитол
во концентрација од 2% до 5% w/v;

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

o сахароза во концентрација од 1% до 3%
w/v;

(72) TREUHEIT, Michael, J.; DHARMAVARAM,

o полисорбат 20 во концентрација во распон

Vasumathi; PURTELL, Judith and ROY,
Suzanne, E.

од 0.004% до 0.1% w/v; и при што pH е во
распон од 6.0 до 8.0. има уште 16 патентни

бафер

содржи:

хистидин;

барања.

(51) C 07D 491/107, A 61K 31/506, A 61P

(73) Boehringer Ingelheim International

29/00, C 07D 405/14

GmbH

(11) 5358
(21) 2014/380

(13) Т1
(22) 01/09/2014

55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(45) 31/10/2015
(30) 0162621 12/05/2010 EP and 0179555

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GIOVANNINI, Riccardo; EBEL, Heiner;

17/12/2009 EP
(96) 13/12/2010 EP10796336.5

FRATTINI, Sara; GERLACH, Kai; HOENKE,
Christoph; MAZZAFERRO, Rocco;

(97) 27/08/2014 EP2513093

SANTAGOSTINO, Marco; SCHEUERER,

Патенти
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Stefan; TAUTERMANN, Christofer and

C6-алкил, -CN, -CF3, -OCF3, халоген, и =O;

TRIESELMANN, Thomas
(54) НОВИ CCR2 РЕЦЕПТОРНИ
АНТАГОНИСТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

кадешто R2 е избран од -H, -халоген, -CN, -

(57)

1

Соединение со формула (I),

O-C2-C4-алкил, -C1-C4-алкил, -CH=CH2, CaCH,
-CF3,
-OCF3,
-OCF2H, и -OCFH2;(кадешто R3 е избран од H, -метил, -етил, -пропил, -i-пропил, циклопропил, -OCH3, -CF3, и -CN; кадешто n
е 1, 2 или 3;(кадешто G и E се независно
избрани од C-H или N;(кадешто Z е C,(и R4 и
R5 се независно избрани од -H, -C1-C6алкил, -NH2, -C3-C8-циклоалкил, -C3-C8-

кадешто R1 е група избрана од -H, -халоген, CN, -O-C1-C4-алкил, -C1-C4-алкил, -CH=CH2,
-CaCH,
-CF3,
-OCF3,
-OCF2H,
и
OCFH2;(кадешто R7 е прстен избран од -C3C8-циклоалкил, -C3-C8-хетероциклил, -C5C10-арил, и -C5-C10-хетероарил, кадешто
прстенот R7 е опционално супституиран со
една или повеќе групи избрани од -CF3, -OCF3, -S-CF3, -CN, -C1-C6-алкил,-C(CH3)2-CN,
и -халоген или кадешто прстенот R7 е
опционално супституиран со една или повеќе
групи избрани од -C1-C6-алкил, -O- C1-C6алкил, -C5-C10-арил, -C5-C10-хетероарил, C1-C8-циклоалкил, -C1-C8-хетероциклил, C2-C6-алкенил,
и
-C2-C6-алкинил,
опционално е супституиран со една или
повеќе групи избрани од -OH, -NH2, -C1-C3алкил, -O-C1-C6-алкил, -CN, -CF3, -OCF3,
халоген,
-метил,
и
=O,
или кадешто прстенот R7 е опционално
потоа
би-валентно супституиран на два
соседни
прстенести
атоми,
како
на
анелираниот прстен е формиран со една или
повеќе групи избрани од -C1-C6-алкилен, C2-C6-алкенилен
и
-C4-C6-алкинилен,
кадешто еден или два или три јаглеродни
центари може опционално да бидат заменети
со 1 или 2 или 3 хетеро атоми избрани од N,
O и S, бивалентаната група е опционално
супституирана со една или повеќе групи
избрани од -OH, -NH2, -C1-C3-алкил, -O-C1164 | С т р а н а

хетероциклил,
-C5-C10-арил,
-C5-C10хетероарил, и -C(O)-N(R8,R8'), со R8 и R8'
независно е избран од -H, и -C1-C6-алкил
или кадешто Z е N,(и R4 означува
електронски пар и R5 е избран од -H, -C1-C6алкил, -NH2, -C3-C8-циклоалкил, -C3-C8хетероциклил,
-C5-C10-арил,
-C5-C10хетероарил, и -C(O)-N(R8,R8'), со R8 и R8'
независно е избран од -H, и -C1-C6-алкил и
кадешто R4 и R5 ако е различно од
електронски пар или -H се опционално
независно избрани со една или повеќе групи
избрани од -халоген, -OH, -CF3, -CN, -C1-C6алкил,
-O-C1-C6-алкил,
-O-C1-C8циклоалкил, -O- C1-C8-хетероциклил, -O-C5C10-арил, -O-C5-C10-хетероарил, -C0-C6алкилен-CN, -C0-C4-алкилен-O-C1-C4-алкил,
-C0-C4-алкилен-O-C3-C8-циклоалкил,
-C0C4-алкилен-O-C3-C8-хетероциклил,

-C0-C4-

алкилен-O-C5-C10-арил, -C0-C4-алкилен-OC5-C10-хетероарил,
-C0-C4-алкилен-Q-C0C4-алкил-N(R9,R9'), -C0-C4-алкилен-N(R10)Q- C1-C4-алкил, -C0-C4-алкилен-N(R10)-QC3-C8-циклоалкил, -C0-C4-алкилен-N(R10)Q-C3-C8-хетероциклил,
-C0-C4-алкиленN(R10)-Q-C5-C10-арил,

-C0-C4-алкилен-

N(R10)-Q-C5-C10-хетероарил,
-C0-C4алкилен-Q- N(R11,R11'), -C0-C4-алкиленN(R12)-Q-N(R13,R13'), -C0-C4-алкилен-R14, C0-C4-алкилен(R20,R20'), -C0-C4-алкилен-QC1-C6-алкил,
циклоалкил,

-C0-C4-алкилен-Q-C3-C8-C0-C4-алкилен-Q-C3-C8Патенти
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хетероциклил,

-C0-C4-алкилен-Q-C5-C10-

хетероарил, -C3-C8-циклоалкил, и -C3-C8-

арил, -C0-C4-алкилен-Q-C5-C10-хетероарил,

хетероциклил,(кадешто R18 е опционално

-C0-C4-алкилен-O-Q-N(R15,R15'), и -C0-C4алкилен-N(R16)-Q-O-(R17),(кадешто
Q
е

супституиран со една или повеќе групи
избрани од халоген, -CF3, -OCF3, -CN, -OH, -

избран од -C(O)-, и -SO2-,(кадешто R10, R12,
R16, се независно избрани од -H, -C1-C6-

O-C1-C4-алкил, -C1-C6-алкил, -NH-C(O)-C1C6-алкил,
-N(C1-C4-алкил)-C(O)-C1-C6-

алкил и -C3-C6-циклоалкил,(кадешто R9, R9',
R11, R11', R13, R13', R15, R15', се независно

алкил,
алкил,

избрани од -H, -C1-C6-алкил, и -C3-C6-

алкил)-S(O)2-C1-C6-алкил, и -C(O)-O-C1-C6-

циклоалкил,(или кадешто R9 и R9', R11 и
R11', R13 и R13', R15 и R15'
заедно

алкил,(и кадешто R4, R5 и R18 се
опционално потоа супституирани со спиро-

формираат-C2-C6-алкилен
групи,(кадешто
R14 и R17 се независно избрани од -H, -C1-

C3-C8-циклоалкил
или
спиро-C1-C8хетероциклил какошто тоа заедно со R4, R5

C6-алкил,
-C5-C10-арил,
-C5-C10хетероарил, -C3-C8-циклоалкил и -C3-C8-

и/или R18 спироциклил е формиран, кадешто
споменатиот
спиро-C1-C8-хетероциклил

хетероциклил, кадешто споменатиот -C3-C8-

опционално содржи една или повеќе групи

хетероциклил опционално содржи азот и/или
-SO2- во прстенот и кадешто R14 и R17 се

избрани од азот, -C(O)-, -SO2-, и -N(SO2-C1C4-алкил)- во прстенот или кадешто R4, R5 и

опционално супституирани со една или
повеќе групи избрани од -OH, -OCH3, -CF3, -

R18 се опционално потоа би-валентно
супституирани
со
еден
или
повеќе

COOH, -OCF3, -CN, -халоген, -C1-C4-алкил,
=O, и -SO2-C1-C4-алкил,(кадешто R20 и R20'

спироцикличен или анелиран прстен коишто
формираат групи избрани од -C1-C6-

заедно формираат спиро-C3-C8-карбоциклил

алкилен,

или спиро -C3-C8-хетероцикл којшто содржи
една или повеќе групи избрани од O во

алкинилен, кадешто еден или два јаглеродни
центари може опционално да бидат заменети

прстенот
и
спироциклил е

кадешто
споменатиот
опционално потоа би-

со еден или два хетеро атоми избрани од N,
O и S и коишто може да бидат опционално

валентно супституиран со анелиран прстен
формира група избранa од -C1-C6-алкилен, -

супституирани со една или повеќе групи на
еден прстенест атом или два соседни

-C2-C6-алкенилен,

и

-C4-C6-

и

прстенести атоми избрани од -OH, -NH2, -C1-

кадешто
споменатиот
спироциклил
е
опционално потоа супституиран со една или

C3-алкил, -O-C1-C6-алкил, -CN, -CF3, -OCF3,
и халоген;(кадешто R6 е избран од -H, -C1-

повеќе групи избран од -OH, -OCH3, -CF3, COOH, -OCF3, -CN, -халоген или кадешто Z е

C4-алкил, -OH, -O-C1-C4-алкил, -халоген, CN,
-CF3,
и
-OCF3;(

C,(и R4 означува -H и R5 е група со
структурата -L1-R18,(кадешто L1 е избран од

како и во форма на нивен киселински
дополнителни
соли
со
фармацевтски

-NH-, -N(C1-C4-алкил)-, и врска, кадешто R18

прифатливи киселини.има уште 15 патентни

е

барања.

C2-C6-алкенилен

избран

Патенти

од

и

-C(O)-C1-C6-алкил, -S(O)2-C1-C6-NH-S(O)2-C1-C6-алкил, -N(C1-C4-

-C4-C6-алкинилен

-C5-C10-арил,

-C5-C10-
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блистер пакувањето (1) заедно со механизам

(51) A 61M 15/00
(11) 5359

(13) Т1

за дисперзија на медикамент за отварање на

(21) 2014/381

(22) 01/09/2014

блистер џебовите (3) на блистер пакувањето
(1);и

(45) 31/10/2015
(30) 0179167P 18/05/2009 US
(96) 17/05/2010 EP10720548.6

разделник преку кој воздухот може да
биде
повлекуван
за
употреба
на

(97) 04/06/2014 EP2432530
(73) Norton Healthcare Limited

инхалаторот, разделникот содржи отвор за
прием на возду (125) за прием на

Ridings Point Whistler Drive Castleford,

надворешен воздух, најмалку еден отвор за

West Yorkshire WF10 5HX, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

медикамент (127a, 127b) за комуникација со
отворениот џеб на блистер пакувањето (1) за

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KEEGSTRA, Johan, Rene;

да овозможи вовлекување на медикаментот
со повлекување на воздух прекуразделникот,

ZUYDERHOUDT, Krijn, Franciscus, Marie and
SANDERS, Johannes, Wilhelmus, Maria
(54) ИНХАЛАТОР ЗА СУВА ПУДРА

и испуст за водух (129) за доставување на
вовлечениот медикамент на пациентот,

(57) 1 Инхалатор за издавање на сувпрашкаст медикамент на пациент од отворен

со тоа што разделникот и делот од куќиштето
(103, 105) се добиени како единечно излиена

блистер џеб на блистер пакувањето (1),
блистер пакување (1) кој има повеќе блистер

пластична
компонента,
и
кадешто
единечната компонента се дефинира, при

џебови (3) одвоени надолж пакувањето (1) и
секој
содржејќи
одмерена
доза
на

употреба,
најмалку
надворешната

медикаментот, инхалаторот се состои од:

на инхалатор,во којанадворешниот површина

куќиште (103, 105) за
употребени и неупотребени

за довод на воздух(125) е поставен.
има уште 14 патентни барања.
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прифаќање
порции на

кадешто инхалаторот се карактеризира

еден

дел
од
површина

Патенти
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(51) C 07D 239/47, A 61K 31/505, A 61P 35/00
(11) 5360
(21) 2014/382

(57) 1 Соединенија со општата формула (I)

(13) Т1
(22) 03/09/2014

(45) 31/10/2015
(30) 08167113 21/10/2008 EP
(96) 09/10/2009 EP09778874.9
(97) 18/06/2014 EP2350026
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LUCKING, Ulrich; JAUTELAT, Rolf;
SIEMEISTER, Gerhard; SCHULZE, Julia and
LIENAU, Philip
(54) СУЛФОКСИМИН СУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ НА АНИЛИН ПИРИМИДИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЦЗК, НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА КАКО ЛЕК

назначени

со

тоа,

што

X
претставува
-Oили
-NH-,
и
R1 претставува метил, етил, пропил или
изопропил
R2 и R3

група,
независно едно

од

и
друго,

претставуваат водород, метил или етил
група,
и
R4 претставува C1-C6-алкил група или a C3C7-циклоалкил
прстен,
и нивни соли, диастереоизомери и
енантиомери.има уште 12 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07C 409/34, A 61K 8/38, 8/42, A 61Q

кадешто:

19/00, C 07C 409/40

R1 претставува заситена и линеарна или

(11) 5361
(21) 2014/383

(13) Т1
(22) 03/09/2014

разгранета јаглеводородна низа којашто
содржи од 2 до 4 јаглеродни атоми, заситена

(45) 31/10/2015

и линеарна или разгранета јаглеводорна
низа којашто содржи од 5 до 10 јаглеродни

(30) 005846 10/12/2009 FR
(96) 10/12/2010 EP10790945.9
(97) 18/06/2014 EP2509944
(73) Galderma Research & Development

атоми,
циклоалкил,
циклоалкилалклил,
кислороден атом супституиран со заситенa и

2400 Route des Colles Les Templiers 06410
Biot, FR

низа којашто содржи од 2 до 4 јаглеродни
атоми, кислороден атом супституиран со

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

заситена и линеарна или разгранета
јаглеводородна низа којашто содржи од 5 до

(72) PASCAL, Jean-Claude; BOUIX-PETER,
Claire and RODEVILLE, Nicolas
(54) НОВИ ПЕРОКСИДНИ ДЕРИВАТИ,

10 јаглеродни атоми,
циклоалкилокси,
циклоалкилалкокси, несупституиран фенил

НИВНА ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
НИВНА УПОТРЕБА ВО ЧОВЕКОВА

диалкиламино;
A претставува

МЕДИЦИНА И ВО КОЗМЕТИКА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ ЗАШТИТА ОД АКНИ

секвенца:
R2
претставува

(57) 1
формула

супституиран со заситена и линеарна или
разгранета јаглеводородна низа којашто

Соединение со следната општа
(I):

линеарна или разгранета јаглеводородна

или

нафтил,

содржи

од

арилокси

2

или

водород

до

моно-

или

следната

кислороден

4

или

јаглеродни

атом

атоми,

кислороден атом којшто е супституиран со
заситена и линеарна или разгранета
јаглеводородна низа којашто содржи од 5 до
10 јаглеродни атоми,
циклоалкилокси,
циклоалкилалкокси, арилокси или моно - или
диалкиламино. има уште 6 патентни барања.

(51) A 47C 7/38, 1/036, 20/04
(11) 5338
(13) Т1

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

(21) 2014/384

(72) Lee, Jin Hee
(54) ШПОРЕТ СО ИНФРАЦРВЕНО ГРЕЕЊЕ

(22) 05/09/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0005830 18/01/2008 KR

(57) 1 Шпорет со греење од инфрацрвени

(96) 16/01/2009 EP09702694.2
(97) 06/08/2014 EP2238881
(73) Lee, Jin Hee
806, DooSan We've Centium, 564

зраци
што
содржи:
основна подлога (10) на која на една страна

Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul 157-839,
KR

снабдувањето
ротирачка

од површината е фомиран прекинувач за
струја
(15)
за
контролирање
на

потпорен
168 | С т р а н а

столб

со електрична
тава
(20,
(30)

што

е

енергија;
20');
вертикално
Патенти
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инсталиран на една страна од основната

испакување за оска (21) е формирана во

подлога;

центарот

и

на

долната

површина

од

емитер на инфрацрвени зраци (40) што е
инсталиран на горниот крај од потпорниот

ротирачката тава (20, 20') со цел одделиво
да се вметнува во дупката за оска (11) за да

столб и што се вклучува преку прекинувачот
за струја, на тој начин нанесувајќи

се олесни ротацијата и загревањето на
ротирачката тава (20, 20'), назначен со тоа,

инфрацрвена зрачна топлина на ротирачката
тава, каде што ротирачката тава (20, 20') е

што отвор за испуштање на масло (22) е
аксијално формиран во испакувањето за оска

контејнер во вид на кружна плоча што може

(21) на ротирачката тава (20, 20'), со тоа, што

да содржи храна на неговата горна
површина, што потоа може да се загрева од

основната подлога (10) е приспособена да
прими отстранлива фиока за прифаќање

инфрацрвени
зраци,
дупка за оска (11) е формирана во центарот

масло за собирање масло низ отворот за
испуштање (22) на ротирачката тава (20,20').

на горната површина од основната подлога
(10),
и

има

Патенти

уште

5

патентни

барања.
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(51) C 07D 209/10, A 61K 31/4965, A 61P

радикал,

25/00, 29/00, 35/00, C 07D 213/30, 215/14,

радикал, C1-10 алкил радикал супституиран

261/20, 295/26, 471/04
(11) 5365

(13) Т1

со арил радикал којшто е несупституиран или
супституиран, хетероцикличен радикал, C3-7

(21) 2014/385

(22) 05/09/2014
(45) 31/10/2015

C2-10

алкинил

радикал,

арил

циклоалкил радикал, хетероарил радикал,
или
хетероаралкил
радикал;(

(30) 54460 30/06/2009 FR
(96) 28/06/2010 EP10745348.2

R4 е C1-10 алкил радикал, C2-10 алкенил
радикал, C2-10 алкинил радикал, арил

(97) 13/08/2014 EP2448920
(73) Galderma Research & Development
2400 Route des Colles Les Templiers 06410

радикал,

Biot, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

n
и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PASCAL, Jean-Claude; CLARY, Laurence

споменатото соединение со формула (I) со
фармацевтски
прифатлива
киселина,

; CHAMBON, Sandrine; CHANTALAT, Laurent;

дополнителни

ROSIGNOLI, Carine; ROYE, Olivier and
SCHUPPLI, Marlene
(54) БЕНЗЕНСУЛФОНАМИДНИ
СОЕДИНЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА НИВНА

соединение со формула (I) со фармацевтски
прифатлива база и енантиомери на

СИНТЕЗА И НИВНА УПОТРЕБА ВО
МЕДИЦИНАТА

споменатиот C1-10 алкил, C2-10 алкенил,
C2-10 алкинил и C3-7 циклоалкил радикали

(57) 1 Соединение со формула (I) подоле: (

може да биде супституиран со една или

или

C1-10

алкил

радикал

супституиран со арил радикал којшто е
несупституиран
или
супституиран;
и
исто

така

е
дополнителни

соли

на

соли

1;(
од

споменатото

спомeнатото соединение со формула (I),(
кадешто

повеќе радикали избрана од халоген, C1-10
алкоксил и хидроксил; арил радикал е
ароматичен јаглеводородно -базиран прстен
или
два
фузирани
ароматични
јаглеводородни
-базирани
прстени;(хетероцикличен радикал е заситен
или незаситен, циклична или полициклична
кадешто:
R1 претставува

(
алкил

јаглеводородна -базирана низа којашто
содржи една или повеќе хетероатоми

радикал, a C2-10 алкенил радикал, C2-10
алкинил радикал, C1-10 алкил радикал

избрани
од
O,
S
и
N;
(
и којшто арил и хетероциклични радикали

супституиран со арил радикал којшто е

може да бидат супституирани со една или
повеќе групи избрани од C1-10 алкил, C1-10

водород,

C1-10

несупституиран
или
супституиран,
хетероаралкил радикал, -C(O)-R4 радикал, -

алкоксил, арил, халоген, хидроксил, цијано,

SO2-R4 радикал, или C(O)OR4 радикал, со
R4 коeшто ги има значењето дадено во

трифлуорометил
хетероарил радикал

понатамошниот
текст;(
R2 е водороден атом или C1-4 алкил

полициклична ароматична јаглеводороднобазирана низа којашто содржи еден или

радикал;

повеќе хетероатоми избрани од O, S и N,
којшто хетероарил радикал може да биде

(

R3 е C1-10 алкил радикал, C2-10 алкенил
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супституиран со една или повеќе групи

радикал,

избрани од C1-10 алкил, C1-10 алкоксил,

може да биде супституиран со една или

арил, супституиран арил, халоген, хидрокси,
цијано,
трифлуорометил
и
нитро;

повеќе групи избрани од C1-10 алкил, C1-10
алкоксил,
халоген,
хидроксил,
цијано,

хетероаралкил радикал
радикал
супституиран

трифлуорометил

е C1-10 алкил
со
хетероарил

којшто

хетероаралкил

радикал

и

нитро

;
халоген е флуорен, хлорен, бромен или јоден атом. има уште 14 патентни барања.

и

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/455, 31/501,

КАКО БРАДИКИНИН Б1 РЕЦЕПТОРНИ

31/506, A 61P 11/00, 17/00, 19/02, 29/00, C
07D 401/14, 403/12

АНТАГОНИСТИ

(11) 5370
(21) 2014/386

(57)

1

Соединенија со општа формула 1

(13) Т1
(22) 09/09/2014
(45) 31/10/2015

(30) 0173489 20/08/2010 EP
(96) 19/08/2011 EP11748634.0

кадешто

(97) 03/09/2014 EP2606042
(73) Boehringer Ingelheim International

R1

означува

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

R2

означува

Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JUNG, Birgit; HAUEL, Norbert; DOODS,
Henri and KUELZER, Raimund
(54) ДИСУПСТИТУИРАНИ
ТЕТРАХИДРОФУРАНИЛ СОЕДИНЕНИЈА

H,

Cl

избрана
или

од
F

и

X
означува
CH
или
N,
енантиомерите, диастереомерите, смесите и
нивните соли, особено нивните физиолошки
прифатливи соли со органски или неоргански
киселини или бази.има уште 9 патентни
барања.

(54) ЛЕПЛИВИ СОСТАВИ СПОСОБНИ ЗА

(51) A 01M 1/14, C 09J 133/00
(11) 5371
(21) 2014/387

група

(13) Т1
(22) 10/09/2014

КОМПЛЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА АКАРИ,
БАКТЕРИИ, МОЛЦИ, КРЛЕЖИ, БУВИ ОД

(45) 31/10/2015

ТКАЕНИНИ И ЖИВОТИНСКИ ВЛАКНА
1

Употреба на леплив состав кој се

(30) MI00162 04/02/2008 IT

(57)

(96) 02/02/2009 EP09707184.9

состои од леплив полимер и пластификатор

(97) 11/06/2014 EP2249637
(73) MUGUE S.R.L.

за отстранување на крлежи, бактерии,
молци, болви од ткаенини или од животински

Via Monte Cervino 50 20862 Arcore, IT

влакна, карактеристичен по тоа што
споменатиот пласификатор е содржан во

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) VILLANOVA, Maria Angela
Патенти

количина во опсег од 5-45% врз основа на
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тешината на влажната композиција. има

уште

(51) C 07K 14/005, A 61K 38/16, 39/21, A 61P
31/18

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

(11) 5373
(21) 2014/388

15

патентни

барања.

(13) Т1
(22) 11/09/2014

(72) LORET, Erwann
(54) МУТИРАН TAT OYI ПРОТЕИН ЗА

(45) 31/10/2015

СПРЕЧУВАЊЕ ИЛИ ТРЕТИРАЊЕ СИДА

(30) 46856P 22/04/2008 US and 53790P
16/05/2008 US

(57)
1
Протеин што содржи амино
киселинска секвенца СЕК ИД БР:1 способен

(96) 22/04/2009 EP09733706.7
(97) 11/06/2014 EP2293810
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique and Universite d'Aix-Marseille

да стимулира имунолошки одговор против
Тат протеин, за употреба во спречување или

3, rue Michel-Ange, 75016 Paris, FR and

уште 13 патентни барања.

третирање
синдром
на
стекната
имунодефициенција (СИДА) кај пациент. има

Jardin Pharo, 58 boulevard Charles Livon,
13007 Marseille 7, FR
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/473, A 61P
назначено

11/00, 11/06, 17/00, 17/06, 3/10
(11) 5339
(21) 2014/389

(13) Т1
(22) 11/09/2014

со

тоа,

што

R1
е
метокси,
R2 е метокси, етокси, дифлуорометокси или

(45) 31/10/2015
(96) 02/03/2005 EP12196702.0

2,2-дифлуороетокси,
R3
е

(97) 25/06/2014 EP2589599
(73) Takeda GmbH

R31
R4

Byk-Gulden-Strase 2, 78467 Konstanz,, DE

R41

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

R5
е
водород,
Har е супституиран од R6 и R7, и е

(72) Marx, Degenhard; Kautz, Ulrich; Schmidt,
Beate; Flockerzi, Dieter ; Hatzelmann, Armin;

пиридинил,
R6

Zitt, Christof; Barsig, Johannes and Kley, HansPeter
(54) НОВИ ХИДРОКСИ-6-

R7

ХЕТЕРОАРИЛФЕНАНТРИДИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО PDE4 ИНХИБИТОРИ

соединение.
има уште 24 патентни барања.

(57)

1

на

водород,

е
-O-R41,

е

водород,
каде
што

е

водород,

каде
оксо,

е

што
и

е
метил,
или енантиомер, сол, N-оксид или сол
енантиомер

или

N-оксид

на

ова

Соединение со формулата I

(51) C 07C 211/42, A 61K 31/13, 31/19, A 61P

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

25/16, C 07C 53/122, 53/126, 57/12
(11) 5340
(13) Т1

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) THYRANN, Thomas; JANSSEN, Christian

(21) 2014/391

and GIDWANI, Ramesh Matioram
(54) СОЛИ НА РАЗАГИЛИН И НИВНИ

(22) 11/09/2014
(45) 31/10/2015

(30) CH01632 09/07/2009 IN
(96) 07/07/2010 EP10731734.9

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ

(97) 18/06/2014 EP2451771
(73) Ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, DE

назначена со тоа што солта е течност на

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

незаситен, разгранет или неразгранет C2C23 алкил. има уште 9 патентни барања.

Патенти

(57)

1

Сол на разагилин со киселина,

23°C, каде што киселината има општа
формула R-COOH и R е заситен или
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(51) F 01D 25/24, 11/12
(11) 5384
(21) 2014/392

(57)
(13) Т1
(22) 11/09/2014

(97) 03/09/2014 EP2576999
(73) Rookstool, Graig
212 N. Main, Unit D, Lee's Summit Missouri

Компресор кој се употребува во

моторот со гасна турбина, се состои од:
куќиште
мноштво

(45) 31/10/2015
(30) 0349939P 31/05/2010 US and
61464856P 10/03/2011 US
(96) 31/05/2011 EP11790286.6

1

на
компресорот
(40);
перки
(56)
радијало

поставени во однос на надворешниот дел
(52) од куќиштето на компресорот (40);
ткаенина (60) од внатрешниот дел од
куќиштето (52) на компресорот (40),
ткаенината (60) се состои од
мешавина од јаглеродни влакна, смола,
леплив
агенс,
графитен
филтер,

64063, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Rookstool, Graig
(54) ТКАЕНИНА ЗА КУЌИШТЕ НА

филтер од силикон диоксид и катализатор
диетиламиноетанол.има
уште
19
патентни барања.

КОМПРЕСОР

(51) C 07D 307/06, 493/04
(11) 5387

(13) Т1

(21) 2014/393

(22) 12/09/2014
(45) 31/10/2015

(30) 02076929 16/05/2002 EP

(72) VERMEERSCH, Hans, Wim, Pieter;
THONE, Daniel, Joseph, Christiaan;
JANSSENS, Luc, Donnй, Marie-Louise and
Wigerinck, Piet Bert Paul
(54) ПСЕВДОПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА

(96) 16/05/2003 EP03753571.3
(97) 18/06/2014 EP1567529
(73) Janssen R&D Ireland
Eastgate Village, Eastgate, Little Island,

ХИВ ПРОТЕАЗА ИНХИБИТОР

County Cork, IE

аминофенил)сулфонил](изобутил)амино]-1-

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

бензил-2-хидрокси-пропилкарбамат.
има уште 17 патентни барања.
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(51) C 07D 493/04, 307/06

(72) Vermeersch, Hans Wim Pieter; Thone,

(11) 5388

(13) Т1

Daniel Joseph Christiaan; Janssens, Luc Donne

(21) 2014/394

(22) 12/09/2014

Marie-Louise and Wigernick, Piet Tom Bert Paul
(54) ПСЕВДОПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА

(45) 31/10/2015
(30) 02076929 16/05/2002 EP
(96) 16/05/2003 EP10180831.9

ХИВ ПРОТЕАЗА ИНХИБИТОР

(97) 18/06/2014 EP2314591
(73) Janssen R&D Ireland

(3R,3aS,6aR)-хексахидрофуро[2,3-b]фуран-3ил
(1S,2R)-3-[[(4-

Eastgate Village, Eastgate, Little Island,

аминофенил)сулфонил](изобутил)амино]-1-

County Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

бензил-2-хидрокси-пропилкарбамат
за
употреба во третманот на ретровирусна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

инфекција. има уште 22 патентни барања.

Патенти

(57)

1

Етанолат псевдополиморф на
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(51) C 07K 7/54, A 61K 38/12
(11) 5381

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2014/396

(22) 15/09/2014

(72) WADMAN, Sjoerd Nicolaas
(54) ДЕОКСИАКТАГАРДИН ДЕРИВАТИ

(45) 31/10/2015
(30) 0144490P 14/01/2009 US
(96) 12/01/2010 EP10700336.0

(57)
1
Деоксиактагардин B (7-амино-1хептиламид
монокарбоксамид),
и

(97) 13/08/2014 EP2387580
(73) NOVACTA BIOSYSTEMS LIMITED

фармацевтски прифатливи соли, хидрат и
солвати од истите. има уште 10 патентни

Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AX,

барања.

GB

(54) ИНХАЛАТОР ЗА СУВА ПУДРА

(51) A 61M 15/00
(11) 5391

(13) Т1

(57)

(21) 2014/397

(22) 15/09/2014

прашкаст медикамент на пациент од отворен
блистер џеб на блистер пакување (1),

(45) 31/10/2015

1

Инхалатор за издавање на сув

(30) 0179171P 18/05/2009 US
(96) 17/05/2010 EP10721120.3

блистер пакувањето (1) кое е во форма на
флексибилна издолжена лента која содржи

(97) 30/07/2014 EP2432532
(73) Norton Healthcare Limited

базен лист (5) кој има повеќе отвори
сместени по неговта должина и покривен

Ridings Point Whistler Drive Castleford,

лист (7) кој може да биде одлепен од базниот

West Yorkshire WF10 5HX, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

лист (5) за да дефинира повеќе џебови (3)
секој
содржејќи
одмерена
доза
на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KEEGSTRA, Johan, Rene;

медикаментот, инхалаторот се состои од:
механизам
за
дисперзија
на

ZUYDERHOUDT, Krijn, Franciscus, Marie and
SANDERS, Johannes, Wilhelmus Maria

медикаментот за отворање
џебовите (3) на блистер
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механизмот за дисперзија на медикаментот е

покривниот

составен од средства за одлепување на

порција

покривниот лист (7) настрана од базниот
лист (5) на блистер пакувањето (1);

завршеток на површината за водење (117)
поставен во непосредна близина на

куќиште за прибирање на употребените и
неупотребените
порции
на
блистер

надворешната страна од површината на
колекторот така што дефинира раб за

пакувањето (1) заедно со механизамот за
дисперзија на медикаметот, куќиштето се

лупење
(119),
така што, при употреба, покривниот лист

состоу од внатрешен куќишен член (137)

(7) е одстранет со лупење од базниот лист

поставен во рамките на најмалку еден
надворешен куќишен член (103, 105);

(5) на работ за лупење (119) и употребената
порција на покривниот лист(7) поминува

и
колектор преку кој воздухот може да

помеѓу работ за лупење (119) и површината
од надворешната страна на колекторот, и

биде
повлекуван
при
употреба
на
инхалаторот, колекторот се состои од отвор

отворениот блистер џеб (3) тргнува во
регистрација со најмалку еден отвор за

за

доток

на

воздух

(125)

за

на

лист

(7)

блистер

на

неупотребената
пакувањето

(1),

примање

медикамент (127a, 127b) на колекторот,

надворешен воздух, најмалку еден отвор за
медикамент (127a, 127b) за комуникација со

кадешто инхалаторот се карактеризира
во тоа што колекторот, вклучувајќи го

отворениот џеб (3) на блистер пакувањето
(1) за да овозможи вовлекување на

отворот за доток на воздух (125), најмалку
едниот отвор за медикамент (127a, 127b) и

медикаментот од воздухот преку колекторот,
и отвор за испуст на воздухот (129) за

отворот за испуст на воздухот
дефиниран
од
најмалку

доставување на вовлечениот медикамент на

надворешен куќишен член (103, 105)

пациентот,
кадешто механизмот за дисперзија на

површината за водење (117), влучувајќи го
работ за лупење (119);е дефиниран од

медикаментот се состои од движечко
намотувачко тркало за покривниот лист (115)

внатрешен куќишен член (137),така што
колекторот и површината за водење (117) се

за намотување и аплицирање на тензија на
употребената порција на покривниот лист (7)

дефинирани од одделни компоненти на
инхалаторот. има уште 7 патентни барања.

(129), е
еден
и

и површина за водење (117) за водење на

Патенти
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(51) G 01N 33/574
(11) 5392
(21) 2014/398

Tucson, AZ 85721, US and Oakland, CA
(13) Т1
(22) 15/09/2014

94607, US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(45) 31/10/2015
(30) 216216P 14/05/2009 US; 217679P

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Gerner, Eugene; Zell, Jason; McLaren,

03/06/2009 US and 217682P 03/06/2009 US
(96) 14/05/2010 EP10775626.4

Christine, Irvine; Meyskens, Frank; AntonCulver, Hoda and Thompson, Patricia, A.
(54) ДИЈАГНОЗА И КЕЛУВАЊЕ НА

(97) 25/06/2014 EP2430452
(73) Arizona Board of Regents on behalf of
University of Arizona and The Regents of

КАРЦИНОМ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЦ1
ГЕНОТИП

the University of California, A California
Corporation

(51) F 28F 27/00, F 04D 19/00, 27/00, 27/02, F
28C 1/00, H 02K 1/27
(11) 5393

(13) Т1

(21) 2014/399

(22) 15/09/2014
(45) 31/10/2015

перманентен магнетен мотор (52) со висок
вртежен момент и мала променлива брзина
којшто има вртливо вратило (56) споено со
вентилаторот (27) и множество на заптивни

(30) 0978916P 10/10/2007 US
(96) 23/09/2008 EP08836812.1

лежишта (90, 92), пришто перманентниот
магнетен мотор (50) со висок вртежен

(97) 18/06/2014 EP2212640
(73) Prime Datum Inc.
4085 Route 247 Canandaigua, NY 14424, US

момент и мала променлива брзина е така

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

133
КС
/
100КW;
погонски уред со променлива фреквенција

(72) ROLLINS, Patrick, M. and LUCAS, George
(54) ИНТЕГРИРАН ПОГОНСКИ СИСТЕМ НА

(50) за
коишто

ВЕНТИЛИРАЊЕ ЗА ЛАДИЛНА КУЛА И

вртливото вратило (56) на моторот (52)

ПОСТАПКА НА РАБОТА НА ВЛАЖНА
ЛАДИЛНА КУЛА

заради ротирање на вентилаторот, пришто
погонскиот уред (50) со променлива

(57) 1 Влажна ладилна кула за ладење на
флуиди кои се употребуваат во индустриски

фреквенција е така конфигуриран за да ги
прими
командните
сигнали
коишто

процес, пришто влажната ладилна кула има
вентилатор
(27)
којшто
предизвикува

претставуваат
посакувана
брзина
на
ротација на моторот и пришто регирајќи на

струење на воздухот

кои ги разладува

нив генерираат електрични сигнали за влез

флуидите, погонски систем на вентилаторот
за предизвикување ротација на вентилаторот

во моторот (52) со што би предивикале
работа на моторот (52) со брзина на вртежи

(27) и базен за собирање на изладените
флуиди, се карактеризира со тоашто

којашто во суштина е еднаква како
посакуваната
брзина
на
ротација;

погонскиот систем на вентилаторот е
директно погонуван систем којшто содржи:

сензори за вибрација (200, 202) во близина
на лежиштата за мерење на вибрациите на
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ротација
на

и
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лежиштата и испраќање на сигнал коишто

компјутерот (300) обработува сигнали коишто

претставува

претставуваат

измерена

топлина

на

сензори за температура (200, 202, 204) за
мерење на топлината на статорот (94) и

статорот и лежиштата на моторот,
измерени вибрации на лежиштата

(ii)
на

лежиштата (90, 92) и испраќање на сигнал
којшто
преставува
измерена
топлина;

моторот, (iii) измерена температура на
флуидот во базенот (iv) измерено струење на

најмалку еден сензор за температура (208) е
сместен во базенот за испраќање на сигнал

воздухот, пришто компјутерот, погонскиот
уред со променлива фреквенција и сите

којшто претставува температура на флудот

сензори формираат затворено управувачко

во
базенот;
најмалку еден сензор (206) за струење на

коло, пришто компјутерот генерира командни
сигнали за испраќање во погонскиот уред со

воздух поставен низводно од вентилаторот
на ладилната кула за мерење на струењето

променлива фреквенција за да се подеси
брзината на перманентниот магнетен мотор

на воздухот и излезните сигнали коишто
претставуваат струење на воздухот; и

(52) со висок вртежен момент и мала
променлива брзина како реакција на

компјутер (300) во електронска сигнална

обработените сигнали. има уште 8 патентни

комуникација
променлива

барања.

со

вибрација;

погонски уред
фреквенција,

(50) со
пришто

измерена

(74) Друштво за застапување од областа на

(51) A 23N 15/06, A 23L 1/275
(11) 5394
(21) 2014/401

(i)

(13) Т1
(22) 16/09/2014

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/10/2015

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) 201031584 28/10/2010 ES
(96) 05/10/2011 EP11770695.2

(72) IBANEZ PUCHADES, Rafael; PUCHE
ROIG, Abel; SANFELIX PALAU, Jaime and

(97) 16/07/2014 EP2632281
(73) Laser Food 2007, S.L. and Universitat

MARTНNEZ PALOP, Carlos
(54) ПРОЦЕДУВА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА

de ValEncia
46600 Alzira (Valencia), ES and 46010

ОВОШЈЕ

Valencia, ES

која

Патенти

(57) 1 Процедура за обележување на овошје
што

се

состои

од:
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а)

правење

на

0.001% и 1% од вкупната тежина, кој што има

ласер

својство да реагира со кое било фенолно и

б) нанесување на контрастен агенс во
ваквиот засек кој што содржи најмалку еден

полифенолно соединение присутно во
површинските ткива на овошјето. има уште

метален катјон во концентрација помеѓу

11 патентни барања.

(51) C 07D 213/72
(11) 5395

(13) Т1

2-амино-3-хлоро-5-трифлуорометеилпиридин
и 2,4-дихлоро-3,5-динитробензотрифлуорид

(21) 2014/402

(22) 17/09/2014

во присуство на алкална компонента избрана

(45) 31/10/2015
(30) 0037841 19/02/2008 JP; 0202210

од групата која се состои од хидроксиди и
карбонати на алкални метали и хидроксиди и

02/08/2007 JP; 0202220 02/08/2007 JP and
0266000 12/10/2007 JP

карбонати на алкални земјени метали како
основна супстанција, растворувач избран од

(96) 29/07/2008 EP08792139.1
(97) 10/09/2014 EP2170829
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

групата која се состои од кетони, нитрили,
етери и естери и доволна количина на вода

3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi
Osaka 550-0002, JP

компонента, (2) чекор на неутрализација или
ацидификација на реакционата мешавина со

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

киселина и (3) чекор кадешто мешавината
содржи
3-хлоро-N-(3-хлоро-5-

(72) MURAI, Shigeo; YISHIZAWA, Hiroshi;
OHSHIMA, Takeshi; MURAKAMI, Katsuyoshi;

трифлуорометил-2-пиридил)-б,б,бтрифлуоро-2,6-динитро-p-толуидин

ANDO, Takayoshi; NAKAMURA, Tadashi;

производ

ADACHI, Norio and ISOGAI, Akihiko
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

растворувач е помешан со вода за да потоа
реакциониот растворувач е отстранет по пат

СОЕДИНЕНИЕ НА ТОЛУИДИН
(57) 1 Постапка за производство на 3-хлоро-

на дестилација за да се наталожат кристали
на производот, кадешто во чекорот (1),

N-(3-хлоро-5-трифлуорометил-2-пиридил)б,б,б-трифлуоро-2,6-динитро-птолуидин,

водата е присутна во износ од 20-40 % во
однос на вкупната вода и растворувач. има

којашто се состои од (1) чекор на реакција на

уште 10 патентни барања.

површината
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на
на

површински
овошјето

засек
со

за

суштинско

на

растворање

реакцијата

на

и

алкалната

како

реакциониот
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In2) и споменатиот излез (Out1, Out2) за

(51) H 02H 7/00, 3/06, 3/17, 3/40
(11) 5396

(13) Т1

воспоставување

(21) 2014/403

(22) 17/09/2014

електрична струја кон колото за електрично
оптоварување (20) преку затворање на

(45) 31/10/2015

на

снабдување

со

(96) 03/04/2009 EP09779254.3
(97) 25/06/2014 EP2415138
(73) Enel Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone 2 00198 Roma, IT

прекинувачите (S1a, S1b) и прекинување на
доставата на електрична струја кон колото за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VERONI, Fabio
(54) ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕКИНУВАЧКО КОЛО
И ПОСТАПКА НА РАБОТА НА

споменатиот
прекинувач
како
одговор
команден сигнал за затворање (11);

ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕКИНУВАЧКО КОЛО
(57) 1 Електрично прекинувачко коло (10) за

одговор на команден сигнал за отворање
(13);
и

прекинување

-

на

колото

за

електрично оптоварување преку отворање на
прекинувачот
(S1a,
S1b);

електрично

средство

(5)

за

затворање

на

средство (5) за отворање на
споменатиот прекинувач (S1a, S1b) како

средство

(3)

за

детектирање

на

оптоварување (20), електричниот прекинувач
на
колото
(10)
вклучува:

импендансата на оптоварување поврзана кон
излезот (Out1, Out2) на споменатото

влез (In1, In2) за поврзување со

електрично
прекинувачко
коло
(10);
се
карактеризира
со
тоашто

линијата за снабдување со струја (30);
излез (Out1, Out2) за снабдување со

средството (4) за генерирање на
команден сигнал за за затворање (11) на

електрична енергија на колото за електрично

споменатиот

оптоварување
прекинувач (S1a, S1b)

детектирање
на
зголемување
на
импендансата на оптоварувањето. има уште

-

(20);
електрично

поставени помежу споменатиот влез (In1,

Патенти

прекинувач

(S1a,

S1b)

по

15 патентни барања.
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(51) A 61K 31/495, 9/08, A 61P 25/00, 25/22,

(54) ТЕЧНИ ФОРМУЛАЦИИ НА СОЛТА НА

25/24, 25/28

1-[2-(2,4-

(11) 5397
(21) 2014/404

(13) Т1
(22) 17/09/2014

ДИМЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)ФЕНИЛ]
ПИПЕРАЗИНОТ

(45) 31/10/2015

(57)
која

(30)

1

Течна фармацевтска формулација
опфаќа
сол
на
1-[2-(
2,4-

(96) 16/04/2010 EP10714164.0
(97) 03/09/2014 EP2421534
(73) H. Lundbeck A/S

диметилсулфанил)
фенил]пиперазинот
одбрана помеѓу адициона сол со
DL-

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

млечната киселина и адициони соли со Dмлечната киселина. има уште 21 патентни

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LOPEZ DE DIEGO, Heidi and

млечната киселина, адициони соли со L -

барања.

TREPPENDAHL, Svend

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P
25/00, C 07D 487/04
(11) 5398
(21) 2014/405

(13) Т1
(22) 17/09/2014

(72) KEHLER, Jan; PUSCHL, Ask; KILBURN,
John, Paul; MARIGO, Mauro; LANGGARD,

(45) 31/10/2015

Morten and NIELSEN, Jacob
(54) ДЕРИВАТИ НА
ХЕТЕРОАРОМАТИЧНИОТ

(96) 15/12/2010 EP10798255.5
(97) 30/07/2014 EP2513107
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK
182 | С т р а н а

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

ФЕНИЛИМИДАЗОЛОТ КАКО ИНХИБИТОР
НА ЕНЗИМОТ PDE10A
Патенти

Гласник Бр. 5/2015

(57)

1

31 Октомври 2015

Соединение кое има структура I

може да биде N или CH, и каде HET2 може
по потреба да биде супституирано со до три
супституенти R5, R6 и R7 поединечно
одбрани помеѓу водородот, C1-C6 алкилите;
халогените; цијано, хало(C1-C6)алкилите;
арилите, алкокси и C1-C6 хидроксиалкилите
и каде * означува место на врзување,

Во која HET1 е хетероароматична група со
формула II која содржи од 2 до 4 атоми на
азот:
во која Y може да биде N или CH, Z може да
биде N или C, и каде HET1 може по потреба
да
биде
супституирано
со
до
три
супституенти R2-R4 поединечно одбрани
помеѓу водород, C1-C6 алкил; халоген;
цијано, хало(C1-C6)алкил; арил, алкокси и
C1-C6 ходроксиалкил и каде * означува
место

на

врзување,

HET2 е хетероароматична група со формула
III

или

IV

-L- е сврзник одбран помеѓу -S-CH2-, -CH2-S,

-CH2-CH2-,

-CH=CH-

i

-CОC-

R1 е одбран помеѓу H, C1-C6 алкилите; C1C6
алкил(C3-C8)циклоалкилите;
C1-C6
хидроксиалкилите, CH2CN, CH2C(O)NH2, C1C6
арилалкилите,
i
C1-C6
алкилхетероциклоалкилите,
и

негови

тавтомери

и

фармацевтски

прифатливи соли со киселина, и негови
полиморфни облици. има уште 14 патентни
барања.

во која Y може да биде N, S, O или CH, X

(51) E 04B 9/06
(11) 5524
(21) 2014/438

(72) GULBRANDSEN, Peder J.; LEHANE,
(13) Т1
(22) 09/10/2014

(45) 31/10/2015
(30) 13152355 03/06/2011 US

James, J., Jr. and UNDERKOFLER, Abraham
M.
(54) РЕШЕТКАСТ НОСАЧ СО ОТВОРЕНО
РЕБРО

(96) 03/05/2012 EP12720382.6
(97) 16/07/2014 EP2556200
(73) Knauf International GmbH

(57) 1 Решеткаст носач за висечки плафон
кој опфаќа прво зајакнување и второ

Am Bahnohof 7 97346 Iphofen, DE

паралелни горни и долни зајакнувања (11,
12, 42, 43, 67, 68), ребреста плоча која се

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

зајакнување, кои зајакнувања се раздвоено

протега вертикално помеѓу зајакнувањата
(11, 12, 42, 43, 67, 68) круто фиксирана за
нив, каде решеткастиот носач има висина,
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каде

плочата

има

висина

помала

од

зајакнување

(12),

висината на решеткастиот носач и ширина,

назначено

со

тоа,

при што зајакнувањата (11, 12, 42, 43, 67, 68)
се изработени од со валање-формирани

што ребрастата плоча опфаќа повеќе
идентични ребрасти плочи (13, 44, 69), каде

метални траки и со попречни пресеци
симетрични во однос на вертикалната

ребрастите плочи имаат вертикални отвори
(31) за прием на конекторите на попречните

рамнина, при што зајакнатите траки од кои
секоја има рабни делови (17, 27) се

носачи, при што ребрастите плочи (13, 44,
69) се меѓусебно разделени на исти

превиткани паралелно една со друга и на

растојанија долж решеткастиот носач на

спротивните
страни
на
вертикалната
рамнина, при што рабните делови (17) на

растојание кое е мал дел од номиналната
должина на решеткастиот носач, при што

горната зајакната трака имаат надолжни
рабови (18) на долната страна на горното

растојанијата помеѓу соседните ребрасти
плочи (13, 44, 69) се подолги од висината на

зајакнување (11), а рабните делови (27) на
долната зајакната трака имаат надолжни

решеткастиот носач. има уште 7 патентни
барања.

рабови (28) на горната страна на долното

(51) C 07D 233/94, A 61K 31/4164, A 61P
17/00

2400 Route des Colles Les Templiers 06410
Biot, FR

(11) 5525

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2014/439

(22) 09/10/2014

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BOITEAU, Jean-Guy and LINGET, Jean-

(45) 31/10/2015
(30) 0055241 29/06/2010 FR
(96) 29/06/2011 EP11729972.7

Michel
(54) ЕСТЕРИ НА МЕТРОНИДАЗОЛОТ ЗА

(97) 13/08/2014 EP2588462
(73) Galderma Research & Development

ТРЕТИРАЊЕ НА РОЗАЦЕА

(51) C 12N 1/18, A 01N 63/00, C 12R 1/865
(13) Т1
(22) 09/10/2014

(97) 23/07/2014 EP2391707
(73) Lesaffre et Compagnie
41, rue Etienne Marcel 75001 Paris, FR

(45) 31/10/2015

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(11) 5526
(21) 2014/440

(30) 0000339 27/01/2009 FR
(96) 26/01/2010 EP10704997.5
184 | С т р а н а
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(72) PUJOS, Philippe; COLAVIZZA, Didier and

во CNCM, видот nєI-3937 депониран на 4-ти

VANDEKERCKOVE, Pascal
(54) ВИДОВИ НА SACCHARMYCES
CEREVISIAE СО ФИТОСАНИТАРНИ

март

СПОСОБНОСТИ

во CNCM. има уште 11 патентни барања.

(57)

1

2008

во

CNCM,

видот

nєI-3938

депониран на 4-ти март 2008 во CNCM и
видот nє I-3939 депониран на 4-ти март 2008

Вид на Saccharomyces cerevisiae,

карактеристичен по тоа што е одбран од
видот nєI-3936 депониран на 4-ти март 2008

страничен зид (5) прицврстен на ногарките за

(51) A 47F 3/14, 5/13
(13) Т1
(22) 09/10/2014

странично ограничување на просторот за
прием
на
производи,

(45) 31/10/2015
(30) 2007893U 11/06/2010 DE

кадешто страничниот зид (5) содржи надолно
насочен свиткан дел (19) во форма на квака

(96) 09/06/2011 EP11733992.9

којшто што може да се свитка одозгора во

(97) 17/09/2014 EP2579747
(73) Tegometall International AG

вдлабнатината (17, 117) обезбедена во
горниот завршеток на најмалку една од

Industriestrasse 8574 Lengwil, CH

ногарките
(1),
се карактеризира со тоашто страничниот зид

(11) 5527
(21) 2014/441

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOHNACKER, Ulrich
(54) МАСА ЗА ИЗВЕДБА НА

(5) содржи хоризонтална жица (14) чиј
завршеток ги опфаќа издолжените отвори

ПРЕЗЕНТАЦИИ
(57) 1 Маса за изведба на презентации која

страничниот зид (5) може да биде подигнат
или спуштен по должина на издолжените

се состои од простор за прием на производи
(4) со цел прием на производите, и содржи:

отвори (15, 115), пришто свитканиот дел (19)
се прикачува во или се откачува од

ногарки
(1)
основа (7) за поставување на производите во

вдлабнатината (17, 117).има уште 5 патентни
барања.

просторот

Патенти

за

прием

на

производи,

(15,

115)

во

ногарките

(1),

такашто

и
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(51) A 61K 31/17, 31/27, A 61P 43/00, C 07C

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

271/08, 275/18
(11) 5528

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SHIN, Young-Jun; TRAN, Thuy-Anh;

(21) 2014/442

(22) 10/10/2014

CHEN, Weichao; KRAMER, Bryan, A.;

(45) 31/10/2015
(30) 123624P 09/04/2008 US and 207220P
09/02/2009 US
(96) 17/03/2009 EP09721284.9

SADEQUE, Abu, J.M.; SHYFRYNA, Hanna, L.;
VALLAR, Pureza and ZOU, Ning
(54) МОДУЛАТОРИ НА ПРОСТАЦИКЛИН
(PG12) РЕЦЕПТОР КОРИСНИ ЗА

(97) 17/09/2014 EP2280696
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.

ТРЕТИРАЊЕ НА НАРУШУВАЊА
ПОВРЗАНИ СО НИВ

6154 Nancy Ridge Drive San Diego, CA
92121, US

(51) A 61J 7/00, 1/03, B 65D 83/00, 83/04
(11) 5529
(21) 2014/444

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ДИСПЕНЗЕР И

(13) Т1
(22) 10/10/2014

НЕГОВА УПОТРЕБА

(45) 31/10/2015

порции од цврст медикамент (T), што содржи

(57)

1

Диспензер на медикаменти (1) за

(30) 102008059676 26/11/2008 DE
(96) 14/11/2009 EP09759881.7

средства за примање за заменлив
кертириџ (900) што ги содржи порциите од

(97) 06/08/2014 EP2370046
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

медикамент (T), каде што средствата за
примање за кертриџот (900) се во форма на

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

примачко вратило (150) што се протега во
насоката на надолжната оска на диспензерот

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

на медикаменти за вметнување на кертриџот

(72) LEIFELD, Sabine; REINHOLD, Tom;
GRUTZMACHER, Heike and LEZZAIQ, Samer

(900),
барем едно средство за заклучување
на заклучување на кертириџот (900), каде
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што барем едното средство за заклучување

заклучување на средствата за заклучување,

(410, 420) е дво-крака ротирачки подвижна

притискаат наспроти горен дел од рачката за

рачка за заклучување (410, 420) со
заклучувачки навртки (412, 422) на долниот

заклучување (410, 420) кога кертриџот е
вметнат во диспензерот на медикаменти, и

дел
-

од
рачката
за
заклучување,
барем едно средство за откажување

на овој начин заклучувачките навртки на
средствата за заклучување се држат на еден

на заклучувањето на кертриџот (900) во во
диспензерот на медикаменти (1), каде што

или повеќе заклучувачки профили на
кертриџот, каде што средствата за потисок

барем едното средство за откажување на

(300) го кодираат нивото на полнење на

заклучувањето е средство за потисок (300)
што е подвижно долж примачкото вратило

кертриџот (900) со порции од медикамент (T)
и, преку ова кодирање, го откажуваат

(150) и пренесува еластична сила до
порциите од медикамент (T) содржани во

заклучувањето на кертируџот (900) преку
ослободување на заклучувачките навртки од

кертриџот (900) во аранжман во облик на
колона,

рачката за заклучување кога нема останато
делови од медикамент (T) во кертриџот. има

каде што средствата за потисок (300), за

уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 249/08, A 61K 31/4196

(54) СОЕДИНЕНИЈА, СОСТАВИ И МЕТОДИ

(11) 5530

(13) Т1

ЗА ТРЕТМАНОТ НА БЕТА-АМИЛОИДНИ

(21) 2014/445

(22) 10/10/2014

БОЛЕСТИ И СИНУКЛЕИНОПАТИИ

(45) 31/10/2015

(57)

1

Соединение

со

формулата

(30) 244968 03/10/2008 US
(96) 26/06/2009 EP09818145.6
(97) 13/08/2014 EP2328417
(73) Proteotech Inc.
12040, 115th Avenue N.E., Kirkland, WA
98034-6931, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SNOW, Alan, D.; ESPOSITO, Luke, A.;

и негови фармацевтски прифатливи
соли. има уште 16 патентни барања.

HUDSON, F., Michael; LAKE, Thomas;
CUMMINGS, Joel; WEIGELE, Manfred and
LARSEN, Lesley
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низа

(51) C 07K 16/24, A 61K 39/00
(11) 5531

(13) Т1

(21) 2014/448

(22) 10/10/2014
(45) 31/10/2015

на

варијабилниот

лесна
низа
определувачки

1

на
регион

регион

содржи:

комплементарен
(CDRL1)
со

(30) 0754889P 29/12/2005 US
(96) 28/12/2006 EP06846836.2

аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:50;
CDRL2 аминокиселинска секвенца од SEQ ID

(97) 30/07/2014 EP1971366
(73) Janssen Biotech, Inc.

NO:56
и
CDRL3 аминокиселинска секвенца од SEQ ID

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA

NO:73;

19044, US

и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CUNNINGHAM, Mark; BENSON,

(ii) барем една тешка низа на варијабилниот
регион,
споменатата
тешка
низа
на

Jacqueline; CARTON, Jill; ORLOVSKY,
Yevgeniya, I.; RAUCHENBERGER, Robert and

варијабилниот

SWEET, Raymond
(54) ЧОВЕЧКИ АНТИ-IL-23 АНТИТЕЛА,
СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ

тешка

(57) 1 Изолиранo IL-23p19 антитело, коешто
содржи:

CDRH2 аминокиселинска секвенца од SEQ ID
NO:20
и

(i) барем една лесна низа на варијабилен

CDRH3 аминокиселинска секвенца од SEQ ID
NO:44. има уште 26 патентни барања.

регион,

Патенти

споменатата

низа

регион
1

на

содржи:

комплементарен

определувачки
регион
(CDRH1)
со
аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:5;

лесна
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(54) ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 3-О-

(51) C 12P 19/04
(11) 5532
(21) 2014/449

(13) Т1
(22) 14/10/2014

ДЕАКТИВИРАН-4'-МОНОФОСФОРИЛ
ЛИПИД А (3D-MLA)

(45) 31/10/2015

(57)

1

Постапка за екстрахирање на

(30) 280089P 30/03/2001 US
(96) 28/03/2002 EP11176340.5

липополисахарид (LPS) од култура на
длабоко груб мутантен бактериски вид на

(97) 13/08/2014 EP2465937
(73) CORIXA CORPORATION

клетки,
коjaшто
содржи:
a. eкстрахирање на клетката со раствор

Suite 200, 1124 Columbia Street Seattle, WA
98104, US

којшто во основа се состои од барем 75 wt%
на алифатичен алкохол којшто има од 1 до 4

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

јаглеродни атоми и балансираната вода,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Myers, Kent, R. and Snyder, D. Scott

пришто се добиваат клетки со редуцирана
фосфолипидна
содржина;
b. екстрахирање на клетките со редуцирана
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фосфолипидна содржина со раствор којшто
содржи хлороформ и метанол, пришто се

кадешто

добива принос
хлороформ

алкохол е изведено на температура помеѓу
35оC и 65оC. има уште 11 патентни барања.

на раствор од LPS во
и
метанол,

екстрахирањето

со

алифатичен

(51) A 61K 8/49, 31/44, 31/498, 45/06, 9/00,

26933 Camino De Estrella, 2nd Floor Dana

9/08, A 61P 27/02
(11) 5534

Point, CA 92624, US
(13) Т1

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(21) 2014/450

(22) 15/10/2014

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(45) 31/10/2015
(30) 0137714P 01/08/2008 US; 0192777P

(72) HORN, Gerald
(54) ВАЗОКОНСТРИКТИВНИ СМЕСИ И

22/09/2008 US; 0203120P 18/12/2008 US
and 0207481P 12/02/2009 US

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(96) 27/07/2009 EP09803445.7
(97) 08/10/2014 EP2320911
(73) Eye Therapies LLC

адренергичен
рецепторен
антагонист,
бримонидин, или негова фармацевтски

(57) 1 Водена смеса со селективен алфа-2

прифатлива сол, за употреба при лекување
на луѓето при (i) превенција или третман на

Патенти
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црвени

окуларни

операција; и (iv) предоперативно крварење и

болести, пореметувања или состојби; (ii)

очи

кај

пациенти

со

профилакса на крварење пред Ласикова

третман или превенција на неинфективна
конјуктивна
хиперемиа
и
повратна

операција,
назначена
со
тоа
што
концентрацијата на агонистот во смесата е

хиперемиа;
(iii)
профилактилна
и
постоперативна редукција на крварење и

од 0.01% до 0.05% волуменска тежина. има
уште
9
патентни
барања.

хеперемиа за време или после Ласикова

(51) C 07D 471/04
(11) 5535

(13) Т1

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

(21) 2014/452

(22) 16/10/2014

(72) MAIS, Franz-Josef; REHSE, Joachim;

(45) 31/10/2015
(30) 09177371 27/11/2009 EP

JOENTGEN, Winfried and SIEGEL, Konrad
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА

(96) 22/11/2010 EP10781686.0
(97) 01/10/2014 EP2504334
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE

МЕТИЛ-{4,6-ДИАМИНО-2-[1-(2ФЛУОРОБЕНЗИЛ)-1H-ПИРАЗОЛО[3,4-
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(57) 1 Постапка за прочистување метил {4,6-

метил

диамино-2-[1-(2-флуоробензил)-1H-

1H-пиразоло[3,4-b]пиридин-3-ил]пиримидин-

пиразоло[3,4-b]пиридин-3-ил]пиримидин-5ил}метилкарбамат
со
формулата

5-ил}метилкарбамат
формулата

назначена со тоа, што суровиот производ од

е изолиран и
последователно

соединението со формулата (I) е растворен
во диметил сулфоксид и резултантниот

вриење
во
фармацевтски
прифатлив
растворувач. има уште 1 патентни барања.

(51) A 61K 9/08, 31/5575, 47/10, 47/18, 47/26
(11) 5536
(13) Т1

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, JP

(21) 2014/453

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(22) 16/10/2014

{4,6-диамино-2-[1-(2-флуоробензил)сулфинилдиметан

со

диметил сулфоксидот е
повторно отстранет со

(45) 31/10/2015
(30) 08397513 30/05/2008 EP

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) REUNAMAKI, Timo ; PELLINEN, Pertti;

(96) 28/05/2009 EP09754864.8
(97) 13/08/2014 EP2306977
(73) Asahi Glass Company Limited and

OKSALA, Olli and LEHMUSSAARI, Kari
(54) ПОСТАПКА И КОМПОЗИЦИЈА ЗА

Santen Pharmaceutical Co., Ltd,
Shin-Marunouchi Building, 1-5-1

ХИПЕРТЕНЗИЈА И ГЛАУКОМ

ЛЕКУВАЊЕ НА ОКУЛАРНА

Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JP
and 9-19, Shimoshinjo 3-chome,

(51) A 61K 38/00, C 07D 14/575, C 07K 14/605
(11) 5538

(13) Т1

(21) 2014/454

(22) 16/10/2014
(45) 31/10/2015

(30) 034448 19/02/2009 US
(96) 18/12/2009 EP09840594.7
Патенти

(97) 24/09/2014 EP2398483
(73) Marck Sharp & Dohme Corp.; Instituto
di Ricerche di Biologia Molecolare P.
Angeletti S.R.L. and Indiana University
Research & Technology Corporation
126 East Lincoln Avenue, Rahway, NL 070650907, US; Via Vitorchiano 151 CAP 00189
193 | С т р а н а
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Roma, IT and 351 Wst 10th Street,

X5

Indianapolis, IN 46202, US

глутаминска

е

остаток

на

аргинин

(R)

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

X6 е остаток на аргинин (R) или на аланин
(A);

(72) CARRINGTON, Paul, E.; EIERMANN,
George, J.; MARSH, Donald, J.; METZGER,

X7 е остаток на глутамин (Q) или на лизин
(K);

Joseph.M.; POCAI, Alessandro; SINHA ROY,
Ranabir; BIANCHI, Elisabetta; INGALLINELLA,

X8 е метионин (M), норлеуцин (Nle),
метионин сулфоксид (m), или остаток на O-

Paolo; PESSI, Antonello; SANTOPRETE,

метил-L-хомосерин

Alessia; CAPITO, Elena; DIMARCHI, Richard
and WARD, Brian
(54) АНАЛОЗИ НА ОКСИНТОМОДУЛИН

X9 е остаток на гама-глутаминска киселина
(gGlu);

киселина

или

на
(E);

(o);

(57) 1 Аналог на пептид, назначен со тоа,

X10 е остаток на гама-глутаминска киселина
(gGlu)
или
е
отсутен;

што
ја
содржи
Z1-P-M-Z2

Z1 е можно присутна заштитна група која,
доколку е присутна, се спојува со амино

следната

структура:

каде што P е пептид кој ја содржи следната

група

аминокиселинска

M е (i) остаток на
ковалентно
поврзан

секвенца:

на

N-завршетокот;
цистеин којшто е
со
холестеролна

каде што X1 е D-серин, a-аминоизобутерна
киселина (aib), остаток од 1-амино-1-

средина со хидрофилно средство за
поврзување, (ii) остаток на лизин којшто е

циклобутан карбоксилна киселина (Acb), 1амино-1-циклохексан карбоксилна киселина

ковалентно поврзан со липидна средина со
разделник кој содржи еден или повеќе

(Acx); алфа-аминобутерна киселина (Abu); D-

остатоци на гама-глутаминска киселина, или

алфа-аминобутерна
киселина
(D-Abu);
аминовалериска киселина (Nva); бета-

(iii) липидна средина, каде што M е
ковалентно поврзан со C-завршетокот или

циклопропил-аланин (Cpa); пропаргилглицин
(Prg);
алилглицин
(Alg);
2-амино-2-

интерна амино киселина на P со разделник
кој содржи еден или повеќе остатоци на

циклохексил-пропанонска киселина (2-Cha);
D-терцбутилглицин (D-tbg); винилглицин (Vg);

гама-глутаминска
киселина;
и
Z2 е можно присутна заштитна група која,

карбоксилна

доколку е присутна, се спојува со карбокси

1-амино-1-циклопропан

киселина (Acp); или остаток од 1-амино-1циклопентан карбоксилна киселина (Acpe)

група
на
C-завршетокот;
и
фармацевтски
прифатливи

негови
соли,

остаток;
X2 е остаток на тирозин (Y) или лизин (K);

каде што наведениот аналог на пептид или
негова сол има pI помало од 6,0 и е двоен

X3 е остаток на серин (S) или лизин (K);
X4 е серин (S), a-аминобутерна киселина

агонист на рецепторот на GLP-1 и на
рецепторот на глукагон. има уште 14

(aib), или остаток на глутаминска киселина

патентни барања.

(E);
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(51) H 04W 8/18, 60/00, 60/06, 8/24

(54) ПОСРЕДНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ НА

(13) Т1
(22) 17/10/2014

ПРЕТПЛАТНИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗА
ФИКСНА/МОБИЛНА МРЕЖА

(45) 31/10/2015

(57)
1
Метод за управување со
автоматската провизија на претплатничкиот

(96) 22/09/2010 EP10775863.3
(97) 06/08/2014 EP2481227
(73) Truphone Limited Simmons & Simmons

мрежен идентификатор од централниот
мрежен сервер (108) до претплатничкиот

LLP,
City Point, One Ropemaker Street, London

состои

EC2Y 9SS, GB
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

известување за прием (200) во
централниот сервер поврзано со промената

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) TAGG, James Peter; GUY, III, Edward

во
моменталната
претплатничкиот

(11) 5542
(21) 2014/455
(30) 0016582 22/09/2009 GB

Thomas ; EVANS, Timothy Paul; SNIJDER,

комуникацискиот

уред

методот

се
од:

локација

детерминирање

Robert ; BORISOGLEBSKI, Igor; CAMPBELL,
Alistair James ; GUY, III, Edward Thomas;

известувањето
претплатничките

SNIJDER, Robert ; BORISOGLEBSKI, Igor and
SEQUEIRA, Clбudio Miguel Canario

идентификатори
во претплатничкиот уред

Патенти

(10),

и

(202)

на
уред;
од

од
листата
мрежни

на

распределени
за
тоа
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дали

претплатничкиот

идентификатор

е

мрежен
пропишан

мрежниот

идентификатор

за

пренос

до

од

претплатничкиот уред и додавање

централнот
сервер;
избирање на претплатнички мрежен

(206) на избраниот претплатнички мрежен
идентификатор
на
листата
на

идентификатор врз база на тековната
локација,
ако
детерминирачкиот

претплатничките
идентификатори

чекор определил дека новиот претплатнички
мрежен идентификатор е пропишан; и

во
претплатничкиот
има уште 18 патентни барања.

излез

(204)

на

уред.

претплатничкиот

(51) A 61K 9/14, 9/20, 9/28, C 07D 498/16,
498/22
(11) 5545
(21) 2014/457

мрежни
распределени

(73) Алфа Вассерманн С.п.А.
ул. 1 Виа Енрико Ферми, 65020 Аланно

(13) Т1
(22) 20/10/2014

(Пескара), IT

(45) 31/10/2015

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

(30) MI00370 05/03/2010 IT

(74) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,

(96) 04/03/2011 EP11714663.9
(97) 20/08/2014 EP2542225
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(72) Џузепе Клаудио Вискоми; Паола

СОСТОЈКИТЕ КОИ ГИ СОДРЖИ КОРИСНИ

Маффеи; Витториа Лауро; Мириам Барбанти;

ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ДОЛГОТРАЕН

Донателла Конфортини and Дарио Брага
(54) РИФАКСИМИН ПРАШОК, ПОСТАПКА

ЕФЕКТ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ И
КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА

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

јадро на зготвен материјал за јадење кое што
има тежина еднаква на 15 - 95 wt.% од

(13) Т1
(22) 20/10/2014

прехранбениот
производ;
пржена прекривка која што го обвива јадрото

(45) 31/10/2015

на материјалот за јадење и има тежина

(11) 5546
(21) 2014/458

(96) 27/01/2011 EP11152415.3
(97) 27/08/2014 EP2481294
(73) Crisp Sensation Holding SA
1208 Geneva, CH

еднаква на 5-85 wt.% од вкупната тежина на
прехранбениот
производ,
при
што
споменатата прекривка има најмалку три
слоеви,
вклучително:

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

20

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

надворешен

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Pickford, Keith Graham
(54) ПАНИРАН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД
КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДГРЕВА ВО

слој од тесто кој
внатрешниот
слој

МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА И МЕТОД И
АПАРАТУРА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

надворешниот слој од трошки содржат
најмалку 80 wt.% хидроколоид кој што

слој

слој

од

трошки;

од

трошки;

и

што
од

го одвојува
трошки
од

надворешниот
слој
од
трошки;
при што и внатрешниот слој од трошки и

Замрзнат, за подгревање во

содржи мелен истисок од брашнесто тесто

микробранова печка, паниран прехранбен
производ
кој
што
се
состои
од:

кој што содржи 0.05-5 wt.% додаден
хидроколоид. има уште 12 патентни барања.

(57)

1

внатрешен

Патенти
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(74) Друштво за застапување од областа на

(51) C 07D 451/10
(11) 5548
(21) 2014/459

(13) Т1
(22) 20/10/2014

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/10/2015

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) KO0077 10/01/2008 IN
(96) 09/01/2009 EP09701042.5
(97) 10/09/2014 EP2240477
(73) Generics [UK] Limited

(72) MANOJKUMAR, Bindu; TANK, Sinderpal;
GAITONDE, Abhay and SHINDE, Dattatraya
(54) НОВ ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА
СКОПИН ЕСТРИ

Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar,
Hertfordshire EN6 1AG, GB

(57) 1 Процесот за подготовка на скопин
естер I или негова квартарна сол II:
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мо-же незадолжително да биде заменет, и
кој што може незадолжително да содржи
еден или повеќе хетероатоми N, O или S во
неговиот
јаглероден
скелет;
при што "алкенил" група е моновалентен
јагленоводород, кој што содржи најмалку една јаглерод - јаглерод двојна врска, и кој што
може да биде со прав или разгранет синџир,
или да биде или да содржи циклични групи, и

кој што опфаќа трансестерификација на
скопин, или минерална киселина или
дополни-телна сол на органска киселина, со
погоден карбоксилен естер претставен со
формула R1CO2R3; при што R1 и R2
независно претставуваат водород, алкил,
алкенил, алкенил, неза-должително заменет
арил,
или
незадолжително
заменет
арилалкил,
арилалкенил,
арилалкинил,
алкиларил, алкениларил или алкиниларил;
R3 претставува алкил, алке-нил, алкинил,
незадолжително

заменет

арил,

незадолжително
заменет
арилалкенил,
арилалкинил,
алкениларил
претставува

или

арилалкил,
алкиларил,

или
алкениларил;
и
X
фар-мацевтски
прифатлив

анјон;
при
што
трансестерификаската
реакција се врши во присуство на органска
амино

база;

при што "алкил" група е моновалентен
заситен јагленоводород, кој што може да
биде со прав или разгранет синџир, или да
биде или да содржи циклични групи, и кој што

(51) A 61K 9/16, 31/485, 9/50
(11) 5549
(21) 2014/460

кој што може незадолжително да биде
заменет, и кој што може незадолжително да
содржи еден или повеќе хетероатоми N, O
или S во неговиот јаглероден скелет;
при што "алкинил" група е моновалентен
јагленоводород, кој што содржи најмалку една јаглерод - јаглерод тројна врска, и кој што
може да биде со прав или разгранет синџир,
или да биде или да циклични групи, и кој што
може незадолжително да биде за-менет, и
кој што може незадолжително да содржи
еден или повеќе хетероатоми N, O или S во
неговиот

јаглероден

скелет;

и

при што "арил" група е моновалентен
ароматичен јагленоводород, кој што може
незадолжително да биде заменет, и и кој што
може незадолжително да содржи еден или
повеќе хетероатоми N, O или S во неговиот
јаглероден
скелет.

има уште 7 патентни барања.

(73) EURO-CELTIQUE S.A.
(13) Т1
(22) 20/10/2014

2, avenue Charles de Gaulle, 1653
Luxembourg, LU

(45) 31/10/2015
(30) 0605271 16/03/2006 GB; 0605542

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

20/03/2006 GB and 0617272 04/09/2006 GB
(96) 16/03/2007 EP07733554.5

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

(97) 23/07/2014 EP2001445
Патенти
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(72) WALDEN, Malcolm; MOHAMMAD,

20 и 95% (w/w) глицерил моностеарат, при

Hassan; DANAGHER, Helen, Kathleen; HAYES,

што процентот според тежина е заснован на

Geoffrey, Gerard and WHITEHOUSE, Jonathon
Oliver
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СФЕРОИДИ

тежината на целото сфероидно јадро, и
полимерен поврзувач во отсуство на

(57)

1

Фармацевтски препарат кој што

микрокристална целулоза.
има
уште
35
патентни

барања

содржи сфероиди, кои што сфероиди се во
форма на матрица кој што содржи, како
помошно средство за сферонизација, помеѓу
.

(51) C 07D 311/04, A 61K 31/353, A 61P

(54) ДЕРИВАТИ НА 6-СУПСТИТУИРАНА

29/00, C 07D 405/12, 407/12

ФЕНОКСИХРОМАН КАРБОКСИЛНА

(11) 5551
(21) 2014/461

(13) Т1
(22) 20/10/2014

КИСЕЛИНА
(57)

1

Соединение со општа формула I:

(45) 31/10/2015
(30) 0075615P 25/06/2008 US
(96) 24/06/2009 EP09770959.6
(97) 20/08/2014 EP2307397
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KIM, Ganghyeok; BURGESS, Laurence,
E.; DOHERTY, George, A.; COOK, Adam;
CLARK, Christopher, T.; CORRETTE,
Christopher, P.; DELISLE, Robert, Kirk; HUNT,
Kevin, W. and ROMOFF, Todd
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негова

сол,

кадешто:

6C)циклоалкил

прстен

супституиран

алкил)
или
циклопропил;
A2 е водород, Cl, Br, F, (1-4C алкил) или

супституенти независно избрани од (14C)алкил, оксаспирононанил прстен, или t-

циклопропил;(
W
е
-C(=O)NR1-

-NR2C(=O)-;(

бутил;(
Ar1 е фенил опционално супституиран со

R1 и R2 се секој водород или метил;
L е врска, -(CR3R4)n-(CRaRb)m-(CR5R6)-*,

еден или повеќе супституенти независно
избрани од F, Cl, Br, CF3, (1-4C)алкил, OH, -

(2-4C)алкенилен, -O(1-4C алкил)-*, -(1-4C

O(1-4C

алкил)-O-*,
-(1-4C
алкил)-S*,
(36C)циклоалкилен, или хетCyc1, кадешто * ja

циклопропил, -CH2N(1-3C алкил)2, -O-(23C)флуороалкил, -O-(1-3C)дифлуороалкил -

прикажува точката на сврзувањето за G, под
усллов
кога
W
е

0-(1-3C)трифлуороалкил,
OCH2(циклопропил),
и

-NR2C(=O)- тогаш L не е - (CH=CH)-;(
m=
0,
1
или
2;(

Ar2 е фенил којшто е супституиран со Ar3, O-Ar4, хетAr1 или -O-хетAr2, кадешто Ar2 е

n

=

или

-S(1-3C

или

повеќе

алкил),

-SCF3,

(3-4C)алкинил;(

1;(

опционално потоа супституиран со еден или
повеќе супституенти независно од F, Cl и
CF3;(

R3 е водород, (1-4C алкил) или CH2OH;
R4
е
водород
или
метил;(

Ar3 е фенил опционално супституиран со
еден или повеќе супституенти независно

R5 е водород, (1-4C алкил), OH, -O(1-4C
алкил)
или
F;(

избрани од F, Cl, Br и (1-4C алкил);(
Ar4 e фенил опционално супституиран со

R6

метил,(

еден или повеќе супституенти независно

или R5 и R6 заедно со јаглеродот кон којшто
се сврзани формираат циклопропил прстен;

избрани од F, Cl, Br и (1-4C алкил);(
хетAr1 е 6-член хетероарил којшто има 1-2

хетCyc1

азотни атоми и опционално супституиран со
еден или повеќе супституенти независно

водород,

или

алкил),

еден

Ra и Rb се независно избран од водород и
(1-4C
алкил);

е

0

со

опционално

A1 е водород, CN, Cl, F, Br, OMe, (1-4C

F

или

е група којашто има формула

кадешто t е 1 или 2 и p е 0 или 1, и * ја

избран
од
(1-4C
алкил);
хетAr2 е 6-член хетероарил којшто има 1-2

прикажува точката на сврзување за G;(

азотни атоми и опционално супституиран со

G е Ar1, Ar2, нафтил, бензо-фузиран (56C)циклоалкил
прстен
опционално

еден или повеќе супституенти независно
избрани
од
(1-4C
алкил)
и
CF3;(

супституиран
со
еден
или
повеќе
супституенти независно избрани од Cl и

R7a, R7b и R8 се секој независно водород
или
метил;(

OMe,
бензо-фузиран
5-6
член
хетероцикличен прстен којшто има 1-2

R9 е водород, метил, флуоро или NO2; и(
R10 е водород, метил или флуоро. има уште

хетероатоми независно избрани од O и N, (3-

27

патентни

барања

.

Патенти
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(51) C 07H 7/04, A 61K 31/70, A 61P 3/10
(11) 5553

(13) Т1

(21) 2014/462

(22) 22/10/2014

(57) 1 Кристална структура на соединение
со

формулата

I

(45) 31/10/2015
(30) 765481 20/06/2007 US and 817118P
28/06/2006 US
(96) 21/06/2007 EP07784499.1
(97) 30/07/2014 EP2069374
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GOUGOUTAS, Jack, Z.; LOBINGER,
Hildegard; RAMAKRISHNAN, Srividya;
DESHPANDE, Prashant, P.; BIEN, Jeffrey, T.;
LAI, Chiajen; WANG, Chenchi; RIEBEL, Peter ;
GROSSO, John, Anthony; NIRSCHL,
Alexandra, A.; SINGH, Janak and DIMARCO,
John, D.
(54) КРИСТАЛНИ СОЛВАТИ НА (1S)-1,5АНХИДРО-1-C-(3-((ФЕНИЛ) МЕТИЛ)
ФЕНИЛ)-D-ГЛУКИТОЛ ДЕРИВАТИ СО

одбрана од групата составена од
моно (S)-пропилен гликол моно хидрат ((S)PG; форма SC-3), моно(R)-пропилен гликол
моно хидрат ((R)-PG; форма SD-3), моно
етанол дихидрат (EtOH; форма SA-1), моно
етилен гликол дихидрат (EG) структура
(форма SB-1) и моно етилен гликол дихидрат
(EG) структура (форма SB-2). има уште 21
патентни барања.

АЛКОХОЛИ КАКО SGLT2 ИНХИБИТОРИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ДИЈАБЕТЕС
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(51) A 61P 11/00, A 61K 31/167, 31/407,

(72) Gras Escardo, Jordi; Orviz Diaz, Pio;

31/439, 31/4439, 31/46, 31/573, 31/655, 45/06,
A 61P 11/06
(11) 5564

(13) Т1

Llenas Calvo, Jesus and Ryder, Hamish
(54) КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ
АНТИМУСКЕРИНСКИ АГЕНСИ И БЕТА-

(21) 2014/463

(22) 22/10/2014

АНДРЕНЕРГИЧНИ АГОНИСТИ

(45) 31/10/2015

(57) 1 Комбинација којашто содржи (а) Я2

(30) 0001312 31/05/2004 ES
(96) 31/05/2005 EP10010080.9

агонист и (b) антагонист на М3 мускарински
рецептори којшто е 3(R)-(2-хидрокси-2,2-

(97) 23/07/2014 EP2292267
(73) Almirall S.A.
Ronda del General Mitre, 151 08022

дитиен-2-илацетокси)-1-(3-феноксипропил)-1-

Barcelona, ES

прифатлив анјон на моно или поливалентна
коселина. има уште 20 патентни барања.

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

азониабицикло[2.2.2]октан,во форма на сол
со анјон X, којшто е фармацевтски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(51) A 61K 31/192, 31/197, 31/4164, 31/4178,
31/436, 31/485, 31/575, 31/7004, 45/06, A 61P
25/14, 25/16, 25/18, 25/24, 25/28
(11) 5566
(13) Т1

(96) 28/05/2010 EP10724399.0
(97) 06/08/2014 EP2437742
(73) Pharnext
11 Rue des Peupliers 92130 Issy les

(21) 2014/464

(22) 24/10/2014

Moulineaux, FR

(45) 31/10/2015

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

(30) 0305506 02/06/2009 EP
Патенти
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(72) COHEN, Daniel; NABIROCHKIN, Serguei

или рацемати од истите, за симултана,

and CHUMAKOV, Ilya
(54) НОВИ СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
CMT И СРОДНИ НАРУШУВАЊА

одделна

или

секвенционална

администрација на субјект цицач. има уште 7
патентни
барања.

(57) 1 Состав кој содржи баклофен, Dсорбитол и налтрексон, соли, енантиомери,

(51) C 07D 209/44, A 61K 31/40, 31/438,
31/439, C 07D 209/08, 215/08, 401/04, 401/12,
471/04, 471/10, 491/08, 491/10

(97) 15/10/2014 EP2332909
(73) Astex Therapeutics Limited
Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4

(11) 5569

(13) Т1

0QA, GB

(21) 2014/465

(22) 24/10/2014

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

(45) 31/10/2015
(30) 0004111 01/03/2006 GB; 0007474
13/04/2005 GB; 0670897P 13/04/2005 US

(72) O'Brien, Michael Alistair; Carr, Maria
Grazia; Navarro, Eva Figueroa; Woolford, Alison

and 0777989P 01/03/2006 US
(96) 13/04/2006 EP11158930.5

Jo-Ann; Woodhead, Andrew James; Congreve,
Miles Stuart; Frederickson, Martyn; Murray,

204 | С т р а н а
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алкокси,

амино,

моно-

и

ди-C1-2

Christopher; Downham, Robert and Phillips,

C1-2

Theresa Rachel
(54) ХИДРОКСИБЕНЗАМИДНИ ДЕРИВАТИ
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ

алкиламино, и арил и хетероарил групи од 5

НА HSP90

метокси;(
R8 е избран од водород и флуорин; и(

(57)

1

Соединение со формулата (VII):

до
12
прстенести
членови;
R4a е избран од водород, флуорин, хлорин и

R10b е избран од група составена од
халоген, OH, NH2, CH2OH, CH2NH2, O-C1-6алкил, NH-C1-6 алкил, арил, хетероарил, C37
циклоалкил,
O-хетероарил, O- C3-7

хетероциклил,
циклоалкил, O-

хетероциклоалкил,
C(=O)C1-6
алкил,
C(=O)OC1-6 алкил, C(=O)NH2, C(=O)NHC1-6
алкил, C(=O)N(C1-6 алкил, NH(C1-6 алкил),
N(C1-6 алкил)2, NHC(=O)C1-6 алкил, C6
арил,

или сол, солват, таутомер или негов Nоксид;(
кадешто
R1
е

n

е
0,
хидрокси

1,
2
или

или
3;(
водород;(

R2a е хидрокси или метокси под услов да
барем еден од R1 и R2a е хидрокси;
R3 e избран од водород; халоген; цијано; C15 хидрокарбил и C1-5 хидрокарбилокси;
кадешто
C1-5
хидрокарбил
и
C1-5
хидрокарбилокси
половини
се
секој
опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти избран од хидрокси, халоген,

OC6

арил,

C(=O)C6арил,

C(=O)OC6арил, C(=O)NH2, C(=O)NHC6арил,
C(=O)N(C6 арил)2, NH(C6 арил), N(C6
арил)2, NHC(=O)C6 арил, C5-6 хетероциклил,
OC5-6
хетероциклил,
C(=O)C5-6
хетероциклил, C(=O)OC5-6 хетеро- cyclил,
C(=O)NHC5-6 хетероциклил, C(=O)N(C5-6
хетероциклил)2,

NH(C5-6

хетероциклил),

N(C5-6
хетероциклил)2,
NHC(=O)C5-6
хетероциклил, C(=O)NHC1-6 алкил, C5-6
арил, S(=O)C1-6 алкил, S(=O)NH-C1-6 алкил
и SO2NH-C1-6 алкил; и група [sol], CH2[sol]
или OCH2CH2[sol] кадешто [sol] е избран од
следните групи.
има уште 14 патентни
барања.

(51) A 61K 31/12, 31/194, 31/423, 31/5377,
39/395, 45/00, 45/06, A 61P 1/00, 1/16, 13/12,

2-5 Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023, JP

19/02, 29/00, 37/02, 37/06, 43/00, C 07D 261/20

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(11) 5570

(13) Т1

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(21) 2014/466

(22) 24/10/2014

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) AIKAWA, Yukihiko and SHIOZAWA,

(45) 31/10/2015
(30) 0083730 27/03/2008 JP
(96) 25/03/2009 EP09724165.7

Shunichi
(54) УПОТРЕБА НА БЕНЗОФЕНОН

(97) 17/09/2014 EP2258361
(73) Toyama Chemical Co., Ltd.

ДЕРИВАТ ИЛИ НЕГОВА СОЛ И TNFАЛФА
ИНХИБИТОР ВО КОМБИНАЦИЈА И

Патенти
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ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО ГО

R2 претставува хетероциклична група која

СОДРЖИ ДЕРИВАТОТ ИЛИ НЕГОВАТА

може

СОЛ И ИНХИБИТОРОТ
(57) 1 Комбинација на безофенон дериват

алкоксикарбонил
или
карбонилна група која

претставенa со општата формула подолу или
негова сол и еден или повеќе TNFб

супституирана, или карбоксил група која
може
да
биде
заштитена;

инхибитори за употреба во метод на третман
на
автоимуни
заболувања:

R3 претставува атом на водород, атом на
халоген,
цијано
група,
нитро
група,

да

карбоксилна
формула

1

биде

група

супституирана,
хетероциклична
може да биде

која

може

да

биде

заштитенa, хидроксилна група, која може да
биде заштитена, амино група која може да
биде заштитена, меркапто група, карбамоил
група, или алкил, алкенил, циклоалкил, арил,
аралкил,
алкокси,
алкоксикарбонил,

арилокси,
ацил,
арилоксикарбонил,

алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил,
алкиламино,
алкилсулфониламино,

ациламино,
арилсулфониламино

R1 претставува хетероциклична група која

или хетероциклична група која може да биде
супституирана;

може да биде супституирана, супституиранa
фенил група или алкил група кој може да

R4 претставува циклоалкилокси група која
може
да
биде
супституирана;
и

биде
супституиран;
Z претставува алкиленска група која може да

R5 претставува атом на водород, атом на

каде

што

биде

супституиранa;

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 5574
(21) 2014/467

халоген, или со хидроксилна група. има уште
14 патентни барања.

(72) HOWARD, Steven; BESONG, Gilbert;
BRAIN, Christopher Thomas; BROOKS, Clinton

(13) Т1
(22) 27/10/2014

A.; CONGREVE, Miles Stuart ; DAGOSTIN,
Claudio; HE, Guo; HOU, Ying; LI, Yue; LU,

(45) 31/10/2015

Yipin; MORTENSON, Paul; SMITH, Troy;
SUNG, Moo ; WOODHEAD, Steven; WRONA,

(30) 91037p 22/08/2008 US
(96) 20/08/2009 EP09782051.8
(97) 30/07/2014 EP2331547
(73) Novartis AG and Astex Therapeutics

Wojciech and LAGU, Bharat
(54) ПИРОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА
КАКО CDK ИНХИБИТОРИ

Ltd.
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH and 436

(57) 1 Соединението што е 7-циклопентил-2(5-пиперазин-1-ил-пиридин-2-иламино)-7H-

Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB

пироло[2,3-d]пиримидин-6-карбоксилна
киселина диметиламид ја има следнава

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

формула

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
29/00, 35/00, 37/00
(11) 5575
(21) 2014/468

(57)
1
Формула

Соединение во согласност со
I:

(13) Т1
(22) 27/10/2014

(45) 31/10/2015
(30) 0220685P 26/06/2009 US and 0298188P
25/01/2010 US
(96) 25/06/2010 EP10728648.6
(97) 13/08/2014 EP2445912
(73) Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3 2800
Mechelen, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

или

негова

фармацевтски

прифатлива

(72) MENET, Christel Jeanne Marie and
BLANC, Javier
(54) НОВО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И

сол.има уште 19 патентни барања.

ИНФЛАМАТОРНИ БОЛЕСТИ

(51) C 07K 5/062, A 61K 38/05, 47/48, A 61P
25/00
(11) 5576
(21) 2014/469

(13) Т1
(22) 27/10/2014

(45) 31/10/2015
(30) 57773109 16/06/2009 NZ
(96) 16/06/2010 EP10789788.6
(97) 06/08/2014 EP2442832
(73) Innate Immunotherapeutics Limited

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GELDER, Frank, B. and WEBSTER,
Gillian, Alison
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

Auckland 1061, NZ

Патенти
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(57)

1

Состав кој што содржи мурамил

дипептид

попречно

поврзан

микрочестичка

за

во

употреба при третирање на мултипла склероза. има уште 11 патентни барања.
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потпирачи може да бидат со шина (3) на

(51) E 01B 26/00
(11) 5577

(13) Т1

едниот крај (11), кој што крај (11) има

(21) 2014/470

(22) 27/10/2014

перманентен магнет со слободна површина
(20) за стегање на шината, што се

(45) 31/10/2015
(30) 2002682 30/03/2009 NL
(96) 29/03/2010 EP10711089.2

карактеризира со тоа што споменатиот крај
(11) се состои од глава (18) со еден дел во

(97) 08/10/2014 EP2414591
(73) Roof Safety Systems B.V.

кој што е сместен споменатиот магнет (15),
при што споменатиот дел од главата е така

5913 RT Venlo, NL

вграден да има контакт со мрежниот дел (25)

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

на шината (3), при што контактната површина
на споменатиот краен дел со мрежниот дел

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

(25) кој што се состои од слободната
површина (20) на споменатиот магнет (15),

(72) BIESBROUCK, Gerardus, Majella and
BAKKER, Johannes, Antonius
(54) БЕЗБЕДНОСНА СТРУКТУРА ЗА

при што споменатиот магнет (15) е
предвиден за апсорбирање на влечните сили

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
(57) 1 Безбедносна структура (8) за заштита

агол во однос на споменатата контактна
површи-на, при што крајниот дел на главата

на железничка пруга, која што се состои од
огра-да (9) која што е поставена во

кој што го има магнетот (15) е единствениот
дел на потпирачот кој што, во позиција за

исправена позиција за употреба и има
потпирачи (10) кои што се поставени во

употреба, е во контакт со шината (3).
уште 13 патентни барања.

кои што се вршат во еден правец под прав

има

хоризонтална позиција за употреба, кои

Патенти
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(51) A 61K 31/40, 31/42, 31/44, C 07D 401/02
(11) 5578

(13) Т1

(21) 2014/471

(22) 28/10/2014
(45) 31/10/2015

метил]пиперазинкарбоксилат

или негова фармацевтски прифатлива сол;(

(30) 0581197P 17/06/2004 US
(96) 16/06/2005 EP05761304.4

iii)
метил4-[(2-флуоро-3-{[(6-метил(3пиридил))амино]карбониламино}-

(97) 13/08/2014 EP1765327
(73) Cytokinetics, Inc.

фенил)метил]пиперазинкарбоксилат

280 East Grand Avenue South San
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или негова фармацевтски прифатлива сол;(
iv)
метил4-[(3-{[(6-метил-3-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MORGAN, Bradley P.; MUCI, Alex; LU,

пиридил)амино]карбониламино}фенил)метил]пиперазинкарбоксилат

Pu-Ping; KRAYNACK, Erica; TOCHIMOTO,
Todd and MORGANS, David
(54) СОЕДИНЕНИЈА, СОСТАВИ И

или негова фармацевтски прифатлива сол;(

Francisco, CA 94080, US

v)

ПОСТАПКИ
(57)
i)

1

Соединение

избрано

од:

метил4-[(3-флуоро-5-{[(6-метил(3-

пиридил))амино]карбониламино}фенил)метил]пиперазинкарбоксилат

метил4-[(1S)-1-(5-флуоро-3-{[(6-метил(3-

пиридил))амино]карбониламино}фенил)етил]пиперазинкарбоксилат
или негова фармацевтски прифатлива сол;
и(
vi)

N-{3-[(1S)-1-(4-ацетилпиперазинил)етил]-

2-флуорофенил}[(6-метил(3или негова фармацевтски прифатлива сол;(

пиридил))амино]карбоксамид
или негова фармацевтски прифатлива сол.

ii)
етил4-[(4-флуоро-3-{[(6-метил(3пиридил))амино]карбониламино}фенил)-

има уште 5 патентни барања.

(51) C 07D 223/16

(72) Lecouve, Jean-Pierre; Vaysse-Ludot,

(11) 5367
(21) 2014/502

(13) Т1
(22) 10/11/2014

(45) 31/10/2015
(96) 09/11/2012 EP12191902.1

Lucile; Pannetier, Nicolas; REnaud, Jean-Luc
and Moulin, Solenne
(54) НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА
ИВАБРАДИН И НЕГОВИ ДОДАТНИ СОЛИ

(97) 27/08/2014 EP2607353
(73) Les Laboratoires Servier

СО ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА
КИСЕЛИНА

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

(57) 1 Процес за синтеза на ивабрадин со

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

формула

(I):

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

назначена со тоа, штo соединението со
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формулата

(V):

хетероароматичен

етер

група,

или паровите R1, R2, R3 и R4 формираат,
заедно со јаглеродните атоми што ги носат,
формираат 3- до 7- членска карбоцикл или
хетероцикл,
X
се подложува на редуктивната аминизациска
реакција

со

амин

со

формулата

(VI):

претставува:

o
кислороден
атом,
или
o некоја -NH група, или атом на азот кој е
супституиран од алифатичен, ароматичен,
хетероароматичен
привлекувачка

или

електрон-

група,
или
o со -PH група, или атом на фосфор кој е

во присуство на катализатор базиран на
железо
со
формулата
(VII):

супституиран
од
еден
или
повеќе
алифатичен, ароматичен или електронпривлекувачка
групи,
o

сулфурен

или
атом,

L1, L2, L3 независно претставува карбонил,
нитрил,
изонитрил,
хетероароматичен,
фосфин, фосфит, фофонит, фосфорамидит,
фофинит, фофолан, фофолен, алифатични
амин, ароматичен амин, хетероароматски
каде што R1, R2, R3 и R4

независно

претставуваат:
o

атом

етер, ихетероароматичниот етер, сулфон,
сулфоксид или сулфоксимин група или Nна

водород,

или

o група -SiR5R6R7, каде што R5, R6, R7
независно
претставува
евентуално
супституиран,

линеарен

(C1-C6)алкил
супституирана

група

или

или
евентуално
ароматски
или

хетероароматски
група,
или
o евентуално супституиран, линеарна или
o
o

(C1-C6)алкилна

електрон-привлекувачка
амин
група,
која
е

група,

или

група,
или
алифатична,

ароматична, хетероароматична или носечка
електрон-привлекувачка
група,
или
o

алифатичен,

Патенти

хетероциклична карбен група којашто има
еден
од
двата
следните
формули:

разгранет

хетероароматски
група,
или
o евентуално супституиран ароматска или

разгранета

амин, електрон-привлекување на група
носење амин, алифатични етер, ароматични

ароматичен

или

назначена со тоа што Y и Z, независно
претставуваат
атом
на
сулфур
или
кислороден атом или група NR8 каде што R8
претставува евентуално супституирана алкил
група

или

евентуално

супституиран

ароматичен или хетероароматска група,
K претставува атом на јаглерод или азотен
атом,
R9 и R10 независно претставуваат атом на
водород, евентуално супституиранa алкил
група,
може
да
биде
супституиранa
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ароматски или хетероароматскa група, атом

независно

на халогена, алифатична, ароматична или

супституирана алкил група или евентуално

хетероароматична етер група, алифатична,
ароматска или хетероароматска амин група,

супституиран
ароматска
или
хетероароматска група, и n е 1 или 2, во

или
на
паровите
R9
и
R10
формираат, заедно со атомите што носат,

присуство или не на триметиламин N-оксид,
под дихидроген притисокот од 1 до 20 бари,

формираат 3- до 7-членски карбоцикл или
хетероцикл,

во органски растворувач или мешавина од
органски растворувачи, на температура 25-

иликаде

100 ° C. има уште 13 патентни барања.

што

R11

и

R12

(51) C 07K 16/24
(11) 5368

(13) Т1

(21) 2014/503

(22) 12/11/2014
(45) 31/10/2015

претставува

евентуално

(72) ADAMS, Ralph; GELINAS, Richard, Evan;
SINGHAL, Mitra, Choudhury; ZHANG, Yi and
POPPLEWELL, Andrew, George
(54) АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО

(96) 04/12/2006 EP06820403.1

ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ IL-6

(97) 24/09/2014 EP1960430
(73) UCB Pharma S.A.

(57) 1 Неутрализирачкo антителo коeшто
има специфичност за човечки IL-6, којшто

Allee de la Reserche 60 1070 Bruxelles, BE

има тешка низа којашто ja содржи секвенцата
gH13 дадена во SEQ ID NO:11 и лесна низа

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

којашто ја содржи секвенцата gL10 дадена во
SEQ ID NO:13.
има

уште

17

патентни

барања

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

C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, R6-S(=O), R6-S(=O)2-,

(13) Т1
(22) 13/11/2014

(11) 5369
(21) 2014/504

-N(H)S(=O)R6, -

N(R7)S(=O)R6, -S(=O)N(H)R6, -S(=O)NR6R7, N(H)S(=O)2Rb,
-N(R7)S(=O)2R6,
-

(45) 31/10/2015
(96) 17/11/2010 EP10787274.9

S(=O)2N(H)R6,
S(=O)(=NR6)R7,

-S(=O)2NR6R7,

(97) 22/10/2014 EP2507235
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

S(=O)(=NR7)R6,
и

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE

- што е опционално супституирана, еднаш

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

или повеќе пати, идентично или различно, со
супституент
одбран
од
:

(72) KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER,
Gerhard; LIENAU, Philip; SCHULZE, Volker;

хало-, хидроксил-, циано-, нитро-, C1-C6алкил-, хало-C1-C6-алкил-, C1-C6-алкокси-,

KOPPITZ, Marcus; SCHIROK, Hartmut;
BADER, Benjamin; WENGNER, Antje, Margret;

хало-C1-C6-алкокси-, хидрокси-C1-C6-алкил,
C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил-,
хало-C1-C6-

BRIEM, Hans; HOLTON, Simon; PRECHTL,

алкокси-C1-C6-алкил-,

Stefan and BOMER, Ulf
(54) ТРИАЗОЛОПИРИМИДИНИ

R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-,
R8-(C1-C6алкокси)-, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-

(57) 1 Соединение со општата формула (I):

(C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил)-,
R8-(C1-C6алкокси-C1-C6-алкил)-O-, R8-O-, -C(=O)R8, -

-N=S(=O)(R6)R7;

C(=O)O-R8, -OC(=O)-R8,
N(R7)C(=O)R8,
N(H)C(=O)NR8R7,

-

R8-(C1-C6-алкил)-,

-N(H)C(=O)R8,

-N(R7)C(=O)NR8R7,

-

NR8R7, -C(=O)N(H)R8,
C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8,
S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, N(R7)S(=O)2R8,
S(=O)2N(H)R8,
S(=O)(=NR8)R7,
назначено
со
тоа,
што:
R1 претставува арил група
- што е супституирана, еднаш или повеќе
пати,
идентично
супституент

или
различно,
одбран

со
од:

R6-(C1-C6-алкил)-, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)m,
R6-(C1-C6-алкокси)-,
R6(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R6-(C1-C6-алкоксиC1-C6-алкил)-,
R6-(C1-C6-алкокси-C1-C6алкил)-O-,R6-O-,

-C(=O)R6,

OC(=O)-R6,
N(R7)C(=O)R6,
N(R7)C(=O)NR6R7,
Патенти

-C(=O)O-R6,

-

-N(H)C(=O)R6, -N(H)C(=O)NR6R7,
-NR6R7, -

-S(=O)2NR8R7,

-

-S(=O)(=NR7)R8,

-N=S(=O)(R8)R7;
R2 претставува арил група или хетероарил
група
што е опционално супституирана,
еднаш или повеќе пати, идентично или
различно, со супституент одбран од:
хало-, хидроксил-, циано-, нитро-, C1-C6алкил-, хало-C1-C6-алкил-, C1-C6-алкокси-,
хало-C1-C6-алкокси-, хидрокси-C1-C6-алкил,
C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил-,
хало-C1-C6алкокси-C1-C6-алкил-,
R8-(C1-C6-алкил)-,
R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-,
R8-(C1-C6алкокси)-, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8213 | С т р а н а
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(C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил)-,

R8-(C1-C6-

алкил-, хало-C1-C6-алкил-, C1-C6-алкокси-,

алкокси-C1-C6-алкил)-O-,

-O-(CH2)n-

хало-C1-C6-алкокси-, хидрокси-C1-C6-алкил,

C(=O)NR8R7, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8,
-

C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил-,
хало-C1-C6алкокси-C1-C6-алкил-,
R8-(C1-C6-алкил)-,

N(R7)C(=O)R8,
-N(H)C(=O)NR8R7,
N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8,

R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-,
R8-(C1-C6алкокси)-, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-

-C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8,
-

(C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил)-,
R8-(C1-C6алкокси-C1-C6-алкил)-O-,
арил-,
R8-O-,

S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -

-C(=O)R8,

N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8,
S(=O)2NR8R7,
-S(=O)(=NR8)R7,

N(H)C(=O)R8,
-N(H)C(=O)NR8R7,

-

-C(=O)O-R8,

-OC(=O)-R8,

-

-N(R7)C(=O)R8,
-N(R7)C(=O)NR8R7,
-

S(=O)(=NR7)R8,
-N=S(=O)(R8)R7
;
R3 претставува водороден атом, халоген

NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-,
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -

атом, хидрокси-, амино, циано-, нитро-, C1C4-алкил-,
хало-C1-C4-алкил-,
C1-C4-

N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, N(H)S(=O)2R8,
-N(R7)S(=O)2R8,
-

алкокси-, хало-C1-C4-алкокси-, хидрокси-C1-

S(=O)2N(H)R8,

-S(=O)2NR8R7,

-

C4-алкил, C1-C4-алкокси-C1-C4-алкил-, халоC1-C4-алкокси-C1-C4-алкил-, C2-C6-алкенил-

S(=O)(=NR8)R7,
N=S(=O)(R8)R7

-S(=O)(=NR7)R8,

;

, C2-C6-алкинил-, хало-C2-C6-алкенил-, халоC2-C6-алкинил-, C3-C6-циклоалкил-, или

R7 претставува водороден атом, C1-C6алкил-, или C3-C6-циклоалкил- група ;

хало-C3-C6-циклоалкилгрупа
;
R4 претставува водороден атом, халоген

или
NR6R7

атом, хидрокси-, амино, циано-, нитро-, C1-

претставува 3- до 10-члена хетероциклил

C4-алкил-,
хало-C1-C4-алкил-,
C1-C4алкокси-, хало-C1-C4-алкокси-, хидрокси-C1-

група, што е опционално супституирана,
еднаш или повеќе пати, идентично или

C4-алкил, C1-C4-алкокси-C1-C4-алкил-, халоC1-C4-алкокси-C1-C4-алкил-, C2-C6-алкенил-

различно, со халоген, хидрокси, циано-,
нитро-, C1-C6-алкил-, хало-C1-C6-алкил-, C1-

, C2-C6-алкинил-, хало-C2-C6-алкенил-, халоC2-C6-алкинил-, C3-C6-циклоалкил-, или

C6-алкокси-, хало-C1-C6-алкокси-, хидроксиC1-C6-алкил,
C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил-,

хало-C3-C6-циклоалкил-

хало-C1-C6-алкокси-C1-C6-алкил-,

C2-C6-

R5
претставува
водороден
атом;
R6 претставува група одбрана од C3-C6-

алкенил-,
C2-C6-алкинилциклоалкил-;

C3-C6-

циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклил,
арил,
хетероарил,
-(CH2)q-(C3-C6-

R8 претставува водороден атом, C1-C6алкил-, или C3-C6-циклоалкил- група ;

циклоалкил),
-(CH2)q-(3до
10-член
хетероциклил), -(CH2)q-арил, или -(CH2)q-

n, m, p претставуваат, независно едно од
друго, цел број од 0, 1, 2, 3, 4, или 5 ;

хетероарил, наведената група е опционално

q претставуваn цел број од 0, 1, 2 или 3 ;

супституирана, еднаш или повеќе пати,
идентично или различно, со супституент

или негов стереоизомер, таутомер, N-оксид,
хидрат, солват, или сол, или мешавина од

одбран
од:
хало-, хидроксил-, циано-, нитро-, C1-C6-

истите. има уште 16 патентни барања.
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(51) A 61K 9/08, 31/737, 33/14, 9/00, A 61P

(54) ТРЕТИРАЊЕ НА ИНТЕРСТИЦИЈАЛЕН

31/10

ЦИСТИТ СО ВИСОКА ДОЗА ХОНДРОИТИН

(11) 5372
(21) 2014/505

(13) Т1
(22) 13/11/2014

СУЛФАТ
(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при

(45) 31/10/2015
(96) 18/02/2004 EP04711966.4

третирање на човек пациент кој што страда
од интерстицијален цистит или слични

(97) 29/10/2014 EP1603578
(73) Tribute Pharmaceuticals Canada Inc.

состојби на бешиката и/или уринарниот тракт
така што се дава со всадување во бешиката

County of Middlesex ON N5W 3Z8, CA

на пациентот при што сличните состојби има

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

фор-ми на цистит со дефицит на GAG или
дефицит на GAG што ја придружува хронич-

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

на-та инфекција на уринарниот тракт, при
што составот содржи единична доза на хон-

(72) RIEHL, Peter, R. and HAHN, Sungtack,
Samuel

дроитин сулфат во количина од најмалку 400
mg, и водено средство. има уште 9 патентни
барања.

(51) C 07D 207/16, A 61K 31/401, A 61P 9/00
(11) 5374
(21) 2014/506

(13) Т1
(22) 13/11/2014

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/10/2015
(96) 25/05/2007 EP07733717.8

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GORE, Vinayak G.; PEHERE, Ashok D.;

(97) 05/11/2014 EP2041083
(73) Generics (UK) Limited

GAIKWAD, Avinash C. and VIJAYKAR, Priyesh
S.
(54) МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА

Potters Bar, Hertfordshire EN6 1AG, GB

ЗОФЕНОПРИЛ КАЛЦИУМ
Патенти
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(57) 1 Метод за подготовка на зофеноприл

сите

калциум, кој што ги опфаќа следните чекори:

(б)

45

(a) комбинирање на воден раствор од

калциумова сол и раствор од зофеноприл
сол која не е зофеноприл калциум во

пропорции,
одржување

на

додека зофеноприл
наталожи,

добиената

мешавина

калциумот

не

се
и

(ц) одвојување на зофеноприл калциумот од
суспензијата. има уште 9 патентни барања.

органски солвент кој што се меша со вода во

(51) C 08L 83/04, 5/08, 75/04, C 09D 105/08,
183/04, C 14C 9/00

(A) барем едно познато средство
импрегнирање
од
групата
(AI)

за
од

(13) Т1
(22) 18/11/2014

флуоројаглеродни
и

(45) 31/10/2015
(30)

(A2)
од
флуоринирани
силикони,
и
1. барем еден катјонски полимер одбран од

(96) 02/06/2010 EP10724299.2

хитосан,

(97) 24/09/2014 EP2438119
(73) Werner & Mertz GmbH

биополимер, подобро од полиамиди или
полипептиди од предоминантни базни амино

Rheinallee 96 55120 Mainz, Mainz, Mainz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

киселини
(лизин,
Аргинин,
хистидин,
цитиулин вклучувајчи во комбинација), или

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BRAKEMEIER, Andreas; GRATZL, Vera;

од амино-функционализиран (мет) акрилат
кополимер или функционализиран стирен

HAAK, Ralf and KÜHNAPFEL, Schirin
(54) СОСТАВ ШТО ИМА ИМПРЕГНИРАЧКИ
ЕФЕКТ

акрилат

(57) 1
содржи

типот. има уште 15 патентни барања.

(11) 5375
(21) 2014/507

Средство за импрегнирање што

216 | С т р а н а
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дериват на хитосан или друг
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алифатски

и

ароматски
амино-функционализиран
полиуретан од полиестер и поликарбонат
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(51) A 61K 31/382, 31/155, 31/4439, 31/64,
45/00, A 61P 13/12, 25/00, 27/02, 3/10, 5/50,

(72) Takahashi, Teisuke and Uchida, Saeko
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО 1S)-

9/10, 9/14
(11) 5376

(13) Т1

1,5-АНХИДРО-1-[5-(4-ЕТОКСИБЕНЗИЛ)-2МЕТОКСИ-4-МЕТИЛФЕНИЛ]-1-ТИО-D-

(21) 2014/508

(22) 18/11/2014

ГЛУЦИТОЛ И ИНСУЛИНСКИ СЕКРЕТАГОГ

(45) 31/10/2015

(57)

1

Фармацевтски состав што содржи

(96) 16/04/2010 EP13157571.4
(97) 29/10/2014 EP2601949
(73) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

комбинација
од
(А) (1S)-1,5-анхидро-1-[5-(4-етоксибензил)-2-

24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku,
Tokyo 170-8633, JP

негова фармацевтски прифатлива сол или
хидрат на соединението или солта; и

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

(Б) инсулински секретагог. има уште 11
патентни барања.

(51) B 65D 51/32, A 45D 34/04, 40/26

проток (4), споменатата пареа (3) е поставен

метокси-4-метилфенил]-1-тио-D-глуцитол или

(13) Т1
(22) 18/11/2014

за воведување, преку наведениот проток (4)
и на дисталниот крај има единицата за

(45) 31/10/2015
(96) 10/01/2012 EP12150572.1

апликација, споменатиот резервоарот (1)
има, на надворешната периферијата на

(97) 20/08/2014 EP2474482
(73) Brivaplast S.r.l.

споменатиот проток облик за олеснување
елементи
за
насочување
и

Via Vittor Pisani 12/a 20124 Milano, IT

задржување на елементи слични на затка

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(19а, 19б) насочен внатрешно од наведениот
капак (2), наведените обликувани елементи

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

што се состои од дното, прстенеста,
назабена круна (5) и на една серија на

(72) Vanocini, Stefano; Poletto, Anna;
Fumagalli, Ambrogio and Boccardo, Bruno
(54) САД СО ПОДОБРЕН СИСТЕМ ЗА

водечките и потпорни тела (6), оската на која
е под агол на оската на наведеното

ОТВОРАЊЕ
Сад за течност или производи од

одвоени од еден друг и од наведената
прстенеста круна (5) од страна на каналот

паста, од типот што се состои од резервоар
(1) и капак за затворање (2) на споменатиот

(7), назначена со тоа што споменататите
елементи како затка (19а, 19б) проект од

резервоар (1) и рачка за пареа (3) управуван
од
наведената
рачка,
споменатиот

прилози (18а, 18б) кои произведуваат
ротациона единица (13) се ангажирани во

резервоарот

поглед на споменатиот капак (2). има уште 12

(11) 5377
(21) 2014/509

(57)

1

(1)

што

се

состои

резервоарот (1), споменатите тела (6) се

од

цилиндрично тело, ограничено погоре од

Патенти

патентни

барања.
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(51) C 07D 271/08, A 61K 31/4245, A 61P

Jiacheng ; LIN, Qiyan; WENG, Lingkai ; YUE,

1/00, 11/00, 17/00, 19/00, 25/00, 27/00, 29/00,
35/00, 37/00, 43/00

Tai-Yuen and LIU, Pingli
(54) 1,2,5-ОКСАДИАЗОЛИ КАКО

(11) 5378
(21) 2014/510

(13) Т1
(22) 18/11/2014

ИНХИБИТОРИ НА ИНДОЛЕАМИН 2,3ДИОКСИГЕНАЗА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Соединение со Формула

I:

(96) 07/07/2009 EP09790108.6
(97) 03/09/2014 EP2315756
(73) Incyte Corporation
Experimental Station Route 141&Henry Clay

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:

Road Building E336
Wilmington, Delaware 19880, US

R3
n

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

има уште 38 патентни барања.

R1
R2

е

e
Cl,
е

NH2
Br, CF3,
H

е

или
1

или
CH3

CH3;
или CN;

F;
или

и
2.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) COMBS, Andrew, P.; YUE, Eddy, W. ;
SPARKS, Richard, B.; ZHU, Wenyu; ZHOU,
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(51) A 61K 31/41, 31/4178, 31/4184, 31/519, A

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

61P 3/10, 9/04, 9/10

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

(11) 5379
(21) 2014/511

(13) Т1
(22) 18/11/2014

(45) 31/10/2015
(96) 25/08/2000 EP08004265.8

(72) Ljunggren, Anders; Yusuf, Salim;
Schoelkens, Bernward; Bender, Norbert ;

(97) 24/09/2014 EP1925303
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Rangoonwala, Badrudin; Dagenais, Gilles and
Gerstein, Hetzel
(54) УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ НА
РЕЦЕПТОРОТ АНГИОТЕНЗИН II ТИП 1 ЗА

Brüningstrasse 50

СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС

65929 Frankfurt am Main, DE

(51) C 07D 498/22, A 61K 31/395, A 61P 31/04

(74) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,

(11) 5416

(13) Т1

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

(21) 2014/512

(22) 20/11/2014

(72) Вискоми, Џузепе Клаудио; Кампана,

(97) 06/09/2006 EP1698630
(73) Алфа Вассерманн С.п.А.

Мануела; Конфортини, Донатела; Барбанти,
Мариа Мириам and Брага, Дарио
(54) НОВИ ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА
РИФАКСИМИН, ПОСТАПКА ЗА НИВНО

ул. 1 Виа Енрико Ферми, 65020 Аланно
(Пескара), IT

ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА ВО
МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ

(45) 31/10/2015
(96) 03/03/2005 EP05004695.2

Патенти
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(51) A 61K 9/16, 31/4709
(11) 5380

(13) Т1

(72) MUKAI, Tadashi
(54) ТВРДА ФАРМАЦЕВТСКА

(21) 2014/513

(22) 20/11/2014

ФОРМУЛАЦИЈА

(45) 31/10/2015

(57)

1

Тврда фармацевтска формулација

(30)
(96) 14/05/2009 EP09746710.4

што
содржи
(а) цилостазол, (б) пре-желатинизиран скроб

(97) 05/11/2014 EP2273981
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

во количина од 10 до 90 % по тежина
базирано
на
вкупната
тежина
на

9, Kanda-Tsukasa-machi 2-chome Chiyoda-

формулацијата, (ц) една или повеќе видови

ku
Tokyo 101-8535, JP

на ентерични состојки и (д) органска
киселина. има уште 16 патентни барања.

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

(51) A 61K 9/00, 38/18

(72) DOMENICI, Luciano ; GIOVANNINI, Luca

(11) 5421

(13) Т1

(21) 2014/514

(22) 21/11/2014
(45) 31/10/2015

and SANSO', Marco
(54) ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ НА
БАЗА НА BDNF (НЕВРОТРОПЕН ФАКТОР

(96) 12/11/2010 EP10809037.4
(97) 08/10/2014 EP2501362
(73) HMFRA Hungary Limited Liability
Company

СО МОЗОЧНО ПОТЕКЛО) И НИВНА
УПОТРЕБА

Villanyi Ut 47,

фактор

1118 Budapest, HU

концентрација од барем 15 mg/ml. има уште
11 патентни барања.

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(57) 1 Офталмолошки препарат во форма
на капки за очи што содржи невротропен
со

мозочно

потекло

(BDNF)

во

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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(51) H 04M 3/42, 15/00, 3/38, 3/487, H 04W
4/24

Str. Biruinta 4, Com. Lozova
Straseni 3721, MD

(11) 5382

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(21) 2014/516

(22) 24/11/2014

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Nicolaescu, Gheorghe
(54) МЕТОД ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА
ПОВИКАН ПРЕТПЛАТНИК КОГА

(45) 31/10/2015
(96) 17/01/2012 ЕП12706121.6
(97) 03/09/2014 ЕП2609726
(73) Nicolaescu, Gheorghe

(51) A 61K 47/48, C 07K 26/32, G 01N 33/574
(11) 5411
(21) 2014/517

(13) Т1
(22) 25/11/2014

СТРАНКАТА ШТО БАРА/ПОВИКУВА НЕМА
ДОВОЛНО КРЕДИТ

(73) Fundació Privada Institut De Recerca
Hospital Universitari Vall Hebron; Fundació
Privada Institució Catalana De Recerca I

(45) 31/10/2015
(96) 05/06/2009 EP09772265.6

Estudis Avançants and Fundació Privada
Institut d'Investigació Oncològica de Vall-

(97) 03/09/2014 EP2293819

Hebron

Патенти
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Passeig Vall d'Hebron 119-129 Edifici de

(72) ARRIBAS LÓPEZ, Joaquín; PEDERSEN,

Recerca

Kim; ANGELLINI, Pier-Davide; PARRA PALAU,

08035 Barcelona, ES; Passeig Lluís
Companys 23
08010 Barcelona, ES and Passeig Vall
d'Hebron 119-129, Edifici Matern-Infantil,

Josep Lluis ; LAOS, Sirle and BASELGA
TORRES, José
(54) ПОСТАПКА ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ
НА КАНЦЕРИ КОИ ИЗРАЗУВААТ

Planta 14
08035 Barcelona, ES

СКРАТЕНА ВАРИЈАНТА НА РЕЦЕПТОРОТ
HER2

(51) C 07D 215/56
(11) 5383

(13) Т1

(54) КРИСТАЛИ ОД ЛАКВИНИМОД
НАТРИУМ И ПРОЦЕС ЗА НИВНО

(21) 2014/518

(22) 25/11/2014

ПРОИЗВОДСТВО

(45) 31/10/2015

(57)

1

Смеса на кристален лаквинимод

(96) 18/10/2006 ЕP06826297.1

натриум

честички,

(97) 10/09/2014 EP1937642
(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd

i) кадешто 10% или повеќе од вкупниот износ
од волуменот на лаквинимод натриум

5 Basel Street PO Box 3190
49131 Petach Tikva, IL

честичките имаат големина поголема од 40
микрони,
или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ii) која има избрана густина од најмалку 0,6
g/mL.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

има

уште

16

патентни

барања

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) FRENKEL, Anton ; GUREVICH, Eduard
and LAXER, Avital
.
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(57) 1 n-3 PUFA за употреба при лекување

(51) A 61K 31/23, A 61P 9/06
(13) Т1
(22) 25/11/2014

на симптоми на инсуфициенција на срце
(ОС) кај пациенти кои имаат фракција на

(45) 31/10/2015
(96) 23/07/2009 EP09777388.1

исфрлање на левите вентрикули помалa од
40% (LVEF < 40%), дијабетес и/или вкупен

(97) 10/09/2014 EP2323647
(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche

холестерол
намалување

Riunite S.p.A. and SPA SOCIETA' PRODOTTI

хоспитализација поради кардиоваскуларни

ANTIBIOTICI S.p.A.
Viale Shakespeare, 47

причини, кадешто n-3 PUFA е смеса на масни
киселини којашто има содржина во EPA и

00144 Roma (RM), IT and Via Biella, 8
20143 Milano, IT

DHA во опфат помеѓу 75% и 95% од
тежината на вкупната тежина на масните

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

киселини и споменатата n-3 PUFA се
администрира кон споменатиот пациент

(72) CAVAZZA, Claudio and CACCIA, Maria,

повеќе

Giovanna
(54) ДОЛГОРОЧНО ЛЕКУВАЊЕ НА

има

(11) 5385
(21) 2014/519

<

200%
на

од
уште

7

mg/dl,
со
смртност

цел
или

3.5

години.

патентни

барања

СИМПТОМИ НА СРЦЕВА
ИНСУФИЦИЕНЦИЈА
.

(51) C 07D 213/74, 239/48, 239/95, 401/12
(11) 5386
(21) 2014/521

(13) Т1
(22) 26/11/2014

Hamilton HM LX, BM

(45) 31/10/2015

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(96) 20/11/2007 EP07864693.2
(97) 27/08/2014 EP2091918
(73) IRM LLC

Патенти

131 Front Street P.O. Box HM 2899
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(72) MICHELLYS, Pierre-Yves; PEI, Wei;
MARSILJE, Thomas H.; CHEN, Bei and UNO,
Tetsuo
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(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ КАКО

X

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА

CONR(R12),

(57) 1 Соединение што ја има формулата
(2):

CONR(CR2)pOR12,
CONR(CR2)pS(O)1-2R12

или негови фармацевтски прифатливи соли;
назначено со тоа, што R1 е хало или C1-6

6NR(CR2)pOR12;
Y е
пиролидинил,

алкил;
R2

е

(CR2)qY,

циано,

C(O)O0-1R12,

CONR(CR2)pNR(R12),
CONR(CR2)pSR12,
или
(CR2)1пиперидинил

или

H;

азетиднил, секое од истите е прикачено на
феил прстенот преку јаглероден атом;

R3 е (CR2)0-2SO2R12 (CR2)0-2SO2NRR12,

R12 и R13 се независно 3-7 член заситен или

(CR2)0-2C(O)O0-1R12,
или

(CR2)0-2CONRR12,
циано;

парцијално незаситен карбоцикличен прстен,
или 5-7 член хетероцикличен прстен што

R4 е C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6
алкинил; OR12, NR(R12), хало, нитро,

содржи N, O и/или S; арил или хетероарил;
или
R12
е
H
или
C1-6
алкил;

SO2R12, (CR2)pR13 или X; или R4 е H;
R6
е
изопропокси
или
метокси;

R
n

едно од R8 и R9 е (CR2)qY и другото е C1-6

p

алкил, циано, C(O)O0-1R12, CONR(R12) или
CONR(CR2)pNR(R12);

q е 0. има уште 16 патентни барања.

(51) H 04N 19/117, 19/11, 19/119, 19/176,
19/182, 19/33, 19/50, 19/593, 19/82, 19/91

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

е

е

H
е

или
е

C1-6

алкил;
0-1;

0-4;

и

(11) 5389

(13) Т1

(72) Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Seregin,

(21) 2014/523

(22) 26/11/2014

Vadim; Shlyakhov, Nikolay and Koroteev,
Maxim
(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
СЛИКА

(45) 31/10/2015
(96) 02/07/2009 EP13172075.7
(97) 03/09/2014 EP2640076
(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(51) C 07D 473/38, A 61K 31/517, 31/52, A
61P 19/10, 29/00, 7/00, C 07D 403/12, 473/00,

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

473/16, 473/24, 473/30, 473/34, 473/40, 487/04
(11) 5390
(13) Т1

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Sadhu, Chanchal; Dick, Ken; Sowell, C.

(21) 2014/524

Gregory; Kesicki, Edward A.; Oliver, Amy and

(22) 27/11/2014

(45) 31/10/2015
(96) 24/04/2001 EP08006457.9

Treiberg, Jennifer
(54) ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКИ

(97) 19/11/2014 EP1939203
(73) ICOS Corporation

ФОСФАТИДИЛ-ИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА
ДЕЛТА ИЗОФОРМ

22021 20th Avenue S.E.
Bothell, WA 98201, US
224 | С т р а н а
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(51) C 12N 9/26
(11) 5401

(13) Т1

(21) 2014/525

(22) 27/11/2014
(45) 31/10/2015

(96) 05/03/2004 EP09012669.9
(97) 19/11/2014 EP2177620
(73) Halozyme, Inc.
11388 Sorrento Valley Road
San Diego, CA 92121, US
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Bookbinder, Louis, H.; Kundu, Anirban and Frost, Gregory, L.
(54) РАСТВОРЛИВ ХИЈАЛУРОНИДАЗА ГЛИКОПРОТЕИН (SHASEGP), ПРОЦЕС ЗА
ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ, УПОТРЕБИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО ГО
СОДРЖАТ
(57)
1
Молекул на нуклеинската киселина кој кодира C-терминално заоблен
хи¬ја¬лу¬ро¬нидаза полипептид, при што кодираниот полипептид содржи низа на
амино¬ки¬селини која има најмалку 98% идентитет на низата со низата на аминокисе¬ли¬ни
прикажана
како
ами¬но¬ки¬се¬лини
1-448
од
НИЗА
ИД
БР:
4.
има уште 21 патентни барања.

Патенти
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(51) C 12N 1/14, A 01N 63/04, C 12Q 1/68, C

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

12R 1/885

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 5404
(21) 2014/526

(13) Т1
(22) 27/11/2014

(72) PERTOT, Ilaria; LONGA, Claudia Maria;
PRODORUTTI, Daniele; MICHELON, Lorenza

(45) 31/10/2015
(96) 21/03/2008 EP08763785.6

and SAVAZZINI, Federica
(54) ТРИХОДЕРМА АТРОВИРИД SC1 ЗА

(97) 24/09/2014 EP2274414
(73) Trentino Sviluppo S.p.A. and

БИОКОНТРОЛА НА ГАБИЧНИ БОЛЕСТИ
КАЈ РАСТЕНИЈА

Fondazione Edmund Mach

(57)

Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto, (TN), IT and Via E.Mach 1

атровирид SC1, CBS n°122089, како
биоконтро¬лен агенс. има уште 28 патентни

38010 San Michele all'Adige, IT

барања.

1

Изолиран вид на Триходерма

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

(51) C 07K 14/54, A 01K 67/027, C 07K 14/715
(11) 5406
(21) 2014/527

(13) Т1
(22) 28/11/2014

(72) STEVENS, Sean; WANG, Li-hsien;
DORE, Anthony, T. and MURPHY, Andrew, J.
(54) ХУМАНИЗИРАН IL-6 И IL-6 РЕЦЕПТОР
(57) 1 Генетски модифициран глушец што

(45) 31/10/2015
(96) 29/10/2012 EP12795905.4

содржи замена на ендоген локус на
глувчешки IL-6 од глувчешки ген што кодира

(97) 01/10/2014 EP2663575
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road

IL-6 со човечки ген што кодира човечки IL-6,

Tarrytown, NY 10591, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ендогени регулаторни елементи на глушец
на ендогениот локус на глувчешки IL-6. има

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

уште 16 патентни барања.
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(51) A 61P 35/00, A 61K 31/495, C 07D

C1-C7-алкил-;

217/24, 401/04, 401/10, 401/12, 401/14, 405/04,
405/12, 405/14, 409/12, 413/10, 413/12, 413/14,

R6 е независно
составена

417/12
(11) 5407

(13) Т1

HR’O-

(21) 2014/528

(22) 28/11/2014
(45) 31/10/2015

(R’)2N-;
R7 е независно

одбрано

од

групата
од

одбрано

од

групата

(96) 21/12/2010 EP10792944.0

составена

(97) 24/09/2014 EP2516009
(73) Novartis AG

R’O(R’)2N-;

Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH

R’ е одбрано од групата составена од
H-

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

C1-C7-алкилC1-C7-алкенил-

(72) BERGHAUSEN, Joerg; BUSCHMANN,

хало-C1-C7-алкил-

Nicole; FURET, Pascal; GESSIER, François;
HERGOVICH LISZTWAN, Joanna; HOLZER,

хало-C1-C7-алкенилC3-C12-циклоалкил-

Philipp; JACOBY, Edgar; KALLEN, Joerg;
MASUYA, Keiichi; PISSOT SOLDERMANN,

хетероциклиларил-

Carole; REN, Haixia and STUTZ, Stefan
(54) СУПСТИТУИРАНИ ИЗОХИНОЛИНОНИ

хидрокси-C1-C7-алкилC1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-

И ХИНАЗОЛИНОНИ

амино-C1-C7-алкил-

(57) 1
негова

N-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-

Соединение со формулата (I), или
фармацевтски прифатлива сол,

назначено
Z
X

е

со

тоа,

CH2
е

или

што
N-R4;
халоген;

C3-C12-циклоалкил-C1-C7-алкилхетероциклил-C1-C7-алкиларил-C1-C7-алкилC1-C7-алкил-карбонил-

R4 е одбрано од групата составена од

хало-C1-C7-алкил-карбонил-

H-

хидрокси-C1-C7-алкил-карбонил-

Патенти
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C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-карбонил-

амино-C1-C7-алкил-

амино-C1-C7-алкил-карбонил-

каде што арил, хетероциклил и C3-C12-

N-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкилкарбонил-

циклоалкил
се
несупституирани
или
супституирани од 1-4 супституенти одбрани

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкилкарбонил-

од C1-C7-алкил, хало-C1-C7-алкил, халоген,
хидрокси, C1-C7-алкокси, амино, нитро или

C3-C12-циклоалкил-карбонилхетероциклил-C1-C7-алкил-карбонил-

циано;
секое R1 е независно одбрано од групата

арил-C1-C7-алкил-карбонил-

составена

C3-C12-циклоалкил-C1-C7-алкил-карбонилхетероциклил-карбонил-

халогенциано-

арил-карбонилC1-C7-алкил-карбонил-C1-C7-алкил-

нитроC1-C7-алкил-

хало-C1-C7-алкил-карбонил-C1-C7-алкилхидрокси-C1-C7-алкил-карбонил-C1-C7-

C1-C7-алкенилхало-C1-C7-алкил-

алкил-

хидрокси-

C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-карбонил-C1-C7алкил-

C1-C7-алкоксиамино-

амино-C1-C7-алкил-карбонил-C1-C7-алкилN-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-

N-C1-C7-алкил-аминоN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-

карбонил-C1-C7-алкилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-

амино-карбонил-аминоN-C1-C7-алкил-амино-карбонил-амино-

карбонил-C1-C7-алкил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-амино-

C3-C12-циклоалкил-карбонил-C1-C7-алкилхетероциклил-карбонил-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкил-карбонил-аминоамино-карбонил-

арил-карбонил-C1-C7-алкилкарбонил-C1-C7-алкил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-

хидрокси-карбонил-C1-C7-алкилC1-C7-алкокси-карбонил-C1-C7-алкил-

хидрокси-C1-C7-алкиламино-C1-C7-алкил-

амино-карбонил-C1-C7-алкил-

N-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонил-C1-C7алкил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкилC1-C7-алкил-карбонил-амино-C1-C7-алкил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-C1-C7алкил-

C1-C7-алкил-карбонил-N-C1-C7-алкиламино-C1-C7-алкил-;

C3-C12-циклоалкил-карбонил-C1-C7-алкилхетероциклил-карбонил-C1-C7-алкил-

n
R2

арил-карбонил-C1-C7-алкил-

(A)

C1-C7-алкил-карбонил-амино-C1-C7-алкилC1-C7-алкил-карбонил-N-C1-C7-алкил-

супституиран во пара-позицијата во однос на
изохинолинонот или хиназолинонот, од

амино-C1-C7-алкилхало-C1-C7-алкил-карбонил-амино-C1-C7-

(R3)2N-Yкаде што Y е отсутно (врска) или (R3)2N-Y- е

алкилхало-C1-C7-алкил-карбонил-N-C1-C7-алкил-

одбрано

228 | С т р а н а
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0
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одбрано
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2;
од
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и каде што наведениот фенил, 2-пиридил

супституиран во орто-позиција во однос на

или 3-пиридил е опционално супституирано

изохинолинонот или хиназолинонот од R3O-

од 1-2 дополнителни супституенти одбрани
од

и супституиран во пара- или мета-позиција
од супституент одбран од метил, хлоро, C1-

халогенциано-

C7-алкилкарбонил-

C1-C7-алкилхало-C1-C7-алкил-

(D)

хидрокси-

каде што Z е 4-6 член хетероцикличен

C1-C7-алкоксихидрокси-C1-C7-алкил-;

прстен, анелиран за фенил во пара и мета
позиција, што содржи 1-3 хетероатоми

or
(B)

фенил,

супституиран
супституент

2-пиридил
во

или

3-пиридил

пара-позиција
одбран

од
од

или

C1-C7-алкокси-карбонил-;

(C-врзан)-хетероцикл

одбран

од

одбрании
од
N,O
или
S,
што е опционално супституиран од 1-2
дополнителни
халоген-

супституенти

одбрани

од

циано-

циано-

халогеннитро-

C1-C7-алкилхало-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкилхало-C1-C7-алкил-

хидроксиC1-C7-алкокси-

хидрокси-C1-C7-алкилхидрокси-карбонил-

хидрокси-C1-C7-алкил-;
(E) пиразин-2-ил, супституиран на 5 позиција

C1-C7-алкокси-карбонил-

од:

C1-C7-алкил-карбонилC1-C7-алкокси-

(F)

(C-врзан)-хетероциклилкаде
што
(C-врзан)-хетероциклил

халоген,

хидрокси,

супституиран

на

позиција

6
од:

е

несупституиран или супституиран од 1-4
супституенти одбрани од C1-C7-алкил, халоC1-C7-алкил,

пиридазин-3-ил,

C1-C7-

или
(G) пиримидин-2-ил,

супституиран

позиција

на

5
од:

алкокси,
амино,
нитро
или
циано:
и опционално
супституирани од 1-2

каде што секое R3 е независно одбрано од

дополнителни
халоген-

HC1-C7-алкил-

супституенти

одбрани

од

цианоC1-C7-алкил-

хидрокси-C1-C7-алкилC3-C12-циклоалкил-

хало-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-карбонил-

хидроксиC1-C7-алкокси-

аминоC1-C7-алкил-карбонил
N-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-карбонил

(C-врзан или N-врзан)хетероциклил-C1-C4алкил-хидрокси-C1-C7-алкил-;

N, N-ди
карбонил

или
(C)

(R5)2N-C3-C12-циклоалкил(R5)2N-C1-C7-алкил-

Патенти

фенил,

C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил-

229 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(R5)2N-C3-C12-циклоалкил-C1-C7алкил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонил-

(R5)2N-C3-C12-циклоалкил-карбонил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-оксо=

R5O-C3-C12-циклоалкилR5O-C1-C7-алкил-

или
две R3, заедно со N на кој тие се прикачени

R5O-C3-C12-циклоалкил-C1-C7-алкилR5O-(C1-C7-алкил)-C3-C12-циклоалкил-C1-

може да формираат 3-9 член хетероцикличен
прстен, опционално што содржи 1-4

C7-алкилR5O-(хидрокси-C1-C7-алкил)-C3-C12-

дополнителни хетероатоми одбрани од N, O
или S, наведениот хетероцикличен прстен е

циклоалкил-C1-C7-алкил-

несупституиран или супституиран од 1-3

(R5)2N-CO-C3-C12-циклоалкил-C1-C7-алкилC1-C7-алкоксикарбонил-C3-C12-циклоалкил-

супституенти
халоген-

C1-C7-алкилхидроксикарбонил-C3-C12-циклоалкил-C1-

хидрокси-C1-C7-алкилC1-C7-алкил-

C7-алкиламино-карбонил-C3-C12-циклоалкил-C1-C7-

хало-C1-C7-алкилоксо=

алкил-

хидрокси-

R5O-C3-C12-циклоалкил-карбонил(R5)2N-карбонил-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкоксиамино-

R5O-карбонил-C1-C7-алкиларил-C1-C7-алкил-

N-C1-C7алкил-аминоN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-

хетероциклил-C1-C7-алкилC1-C7-алкил-карбонил-

хидрокси-карбонилC1-C7-алкокси-карбонил-

хало-C1-C7-алкил-карбонил-

амино-карбонил-

хетероциклил-карбониларил-карбонил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-

C3-C12-циклоалкил-карбонилC3-C12-циклоалкил-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкил-карбонилC1-C7-алкил-сулфонил-

хетероциклиларил-

хетероциклилC1-C7-алкил-карбонил-амино-

каде што арил, хетероциклил и C3-C12-

C1-C7-алкил-карбонил-N-C1-C7-алкил-

циклоалкил
се
несупституирани
или
супституирани од 1-4 супституенти одбрани

амино-;
и

од
халоген-

секое
H-

C1-C7-алкилхало-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкилхидрокси-C1-C7-алкил-

C1-C7-алкил-карбонил-

C1-C7-алкил-карбонил-

C3-C12-циклоалкил-карбонилC1-C7алкил-сулфонил-

C1-C7-алкокси-карбонил-C1-C7-алкиламино-карбонил-C1-C7-алкил-

амино-сулфонилN-C1-C7-алкил-амино-сулфонил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонил-C1-C7алкил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-сулфониламино-карбонил-

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-C1-C7алкил-
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C1-C7-алкил-сулфонил-

е присутно, R1 е орто-хлоро, и R2 е одбран

амино-сулфонил-

од

N-C1-C7-алкил-амино-сулфонилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-сулфонил-

пара-C1-C3-алкил-фенилпара-(хало-C1-C3-алкил)-фенил-

хетероциклил-карбониламино-карбонил-

пара-C1-C3-алкокси-фенилпара-хало-фенил-

N-C1-C7-алкил-амино-карбонилN,N-ди-C1-C7-алкил-амино-карбонил-

пара-нитро-фенилпара-(C1-C3-алкокси-карбонил)-фенил-

C3-C12-циклоалкил-карбонил-

пара-(хидрокси-карбонил)-фенил-каде

C1-C7-алкокси-карбонил-амино-C1-C7-алкилC1-C7-алкокси-карбонил-N-C1-C7-алкил-

кога фенилот е опционално супституиран од
1-2 дополнителни супституенти, наведените

амино-C1-C7-алкилC1-C7-алкокси-карбонил-

супституенти се независно одбрани од хало
и
метил,

C3-C12-циклоалкилхидрокси-C3-C12-циклоалкил-

тогаш R6 и R7 не се обете етокси или
метокси,

или

значи

фенил

или

што

две R5, заедно со N на кој тие се прикачени

арил

може да формираат 3-9 член хетероцикличен
прстен, опционално што содржи од 1-4

хетероциклил значи незаситен, заситен, или
парцијално заситен прстен или прстенест

нафтил,

и

дополнителни хетероатоми одбрани од N, O
или S, наведениот хетероцикличен прстен е

систем што содржи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
или 12 атоми во прстен, и што содржи барем

несупституиран или супституиран од 1 до 3
супституенти
одбрани
од

еден хетероатом одбран од N, O и S, при што
N и S може исто така опционално да се

C1-C7-алкил-

оксидирани, и каде што, освен ако не е

оксо=,
C1-C7-алкил-карбонил,

наведено поинаку, хетероцикличната група
може да биде прикачена на хетероатом или

C1-C7-алкил-сулфонил,
хидрокси-C1-C7-алкил;

јаглероден атом. има уште 31 патентни
барања.

под услов да ако Z е CH2, n е 0 или 1, и кога

(51) C 07D 261/04, A 01N 43/80, C 07C
205/11, 25/24, 251/48, 271/28, 323/09, 43/176,

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

43/215, C 07D 261/16, 413/04, 413/06, 413/12,
417/06, 417/12, C 07F 7/08

(72) MITA, Takeshi, Nissan Chemical
Industries, Ltd.; KIKUCHI, Takamasa, Nissan

(11) 5410
(21) 2014/529

(13) Т1
(22) 28/11/2014

Chemical Industries, Ltd; MIZUKOSHI, Takashi,
Nissan Chemical Industries Ltd; YAOSAKA,

(45) 31/10/2015

Manabu, Nissan Chemical Industries, Ltd. and

(96) 04/03/2005 EP05720539.5
(97) 01/10/2014 EP1731512
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanda Nishiki-cho 3-chome Chiyoda-ku

KOMODA, Mitsuaki, Nissan Chemical
Industries, Ltd.
(54) ИЗОКСАЗОЛИН-СУПСТИТУИРАНО
БЕНЗАМИД СОЕДИНЕНИЕ И

Tokyo 101-0054, JP

КОНТРОЛИРАЧКИ АГЕНС НА ШТЕТЕН
ОРГАНИЗАМ
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(57) 1 Изоксазолин-супституиран бензамид

SCH=N-,

соединение со формула (1) или сол. негова:

CH=CHCH=CH-,

кадешто A1, A2 и A3 независно еден од друг

N=CHCH=CH-, -N=CHCH=N- или-N=CHN=CH, во овој случај, водородни атоми сврзани за

се јаглероден атом или азотен атом,
G е бензен прстен, азот-којшто содржи 6-

секој јаглероден атом којшто го формира
прстенот
може
да
биде
произволно

член ароматичен хетероцикличен прстен,
фуран прстен, тиофен прстен или 5- член

супституиран со Z, потоа кога водородните
атоми се супституирани со два или повеќе Zs

ароматичен хетероцикличен прстен којшто

во исто време, секој Z може да биде

содржи два или повеќе хетеро атоми избрани
од кислороден атом, сулфурен атом и азотен

идентичен со или различен еден од друг,
Y е халоген атом, цијано, нитро, азидо, -SCN,

атом, W е кислороден атом или сулфурен
атом,

-SF5, C1-C6алкил, C1-C6алкил произволно
супституиран со R4, C3-C8циклоалкил, C3-

X e халоген атом, цијано, нитро, азидо, -SCN,
-SF5, C1-C6 алкил, C1-C6алкил произволно

C8циклоалкил произволно супституиран со
R4, -OH, -OR5, -OSO2R5, -SH, -S(O)rR5, -

со R4, C3-C8циклоалкил, C3-C8циклоалкил

NHR7, -N(R7)R6, -N=CHOR8, -N=C(R9)OR8, -

произволно
C6алкенил,

супституиран со R4, C2C2-C6алкенил
произволно

C(O)NHR10, -C(O)N(R10)R9, -C(S)NHR10, C(S)N(R10)R9,
-Si(R13)(R10)R12,
фенил,

супституиран со R4, C3-C8циклоалкенил, C3C8халоциклоалкенил, C2-C6алкинил, C2-

фенил супституиран со (Z)P1, D-1 до D-60
или E-1 до E-49, кога n е 2, 3 или 4, секој Y

C6алкинил произволно супституиран со R4, OH, -OR5, -OSO2R5, -SH, -S(O)rR5, -

може да биде идентичен со или различен
еден од друг, потоа, кога два Ys се соседни,

N=CHOR8, -N=C(R9)OR8, -CHO, -C(O)R9. -

соседните два Ys може да формираат 5-член

C(O)OR9,
-C(O)SR9,
-C(O)NHR10,
C(O)N(R10)R9,
-C(S)OR8,
-C(S)SR9,

-

или 6-член прстен заедно со јаглеродни
атоми кон којшто два Ys се сврзани со

C(S)NHR10, -C(S)N(R10)R9, -CH=NOR11, C(R9)=NOR11, -S(O)2OR9, -S(O)2NHR10, -

формирање -CH2CH2CH2-, -CH2CH2O-, CH2OCH2-,
-OCH2O-,
-CH2CH2S-,
-

S(O)2N(R10)R9, -Si(R13)(R14)R12, фенил,
фенил супституиран со (Z)p1, D-1 до D-60

CH2SCH2-, -SCH2S-, -CH2CH2CH2CH2-, CH2CH2CH2O-,
-CH2CH2OCH2-,
-

или

E-49,

CH2OCH2O-, -OCH2CH2O-, -OCH2CH2S-, -

кога m е 2, 3, 4 или 5, секој X може да биде
идентичен со или различен од секој, потоа,

SCH2CH2S-, -OCH=N- или -SCH=N-, во овој
случај, водородните атоми сврзани за секој

кога два Xs се соседни, соседните два Xs
може да формираат 5-член или 6-член

јаглероден атом го формираат прстенот
којшто
може
да
биде
произволно

прстен заедно со јаглеродни атоми кон
коишто двата Xs се врзани со формирање -

супституиран со Z, потоа кога водородните
атоми се супституирани со два или повеќе Zs

CH2CH2CH2-,

-

во исто време, секој Z може да биде

-

идентичен со или различен еден од друг,
R1 и R2 независно еден од друг се

CH2CH2CH2CH2-,
-CH2CH2CH2O-,
CH2CH2OCH2-, -CH2OCH2O-, -OCH2CH2O-,

водороден атом, цијано, C1-C12алкил, C1C12алкил произволно супституиран со R16,

-OCH2CH2S-, -CH2CH=CH-,
SCH=CH-, -N(R15)CH=CH-,

C3-C12циклоалкил,
C3-C12циклоалкил
произволно супституиран со R16, C3-

E-1

до

-CH2CH2O-,

-CH2OCH2-,

OCH2O-,
-CH2CH2S-,
-CH2SCH2-,
CH2CH2N(R15)-,
-CH2N(R15)CH2-,
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C3-C12алкенил

произволно

C1-C6халоалкокси, C1-C6алкилтио или C1-

супституиран со R16, C3-C12циклоалкенил,

C6халоалкилтио,

C3-C12халоциклоалкенил,
C3-C12алкинил,
C3-C12алкинил произволно супституиран со

R3 е халоген атом, цијано, C1-C6алкил, C1C6алкил произволно супституиран со R4, C3-

R16, -SR9, -S(O)2R9, -SN(R18)R17,
S(O)ZN(R10)R9, -OH, -OR19, -NHR20,

-

C8циклоалкил, C3-C8циклоалкил произволно
супституиран со R4, C3-C6алкенил, C2-

N(R20)R19, -N=CHR19b, -N=C(R19b)R19a, C(O)R9, -C(O)OR9, -C(D)SR9, -C(O)N(R10)R9,

C6алкенил произволно супституиран со R4,
C3-C6алкинил, C2-C6алкинил произволно

-C(S)OR9,

супституиран

-C(S)SR9,

C(=NR11)OR9,
C(=NR11)N(R10)R9,

-C(S)N(R10)R9,

-

-C(=NR11)SR9,
фенил,
фенил

со

R4,-OR5,

-S(O),R5,

-

N(R10)R9, -CHO, -C(O)R9, -C(O)OR9,
C(O)SR9, -C(O)NHR10, -C(O)N(R10)R9,

-

супституиран со (Z)p1, D-1 до D-4, D-6 до D13, D-15 до D-23, D-25 до D-37, D-39, D-40, D-

C(S)OR9,
-C(S)SR9,
-C(S)NHR10,
C(S)N(R10)R9, -CN=NOR11, -C(R9)=NOR11, -

42, D-45 до D-60, E-3 до E-9, E-23 до E-28, E30, E-31, E-34 или E-45, или R’ и R2 заедно

Si(R13)(R14)R12,
-P(O)(OR21)2,
фенил,
фенил супституиран со (Z)p1, D-1 до D-60

формираат =C(R2a)R1a, и потоа R1 и R2

или

заедно може да формираат 3- до 8-член
прстен заедно со азотниот атом којшто ги

D-1 до D-60 се ароматични хетeроциклични
прстени од следните формули, соодветно

E-1

до

E-49,

сврзува со формирање на C2-C7 алкилен
низа, во овој случај, алкилен низата може да
содржи еден кислороден атом, сулфурен
атом или азотен атом, и може да биде
произволно супституиран со халоген атом,

Z e халоген атом, цијано, нитро, C1-C6алкил,

C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1-C6алкокси
(C1-C6)алкил, C1-C6алкокси, формил, C1-

C1-C6халоалкил, C1-C4алкокси C1-C4алкил,
C1-C4халоалкокси
C1-C4алкил,
C1-

C6алкилкарбонил, C1-C6халоалкилкарбонил
или
C1-C6алкоксикарбонил,

C4алкилтио C1-C4алкил, C1-C4халоалкилтио
C1-C4алкил,
C1-C4алкилсулфинил
C1-

R1a и R2a независно еден од друг се C1C12алкил,
C1-C12халоалкил,
C3-

C4алкил,
C1-C4халоалкилсулфинил
C1C4алкил, C1-C4алкилсулфонил C1-C4алкил,

C12циклоалкил,

C1-C4халоалкилсулфонилC1-C4алкил,

C12халоалкенил,
C12халоалкинил,

C3-C12алкенил,

C3-

C3-

C3-C12алкинил,
C3-SR9, -OR9, -N(R10)R9,

C6циклоалкил, C3-C6халоциклоалкил, -OH,
C1-C6алкокси,
C1-C6халоалкокси,
C1-

фенил, фенил супституиран со (Z)p1, или
R1a и R2a заедно може да формира 5- или 6-

C6алкилсилфонилокси,
C1C6халоалкилсулфонилокси, C1-C6алкилтио,

член прстен заедно со јаглеродниот атом
којшто ги сврзува со формирање на C4 или

C1-C6халоалкилтио, C1-C6алкилсулфинил,
C1-C6халоалкилсулфинил,
C1-

C5 алкилна низа или C4 или C5 алкенил

C6алкилсулфонил,

C1-

низа, во овој случај, алкилен низа и
алкенилен низата може да содржат

C6халоалкилсулфонил,
-NH2,
C6алкиламино, ди(C1-C6алкил)амино,

C1C1-

еден до три кислородни атоми, сулфурни
атоми или азотни атоми, и може да бидат

C6алкоксикарбонил,
C6халоалкоксикарбонил,

C1C1-

произволно супституирани со халоген атом,
C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1-C6алкокси,

C6алкиламинокарбонил,
C6алкил)аминокарбонил,
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C1-C6алкиламиносулфонил,

34

ди(C1-C6алкил)аминосулфонил, фенил или

R6

фенил произволно супституиран со халоген
атом, кога p1, p2, p3 или p4 е цел број на 2

C6циклоалкил C1-C4алкил, C1-C4алкокси
C1-C4алкил, C1-C4алкилтио C1-C4алкил,

или повеќе, секој Z може да биде идентичен
со
или
различен
еден
од
друг,

фенилтио
C1-C4алкил,
фенилтио
C1C4алкил супституиран со (Z)p1, цијано C1-

потоа, кога два Zs се соседни, соседните два
Zs може формираат 5-член или 6-член

C6алкил, C1-C6алкоксикарбонилC1-C4алкил,
C1-C6алкиламинокарбонил
C1-C4алкил,

прстен заедно со јаглеродни атоми кон

ди(C1-C6алкил)

којшто два Zs се сврзани формирајќи CH2CH2CH2-, -CH2CH2O-, -CH2OCH2-, -

C1-C4алкил, фенилC1-C4алкил, фенилC1C4алкил супституиран со (Z)p1, C1-C4алкил

OCH2O-,
-CH2CH2S-,
-CH2SCH2-,
CH2CH2CH2CH2-,
-CH2CH2CH2O-,

-

супституиран со било кое од D-1 до D-60, C1C4алкил супституиран со било кое од E-1 до

CH2CH2OCH2-, -CH2OCH2O-, -OCH2CH2O-,
-CH2CH2CH2S-, -OCH2CH2S- или -CH=CH-

E-49, C3-C6циклоалкил, C3-C6алкенил, C3C6халоалкенил,
C3-C6алкинил,
C3-

CH=CH-, во овој случај, водородни атоми

C6халоалкинил,

сврзани за секој јаглероден атом којшто го
формираат прстенот можат да бидат

C6алкилкарбонилокси, C1-C6алкилтио, C1C6халоалкилтио,
фенилтио,
фенилтио

произволно супституирани со халоген атом,
C1-C4
алкил
или
C1-C4халоалкил,

супституиран со (Z)p1, -SN(R18)R17, S(O)2R9, -S(O)2N(R10)R9, -CHO, -C(O)R9, -

E-1 до E-49 се заситени хетероциклични
прстени од следните формули, соодветно

C(O)OR9,
-C(O)SR9,
-C(O)NHR10,
C(O)N(R10)R9,
-C(S)OR9,
-C(S)SR9,

S(O)2NH2,

или
е

C1-C6алкил,

E-45,

C1-C6халоалкил,

C3-

аминокарбонил

-OH,

C1-

-

C(S)NHR10, -C(S)N(R10)R9, -C(O)C(O)R9, R4 е халоген атом, цијано, C3-C8циклоалкил,
C3-C8халоциклоалкил, -OH, -OR5, -SH, -

C(O)C(O)OR9,
P(S)(OR21)2,

S(O)rR6,
-N(R10)R9,
-N(R10)CHO,
N(R10)C(O)R9,
-N(R10)C(O)OR9,

-

R7 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6халоалкил, C3-C8циклоалкил C1-C6алкил,

N(R10)C(O)SR9,
-N(R10)C(S)OR9,
N(R10)C(S)SR9, -N(R10)S(O)2R9, -C(O)OR9, -

C1-C4алкокси C1-C4алкил, C1-C4 алкилтио
C1-C4алкил,
C3-C8циклоалкил,
C3-

C(O)N(R10)R9,

-Si(R13)(R14)R12,

фенил,

C8алкенил,

или-

-P(O)(OR21)2

C3-C6халоалкенил,

C3-

фенил супституиран со (Z)p1, D-1 до D-60
или
E-1
до
E-49,

C6алкинил, C3-C6халоалкинил, -CHO, C1C6алкилкарбонил, C1-C6халоалкилкарбонил

R5 е C1-C6алкил, C1-C6алкил произволно
супституиран со R24, C3-C8циклоалкил, C3-

или C1-C6алкоксикарбонил или R7 заедно со
R6 може да формира 3- до 7-член прстен со

C8циклоалкил произволно супституиран со
R24,
C2-C6алкенил,
C2-C6алкенил

сврзаниот азотен атом со формирање C2C6алкилна низа, во овој случај, алкилен

произволно

C3-

низата може да содржи еден кислороден

C8циклоалкенил,
C3-C8халоциклоалкенил,
C3-C6алкинил, C3-C6алкинил произволно

атом, сулфурен атом или азотен атом, и
може да биде произволно супституирана со

супституиран со R24, фенил, фенил
супституиран со (Z)p1, D-1 до D-4, D-6 до D-

халоген
атом,
C6халоалкил,

13, D-15 до D-23, D-25 до D-35, D-39, D-40, D42, D-45 до D-60, E-3 до E-9, E-23 до E-31, E-

R8 е C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C3C6алкенил, фенил или фенил супституиран

супституиран
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со
R9

(Z)p1,
е

C1-C6алкил,

C1-C6халоалкил,

C3-

C6циклоалкил C1-C4алкил, C1-C6алкокси
C1-C4алкил, C1-C6халоалкокси C1-C4алкил,

или

фенил

супституиран

со

(Z)p1,

R13 и R14 независно еден од друг се C1C6алкил
или
C1-C6халоалкил,

C1C1-

R15 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6халоалкил, C1-C6алкоксикарбонил C1-

C6алкил, фенил C1-C4алкил, фенил C1C4алкил супституиран со (Z)p1, C1-C4алкил

C4алкил, C1-C6халоалкоксикарбонил C1C4алкил, фенил C1-C4алкил, фенил C1-

супституиран со било кое од D-1 до D-60, C1-

C4алкил

C4алкил супституиран со било кое од E- 1 до
E-49,
C3-C8циклоалкил,
C3-

C6алкенил,
C6алкинил,

C8халоциклоалкил,
C6халоалкенил,

C3C3-

C6алкокси, C1-C6алкоксикарбонил, C1-C6
халоалкоксикарбонил, фенил или фенил

C6халоалкинил, фенил, фенил супституиран
со (Z)p1, D-1 до D-60 или E-1 до E-49,

супституиран со (Z)p1, потоа, во случај кога
Z е присутен во соседна позиција на R15,

R10 е водороден атом, C1-C6алкил, C1-

соседниот R15 и Z може да формираат 6-

C6халоалкил, C3-C6циклоалкил C1-C4алкил,
C1-C6алкокси C1-C4алкил, C1-C6алкилтио

член прстен заедно со атомот сврзувајќи ги
нив со формирање -CH2CH2CH2CH2-, -

C1-C4алкил,
цијано
C1-C8алкил,
C3C6алкенил или C3-C6алкинил, R10 заедно со

CH=CH-CH=CH-, -N=CH-CH=CH-, -CH=NCH=CH-, -CH=CH-N=CH- или -CH=CH-CH=N-,

R9 може да формира 3- до 7- член прстен со
атомот којшто ги поврзува со формирање на

во овој случај, водородни атоми сврзани кон
секој јаглероден атом којшто го формира

C2-C6алкилен низа, во овој случај, алкилен

прстенот

низа може да содржи еден кислороден атом,
сулфурен атом или азотен атом, и може

супституиран со халоген атом, C1-C4алкил
или
C1-C4халоалкил,

произволно да биде супституиран со халоген
атом, C1-C6алкил, C1-C6алкокси, формил,

R16 е халоген атом, цијано, нитро, C3C8циклоалкил,
C3-C8халоциклоалкил,
-

C1-C6алкилтио
C6халоалкилтио

C1-C4алкил,
C1-C4алкил, цијано

R12 е C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, фенил

C1-C6алкилкарбонил
C6алкоксикарбонил,

C3-C6алкенил,
C3-C6алкинил,

или

C1-

супституиран

со

(Z)p1,

C3-C6халоалкенил,
C3-C6халоалкинил,

може

да

биде

C3C3C1-

произволно

OR25, -N(R26)R25, -SH, -S(O)rR21, SO2NHR29, -SO2N(R29)R28, -CHO, -C(O)R28,

R11 е водороден атом, C1-C6алкил, C1-

-C(O)OH,

C6халоалкил, фенил C1-C4алкил, фенил C1C4алкил супституиран
со (Z)p1, C3-

C(O)NHR29, -C(O)N(R29)R28, -C(S)NHR29, C(S)N(R29)R28,
-C(O)C(O)OR28,
-

C6алкенил,
C3-C8халоалкенил,
C3C6алкинил, C3-C6халоалкинил, фенил или

C(R31)=NOH,
C(=NR31)OR30,

фенил којшто може да биде супституиран со
(Z)p1, R11 заедно со R9 може да формира 5-

C(=NR31)N(R29)R30, -C(=NOR31)NHR29,
C(=NOR31)N(R29)R30, -Si(R13)(R14)R12,

до 7-член прстен со атомот којшто ги сврзува

P(O)(OR21)2, -P(S)(OR21)2, -P(фенил)2, -

нив и формира C2-C4алкилен низа, во овој
случај, алкилен низата може да содржи еден

P(O)(фенил)2, фенил, фенил супституиран
со (Z)p1, D-1 до D-60, E-1 до E-49 или M-1 до

кислороден атом, сулфурен атом или азотен
атом, и може да биде произволно

M-22,
M-1 до

супституирана со халоген атом или C1C6алкил,

хетероциклични
формули,

Патенти

-C(O)OR28,

M-22

-C(O)SR28,

-C(R31)=NOR30,
-C(=NR31)SR30,

се

парцијално
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-

-

заситени
следните
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C1-C4алкоксикарбонилC1-C4алкил,
C1-C4алкил,

C12алкокси
C12алкил,

C1-C12алкил,
цијано
C1C1-C12алкоксикарбонилC1-

супституиран со (Z)p1, C3-C6циклоалкил,
фенил, фенил супституиран со ( (Z)p1, D-1 до

C12алкил, фенил C1-C4алкил, фенил C1C4алкил супституиран
со (Z)p1, C3-

D-60
или
E-1
до
E-49,
R18b е водороден атом или C1-C6алкил или

C12алкенил,
C12алкинил,

C3C1-

R18a заедно со R19b може да формира 4до 6-член прстен со јаглеродниот прстен со

C12алкилкарбонил, C1-C12алкоксикарбонил,

јаглеродниот атом сврзувајќи ги нив да

-C(O)ON=C(CH3)SCH3,
C(O)ON=C(SCH3)C(O)N(CH3)2,

или

формираат C3-C5алкилен низа, во овој
случај, алкилен низата може да содржи еден

фенил
супституиран
со
(Z)p1,
R18 е C1-C12алкил, C1-C12халоалкил, C1-

кислороден атом, сулфурен атом или азотен
атом, и може произволно да биде

C12алкокси
C12алкил,

супституиран со C1-C6алкил, формил, C1C6алкилкарбонил
или
C1-

C3-C12халоалкенил,
C3-C12халоалкинил,

фенил

C1-C12алкил,
цијано
C1C1-C12алкоксикарбонилC1-

фенил

фенил

R17 е C1-C12алкил, C1-C12халоалкил, C1-

C1-C4алкил

C12алкил, фенил C1-C4алкил, фенил C1-

C6алкоксикарбонил,

C4алкил супституиран
со (Z)p1,
C12алкенил,
C3-C12халоалкенил,

C3C3-

R20 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6халоалкил, C1-C4алкокси C1-C4алкил, C1-

C12алкинил, C3-C12халоалкинил, фенил или
фенил супституиран со (Z)p1, или R18 заедно

C4халоалкокси C1-C4алкил, C1-C4алкилтио
C1-C4алкил, C1-C4халоалкилтиоC1-C4алкил,

со R17 може да формира 5- до 8-член прстен
со азотниот атом сврзувајќи ги нив со

C1-C4алкилсулфонил
C1-C4алкил,
C1C4халоалкилсулфонил C1-C4алкил, цијано

формирање на C4-C7алкилен низа, во овој

C1-C6алкил,

случај, алкилен низата може да содржи еден
кислороден атом или сулфурен атом, и може

C4алкил, C2-C6алкенил, C2-C6халоалкенил,
C3-C6алкинил, C3-C6халоалкинил, -CHO, -

да биде произволно супституиран со C1C4алкил
или
C1-C4алкокси,

C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)SR9, -C(S)OR9, C(S)SR9, C1-C6алкилсулфонил или C1-

R18 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6алкил произволно супституиран со R16,

C6халоалкилсулфонил,
R21 е C1-C6алкил или C1-C6халоалкил,

C3-C8циклоалкил,

C3-C8халоциклоалкил,

C1-C4алкоксикарбонилC1-

R22 е халоген атом, цијано, C1-C6алкил, C1-

C3-C6алкенил,
C3-C6халоалкенил,
C3C6алкинил, C3-C6халоалкинил, -CHO, -

C6халоалкил,
C4алкокси

C(O)R28,
-C(O)OR28,
-C(O)SR28,
C(O)NHR29, -C(O)N(R29)R28, -C(S)NHR29, -

C4алкоксикарбонилC1-C4алкил,
C6алкокси,
C1-C6алкилтио,

C(S)N(R29)R28, -S(O)2R28, -S(O)2NHR29, S(O)2N(R29)R28,
-P(O)(OR21)2,
-

C6алкиламино, ди(C1-C4алкил) амино, C1C8алкоксикарбонил, фенил или фенил

P(S)(OR21)2, фенил, фенил супституиран со

супституиран со (Z)p1, кога q1, q2, q3 или q4

(Z)p1, D-1 до D-13, D-15 до D-25, D-30 до D37, D-39, D-40, D-42, D-45 до D-60, E-5, E-7,

е цел број од 2 или повеќе, секој R22 може
да биде идентичен со или различен еден од

E-9, E-24, E-25, E-27, E-28, E-30 или E-31,
R18a е C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1-

друг, потоа во случај каде два R22s се
присутни на истиот јаглероден атом, двата

C4алкокси C1-C4алкил, C1-C4алкилтио C1C4алкил, C1-C4алкилсулфонил C1-C4алкил,

R22s заедно може да формираат оксо,
тиоксо,
имино,
C1-C6алкилимино,
C1-
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C6алкоксиимино

или

C1-C6алкилиден,

C6алкокси или R26 заедно со R25 може да

R23 е водороден атом, C1-C6алкил, C1-

формира 3- до 6-член прстен со азотниот

C6алкил
супституиран
со
R32,
C6циклоалкил,
C3-C6алкенил,

C3C3-

атом којшто ги сврзува нив со формирање
C2-C5алкилен низа, алкилен низата може да

C6халоалкенил,
C3-C6алкинил,
-OH,
бензилокси, -CHO, -C(O)R33, -C(O)OR33, -

содржи еден кислороден атом, сулфурен
атом или азотен атом, и може да биде

C(O)SR33, -C(O)NHR34, -C(O)N(R34)R33, C(S)NHR34, -C(S)N(R34)R33, -S(O)2R33, -

супституиран со халоген атом, C1-C6алкил,
C1-C6халоалкил,
C1-C6алкокси,
фенил,

P(O)(OR21)2, -P(S)(OR21)2, фенил, фенил

фенил супституиран со (Z)p1, оксо или

супституиран
со
R24
е
халоген

D-5,
C3-

тиоксо, R27 е C1-C8алкил, C1-C8алкил
произволно супституиран со R32, C3-

C1C1-

C8циклоалкил, C3-C8циклоалкил произволно
супституиран со R32, C3-C8алкенил, C3-C8

C1C1-

алкенил произволно супституиран со R32,
C3-C8алкинил, C3-C8алкинил произволно

C1-C6алкиламино,

супституиран со R32, -SH, C1-C6алкилтио,

ди(C1-C6алкил)
амино,
-CHO,
C1C6алкилкарбонил, C1-C6халоалкилкарбонил,

C1-C6халоалкилтио, фенилтио, фенилтио
супституиран со (Z)p1, -CHO, -C(O)R33, -

C8циклоалкил,
C6алкокси,

(Z)p1
атом,

или
цијано,

C3-C8халоциклоалкил,
C1-C6халоалкокси,

C6алкилтио,
C1-C6халоалкилтио,
C6алкилсулфонил,
C6халоалкилсулфонил,

C1-C6алкоксикарбонил,
C6халоалкоксикарбонил,

C1-CH=NOR11,
-

C(O)OR33,
-C(O)SR33,
-C(O)NHR34,
C(O)N(R34)R33,
-C(O)C(O)R33,

-

C(R9)=NOR11, фенил, фенил супституиран
со (Z)p1, D-1 до D-60 или E-1 до E-49,

C(O)C(O)OR33, -C(S)R33, -C(S)OR33, C(S)SR33, -C(S)NHR34, -C(S)N(R34)R33, -

R25 е водороден атом, C1-C8алкил, C1-

P(O)(OR21)2, -P(S)(OR21)2, фенил, фенил

C8алкил произволно супституиран со R32,
C3-C8циклоалкил,
C3-C8циклоалкил

супституиран со (Z)p1, D-18, D-21, D-25, D-30
до D-35, D-47, D-50, D-51, E-3 до E-9, E-23 до

произволно
C8алкенил,

супституиран со R32, C3C3-C8алкенил
произволно

E-31, E-34 или E-45, R28 e C1-C6алкил, C1C6алкил произволно супституиран соR32,

супституиран со R32, C3-C8алкинил, C3C8алкинил произволно супституиран со R32,

C3-C8циклоалкил,
C3-C8циклоалкил
произволно супституиран со R32, C2-

-CHO, -C(O)R33, -C(O)OR33, -C(O)SR33, -

C6алкенил

C(O)NHR34, -C(O)N(R34)R33, -C(O)C(O)R33, C(O)C(O)OR33, -C(S)R33, -C(S)OR33, -

C6халоалкенил
C3-C8циклоалкил,
C2C8алкенил,
C2-C8алкенил
произволно

C(S)SR33, -C(S)NHR34, -C(S)N(R34)R33, S(O)2R33,
-S(O)2N(R34)R33,
-

супституирансоR32,
C2-C6алкинил,
C2C6алкинил произволно супституиран со R32,

Si(R13)(R14)R12,
-P(O)(OR21)2,
P(S)(OR21)2, фенил, фенил супституиран со

фенил, фенил супституиран со (Z)p1, D-1 до
D-60
или
E-1
до
E-49,

(Z)p1, D-1 до D-4, D-6 до D-13, D-15 до D-23,

R29 е водороден атом, C1-C6алкил, C1-

D-25 до D-37, D-39, D-40, D-42, D-45 до D-60,
E-3 до E-9, E-23 до E-31, E-34 или E-45,

C6алкил произволно супституиран со R32,
C3-C6алкенил,
C3-C6халоалкенил,
C3-

R28 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6халоалкил, C1-C4алкокси C1-C4алкил, C1-

C6алкинил, C3-C6халоалкинил, фенил или
фенил супституиран со (Z)p1, или R29 заедно

C4алкилтиоC1-C4алкил, C3-C6циклоалкил,
C3-C6алкенил,
C3-C6алкинил или C1-

со R28 може да формира 3- до 6-член прстен
со азотниот атом којшто ги сврзува нив со

Патенти

C3-C8циклоалкил,

C2-

237 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

формирање C2-C5алкилен низа, во овој

N(R34)C(O)N(R34)R33, -N(R34)C(S)NHR33, -

случај, алкилен низа може да содржи еден

N(R34)C(S)N(R34)R33,

кислороден атом, сулфурен атом или азотен
атом, и може да биде произволно

C(O)OR33,
-C(O)SR33,
-C(O)NHR34,
C(O)N(R34)R33,
-C(O)C(O)OR33,

-

супституиран со халоgен атом, C1-C6алкил,
C1-C6алкокси,
формил,
C1-

CH=NOR11,
Si(R13)(R14)R12,

-

C6алкилкарбонил,
C1-C6алкоксикарбонил,
фенил или фенил супституиран со (Z)p1,

P(S)(OR21)2, -P(фенил)2, -P(O)(фенил)2,
фенил, фенил супституиран со (Z)p1, D-1 до

R30 е C1-C8алкил, C1-C8алкил произволно

D-60

супституиран со R12, C3-C8циклоалкил, C3C8алкенил,
C3-C8алкенил
произволно

R33 е C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C3C6циклоалкил
C1-C4алкил,
C3-

супституиран со R32, C3-C8алкинил, C3C8алкинил произволно супституиран со

C6халоциклоалкил
C1-C4алкил,
C1C4алкокси C1-C4алкил, C1-C4халоалкокси

R32,
R31 е водороден атом, C1-C6алкил, C1-

C1-C4алкил, C1-C4 алкилтиоC1-C4алкил, C1C4халоалкилтиоC1-C4алкил,
C1-

C6халоалкил, C3-C6циклоалкил C1-C4алкил,

C4алкилсулфонил

-C(O)R33,

-C(R9)=NOR11,
-P(O)(OR21)2,

E-1

до

C1-C4алкил,

-

E-49,

C1-

C1C1-

C4халоалкилсулфонилC1-C4алкил,
цијано
C1-C6алкил,
C1-C6
алкилкарбонилC1-

C1C1-

C4алкил,
C1-C6халоалкилкарбонилC1C4алкил, C1-C6алкоксикарбонилC1-C4алкил,

C6алкилсулфонил
C1-C4алкил,
C1C6халоалкилсулфонил C1-C4алкил, фенил

ди(C,-C6алкил)аминокарбонилC1-C4алкил,
три(C1-C4алкил)силил C1-C4алкил, фенил

C1-C6алкокси
C6халоалкокси

C1-C4алкил,
C1-C4алкил,

или

-CHO,

C6алкилтиоC1-C4алкил,
C6халоалкилтиоC1-C4алкил,

C1-C4алкил,

фенил

C1-C4алкил

C1-C4алкил,

фенил

C1-C4алкил

супституирансо (Z)p1, C3-C6циклоалкил,
фенил или фенил супституиран со(Z)p1, или

супституиран
со(Z)p1,
C1-C4алкил
супституиран со било кое од D-1 до D-60, C1-

R31 заедно со R30 може да формира 5- до 7член прстен со атомот којшто ги сврзува нив

C4алкил супституиран со било кое од E-1 до
E-49,
C3-C6циклоалкил,
C3-

со формирање C2-C4алкилен низа, во овој
случај, алкилен низа може да содржи еден

C6халоциклоалкил,
C2-C6алкенил
C8циклоалкил,
C2-C6халоалкенил

C3C3-

кислороден атом, сулфурен атом или азотен

C8циклоалкил,

C2-

атом, и може да биде произволно
супституиран со халоген атом или C1-

C8халоалкенил, C3-C8циклоалкенил,
C8халоциклоалкенил, C2-C8алкинил,

C6алкил,
R32 е халоген атом, цијано, нитро, C3-

C8халоалкинил, фенил, фенил супституиран
со (Z)p1, D-1 до D-60 или E-1 до E-49,

C8циклоалкил, C3-C8халоциклоалкил, -OH, OR33,
-OC(O)R33,
-OC(O)OR33,
-

R34 е водороден атом, C1-C6алкил, C1C6халоалкил,
C3-C8циклоалкил,
C3-

OC(O)NHR33,

-

C6алкенил,

-

C6алкилкарбонил, C1-C6халоалкилкарбонил,
C1-C6алкоксикарбонил,
C1-

SC(O)NHR33,
-SC(O)N(R34)R33,
SC(S)NHR33, -SC(S)N(R34)R33, -NHR34, -

C6халоалкоксикарбонил, феноксикарбонил,
феноксикарбонил супституиран со (Z)p1,

N(R34)R33, -N(R34)CHO, -N(R34)C(O)R33, N(R34)C(O)OR33,
-N(R34)C(O)NHR33,
-

фенилкарбонил,
фенилкарбонил
супституиран со (Z)p1, C1-C6алкилсулфонил,

-OC(O)N(R34)R33,

OC(S)NHR33, -OC(S)N(R34)R33, -SH,
S(O)rR33,
-SC(O)R33,
-SC(O)OR33,
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C1-C6халоалкил сулфонил, фенил, фенил

m

е

цел

број

од

0

до

5,

супституиран со (Z)p1, D-1 до D-4, D-6 до D-

n

е

цел

број

од

0

до

4,

13, D-15 до D-23, D-25 до D-37, D-39, D-40, D42, D-45 до D-60, E-3 до E-9, E-23 до E-31, E-

p1
p2

е
е

цел
цел

број
број

од
од

1
0

до
до

5,
4,

34 или E-45, или R34 заедно со R33 може да
формира 3- до 6-член прстен со азотниот

p3
p4

е
е

цел
цел

број
број

од
од

0
0

до
до

3,
2,

атом којшто се сврзува со нив со формирање
на C2-C5алкилен низа, во овој случај,

p5
q1

е
е

цел
цел

број
број

од
од

0
0

или
до

1,
3,

алкилен

еден

q2

е

цел

број

од

0

до

5,

кислороден атом, сулфурен атом или азотен
атом и може да биде произволно

q3
q4

е
е

цел
цел

број
број

од
од

0
0

до
до

7,
9,

супституиран со халоген атом, C1-C6алкил,
C1-C6алкокси,
формил,
C1-

r
е
цел
број
од
0
до
2,
и
t е цел број од 0 или 1. има уште 19 патентни

C6алкилкарбонил,
C1-C6алкоксикарбонил,
фенил или фенил супституиран со(Z)p1,

барања.

(51) C 07D 239/94, A 61K 31/517, A 61P

(57)

35/00, C 07D 401/04, 401/12, 403/12, 405/12,
409/04, 409/12

и негови фармацевтски прифатливи соли или
солвати,

низата

може

да

содржи

1

Соединение од Формулата (I)

(13) Т1
(22) 01/12/2014

каде
X

e

(45) 31/10/2015

Y

e

(96) 04/02/2010 EP10705453.8
(97) 15/10/2014 EP2396307
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

R1
L2-R5

e L1-R4-L2-R5-L3-R6, L1-R4или
L1-R4,

64293 Darmstadt, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

NHSO2A, NHSO2-L1-Ar,
NHCONH-L1-Ar,
L1-Ar,

СКОПJЕ

L1, L3 секој, независно еден од друг, се

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

единечна врска, неразгранет или разгранет
алкилен кој што има 1, 2, 3, 4 или 5 С атоми,

(72) STIEBER, Frank; SUTTON, Amanda E.;
RICHARDSON, Thomas E.; HUCK, Bayard R.;

кои што можат да бидат несупституирани или
моно- или дисупституирани со Hal, OH, CN,

KARRA, Srinivasa R.; CHEN, Xiaoling; XIAO,
Yufang; GOUTOPOULOS, Andreas; LAN,

NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, COOH, N3, етенил
или етинил, и/или моносупституирани со R4,

Ruoxi; PERREY, David; VANDEVEER, Harold,

и во кој една или две CH2 групи можат да

George; LIU-BUJALSKI, Lesley; HODOUS,
Brian L.; QIU, Hui; JONES, Reinaldo C. and

бидат заменети со атом на O или S или со NH-,

HEASLEY, Brian
(54) НОВИ АМИНО АЗАХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ

-N(LA)-, -CONH-, -N(LA)COO-, -SO2- или NHCOгрупа,

(11) 5418
(21) 2014/530

NH,

или
O

или

изостанува,

R2
e H, A, Hal, OH, OA, SH, CN, NH2,
NO2, NHA, NH-L1-Ar, NHCOA, NHCO-L1-Ar,

КАРБОКСАМИДИ
SH,
Патенти

N

што:
C-R3,

R3
NH2,

NHCONHA или
O-L1-Ar,
L1-R4,

е А, Hal, OH, COOH,
NO2
или
CN,
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R4, R5, R6

секој, независно еден од друг,

SO2Hal,

се Ar, или моноцикличен алкил кој што има

и во кој N-атомот од прстенот може

3, 4, 5, 6 или 7 атоми во прстенот, во кој една
или две CH2 групи можат да бидат заменети

да биде супституиран со O-атом за да
формира
N-оксидна
група,

со атом на O или S и/или со –NH-, -NA-, CHA-, -CO-, -CH=N- или –CH=CH- група,

и во кој во случајот на бицикличен
ароматичен цикл еден од двата прстена

и/или во кој поврзувачката CH група може да
биде заменета со N атом, и кој што може да

може
А

биде моно- или дисупституиран со Hal или

линеарен или цикличен алкил кој што има 1,

LA,
L2

е –NHCO-, -NHCOO-, -NHCONH-, -

2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 С атоми, во кој што една
или две CH2 групи можат да бидат заменети

NHCONA-,
-NHCOA-,
-O-,
-S-, -NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, -CONH-, -

со O или Ѕ атом и/или со -NH-, -CO-, NHCOO-, -NHCONH-, -N(LA)-, -CONH-,

CONHCONH-,
-NHCONHCO-,

-A-,

-NHCO- или -CH=CH- група, и во кој
што 1-3 Н атоми можат да бидат заменети со

или

да
е

биде
делумно
неразгранет
или

сатуриран,
разгранет

е моно- или бицикличен ароматичен

Hal, и во кој што една или две CH3 групи

хомо- или хетероцикл кој што има 0, 1, 2, 3
и/или 4 N, O или Ѕ атоми и 5, 6, 7, 8, 9, или 10

можат да бидат заменети со OH, SH, NH2,
NH(LA), N(LA)2, NHCOOH, NHCONH2 или

скелетни атоми, кои што можат да бидат
несупституирани или, независно еден од

CN,
LA

друг, моно-, ди- или трисупституирани со Hal,
A, OH, SH, OA, NH2, NHA, NA2, NO2, CN,

линеарен алкил кој што има 1, 2, 3 или 4 С
атоми,

OCN, SCN, COOH, COOA, CONH2, CONHA,

Hal

CONA2, NHCOA, NHCONHA, NHCONH2,
NHSO2A, CHO, COA, SO2NH2, SO2A и/или

барања.

(51) A 61K 38/37, C 07K 14/755
(11) 5420
(13) Т1

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

(21) 2014/531

(72) Wraith, David
(54) FVIII-ИЗВЕДЕНИ ПЕПТИДИ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО ТОЛЕРИРАЊЕ

Ar

(22) 02/12/2014

(45) 31/10/2015
(96) 17/05/2010 EP12159740.5

е

неразгранет

или

e F, Cl, Br или I. има уште 11 патентни

(97) 01/10/2014 EP2465523
(73) Apitope International NV

ХЕМОФИЛИЧАРИ

Agoralaan, geb. A bis
3590 Diepenbeek, BE

EDNIMVTFRNQASR.
има уште 4 патентни барања.
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(51) A 61K 45/06, 31/4152, 31/4155, 31/485, C
07D 231/22, 401/12, 403/12, 471/04

НА ОПИОИДИТЕ И ЈА НАМАЛУВААТ
ЗАВИСНОСТА ОД НИВ

(13) Т1
(22) 02/12/2014

(57) 1 Фармацевтски состав на најмалку
еден сигма лиганд и најмалку еден опиод

(45) 31/10/2015
(96) 24/04/2009 EP09735235.5

рецепторен лиганд, кадешто сигма лигандот
има
општа
формула
(I):

(97) 01/10/2014 EP276744
(73) Laboratorios del. Dr. Esteve, S.A.
Avda Mare de Deu de Montserrat 221

кадешто:

08041 Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

арилкил,
не-ароматичен
ароматичен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BUSCHMANN, Helmut, Heinrich; VELA-

хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8, C(O)NR8R9, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8,

HERNÁNDEZ, José, Miguel and ZAMANILLO-

-NFR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, или

CASTANEDO, Daniel
(54) 1-АРИЛ-3-АМИНОАЛКОКСИ

халоген;
R2 е избран од групата формирана од,

ПИРАЗОЛИ КАКО СИГМА ЛИГАНДИ КОИ
ГО ЗГОЛЕМУВААТ АНАЛГЕТСКИОТ ЕФЕКТ

водород, алкил, циклоалкил, алкенил, арил,
арилкил, хетероциклил, хетероциклилалкил, -

(11) 5419
(21) 2014/532

R1 е избран од групата формирана од,
водород, алкил, циклоалкил, алкенил, арил,
хетероциклил,
хетероциклил,

COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, - CN, -OR8, -

Патенти
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OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -

-NR8R9, -NR8C(O)R9, - NO2, -N=CR8R9, или

R3 и R4 се независно избрани од групата
формирана од, водород, алкил, циклоалкил,

халоген, или заедно формираат, со атомот
на азот кон кого се прикачени, хетероциклил

алкенил, арил, арилкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил, -COR8, - C(O)OR8, -

група;
n е избран од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8;

C(O)NR8R9, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8,
-NR8R9, -NR8C(O)R9, - NO2, -N=CR8R9, или

t
е
1,2
или
3;
R8 и R9 се секој независно избрани од

халоген, или заедно тие формираат фузиран

водород, алкил, циклоалкил, алкенил, арил,

прстенест
систем;
R5 и R6 се независно избрани од групата

хетероциклил,
халоген.

формирана од, водород, алкил, циклоалкил,
алкенил, арил, арилкил, хетероциклил,

или нивна фармацевтски прифатлива сол
или солват. има уште 15 патентни барања.

-N=CR8R9,

или

C(O)NR8R9, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8,

халоген;

NO2,

алкокси,

арилокси,

или

хетероциклилалкил -COR8, - C(O)OR8, -

242 | С т р а н а
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НА КИСЕЛИНА И УПОТРЕБА НА

(51) C 11C 3/10
(11) 5424

(13) Т1

СУЛФОНИЧНА КИСЕЛИНА КАКО

(21) 2014/533

(22) 02/12/2014

КАТАЛИСТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА
БИОДИЗЕЛ

(45) 31/10/2015
(30)
(96) 12/08/2010 EP10744530.6

(57) 1 Метод за производство на биодизел
(масна
киселина
алкил

(97) 01/10/2014 EP2464715
(73) inaChem GmbH

естер) со трансестерификација на киселина
на
природно
масло
со

Engstenberger Höhe 10

некој

51519 Odenthal, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

алканолот
е
етанол, назначена

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

сулфоничната киселина се користи како
катализатор, се карактеризира со тоа што

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) BÖGER, Uwe; BECHER, Uwe and

природното масло, алканолот и метан
сулфоничната киселина се загреваат во

INGENDOH, Axel
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОДИЗЕЛ СО ТРАНСЕСТЕРИФИКАЦИЈА

внатрешноста

(51) C 07D 241/20, A 61K 31/454, A 61P
11/06, C 07D 401/12, 403/04, 403/12

(57)

(11) 5425

(13) Т1

(21) 2014/535

(22) 04/12/2014

алканол,

назначена

на

со

тоа

метанол
со тоа што,

затворен

што,
и/или
метан

автоклав

на

температура помеѓу 100°C и 130°C. има уште
6 патентни барања.

1

Соединение со формулата (I):

(45) 31/10/2015
(96) 25/06/2008 EP08776162.3
(97) 22/10/2014 EP2170848
(73) AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) EVANS, Richard; LUKER, Timothy, Jon;
BROUGH, Stephen and RAUBO, Piotr
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗИНОН И НИВНА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА

назначено
со
тоа,
што:
R1 и R2 се независно одбрани од H, (C1C6)алкил, (C1-C6)алкокси, хало, CF3, и CN;
R1a
е
водород;
R3
е
водород;
R4 е одбрано од H, метил, етил, метокси,
етокси, Cl, Br, CN, фенил и CONH2, каде што
метил е
NR12R13

опционално

R5
е
одбрано
хетероциклоалкил;

од

супституиран со
група;
NR16R17

и

R6 е одбрано од H, (C1-C4)алкил, (C1-

Патенти
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C4)алкокси

и

(C3-C6)циклоалкил;

хетероарил, O-хетероарил, циклоалкил, O-

R7 е одбрано од H, (C1-C4)алкил, (C1-

циклоалкил,

C4)алкокси
и
R16 е одбрано

(C3-C6)циклоалкил;
од H, арил, (C3-

CONR34R35, каде што наведениот (C1C6)алкил или наведениот (C1-C6)алкокси

и

може да е опционално супституиран со 1, 2
или 3 групи независно одбрани од хало, OH,

каде што наведениот (C3-C7)циклоалкил
може да е опционално супституиран со арил

хетероциклоалкил
или
NR34R35;
R27 е одбрано од H, хало и (C1-C6)алкил,

група;

каде што наведениот (C1-C6)алкил може да

R17 е одбрано од H, (C1-C6)алкил, арил,
хетероарил,
хетероциклоалкил
и
(C3-

е опционално супституиран со 1, 2 или 3 хало
групи;

C7)циклоалкил, каде што наведениот (C1C6)алкил
може
да
е
опционално

или R26 и R27 заедно може да формираат
метиленeдиокси група, кога се прикачени на

супституиран со 1, 2 или 3 групи независно
одбрани
од
(C1-C6)алкокси,
(C3-

соседни јаглеродни атоми од арил или
хетероарил
прстенот;

C10)циклоалкил,

секое

C7)циклоалкил

хетероциклоалкил,

S(O)pR34,

појавување

на

NR34R35

R28

е

и

независно

хетероарил
и
NR20R21;
R22 е одбрано од H, (C1-C6)алкил, (C1-

одбрано од NR29R30, хало, CH2CF3, CF3,
хетероциклоалкил, (C1-C6)алкокси, или36,

C6)алкокси, OH, NR29R30, хетероциклоалкил
и арил, каде што наведениот (C1-C6)алкил

COOR42, CONR31R32 и SO2NR37R38;
R29 и R30 се независно одбрани од H, (C1-

може да е опционално супституиран со 1, 2
или 3 R28 групи; и каде што наведениот арил

C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил, SO2R41 и
C(O)R41, каде што наведениот (C1-C6)алкил

може да е опционално супституиран со 1, 2

може да е опционално супституиран со, OH,

или 3 групи независно одбрани од (C1C6)алкил, (C1-C6)алкокси, хало, CF3 и OH;

NR56R57
или
хетероциклоалкил;
R31 и R32 се независно одбрани од H, (C1-

R23 е одбрано од H и (C1-C6)алкил;
или R22 и R23 заедно со јаглеродниот атом

C6)алкил и (C3-C7)циклоалкил; или R31 и
R32 заедно со атомот на азот на кој тие се

на кој тие се прикачени формираат (C3C7)циклоалкил
или
хетероциклоалкил

прикачени формираат 4 до 7 член прстен,
опционално
содржи
дополнителен

прстен;

хетеросите

X
е
врска
или
(CR24R25)n
група;
R24 и R25 се независно одбрани од H, (C1-

R34 и R35 се независно одбрани од H, (C1C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил, C-поврзан

C6)алкил,
(C1-C6)алкокси,
OH,
хетероциклоалкил и NR39R40; или R24 и R25

хетероциклоалкил и C(O)O(C1-C6)алкил,
каде што наведениот (C1-C6)алкил може да

заедно со јаглеродниот атом на кој тие се
прикачени
може
да
формираат

е опционално супституиран од OH, хало, (C1C6)алкокси,
NR58R59,
C(O)OH
и

хетероциклоалкил

прстен;

хетероциклоалкил; или R34 и R35 заедно со

Z е арил или хетероарил прстен, каде што
наведениот арил или хетероарил прстен е

азотот на кој тие се прикачени формираат 4
до
7
член
прстен;

супституиран
со
R26
и
R27;
R26 е одбрано од H, (C1-C6)алкил, (C1-

R36 е одбрано од H, (C1-C6)алкил и
хетероциклоалкил, каде што наведениот (C1-

C6)алкокси, OH,
хетероциклоалкил,

C6)алкил
може
да
е
опционално
супституиран
со
хетероциклоалкил;
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R12, R13, R20, R21, R33, R37, R38, R39, R40,

арил, каде што наведениот (C1-C6)алкил

R41 и R42 се независно одбрани од H и (C1-

може да е опционално супституиран од арил,

C6)алкил;
n
е

2;

(C1-C6)алкокси или OH; и каде што секоја
арил група може да е опционално

секое појавување на p е независно одбрано
од
0,
1
или
2;

супституиран со (C1-C6)алкокси (кој за
возврат може да е опционално супституиран

циклоалкил е не-ароматичен карбоцикличен
прстен, опционално соединет за арил група,

од NR34R35), (C1-C6)алкил, OH, CF3 и хало;
арил е ароматичен прстен што содржи 6 или

каде што наведениот циклоалкил прстен

10 атоми на јаглерод; каде што, освен ако не

опционално содржи, каде што е можно, до 2
двојни врски; и каде што, освен ако не е

е наведено поинаку, наведениот арил може
да е опционално супституиран со 1, 2 или 3

наведено поинаку, наведениот циклоалкил
може да е опционално супституиран со 1 или

супституенти независно одбрани од (C1C6)алкил, (C1-C6)алкокси, OH, хало, CN, CF3

2 супституенти независно одбрани од (C1C6)алкил, (C1-C6)алкокси, OH, CN, CF3, хало

и
NR48R49;
хетероарил е 5, 6, 9 или 10 член ароматичен

и

1

или

NR43R44;

прстен, содржан од 1 или 2 N атоми и,

хетероциклоалкил е C-поврзан или Nповрзан 3 до 9 член не-ароматичен, моно-

опционално, NR50 атом, или еден NR50 атом
и S или O атом, или еден S атом, или еден O

или
би-цикличен
прстен,
опционално
соединет за арил или хетероарил група, каде

атом; каде што, освен ако не е наведено
поинаку, наведениот хетероарил може да е

што наведениот хетероциклоалкил прстен
содржи:

опционално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од (C1-

1

или

C6)алкил, (C1-C6)алкокси, OH, хало, CN, CF3

или
или

и
NR51R52;
R45 е одбрано од H, (C1-C6)алкил, C(O)(C1-

еден N- атом, еден NR45 и S(O)p или O атом,
или

C6)алкил, C(O)O(C1-C6)алкил и арил, каде
што наведениот (C1-C6)алкил е опционално

еден N- атом и S(O)p или O атом, или
еден
S
атом,
или

супституиран со група одбрана од (C1C3)алкокси, OH, хало, хетероциклоалкил и

еден

атом;

NR29R30; и каде што наведениот C(O)O(C1-

опционално содржи, каде што е можно, 1 или
2 двојни врски; и опционално супституиран

C6)алкил е опционално супституиран со арил
група;

на јаглерод со 1 или 2 супституенти
независно одбрани од (C1-C6)алкил, (C1-

R50 е одбрано од H, (C1-C6)алкил и
C(O)O(C1-C6)алкил, каде што наведениот

C6)алкокси,
NR46R47,

хало, =O,
бивалентен

(C1-C6)алкил може да е опционално
супституиран со група одбрана од (C1-

супституент -OCH2CH2O- (каде што крајните

C3)алкокси, OH, хало, (C3-C6)циклоалкил и

атоми на кислород се прикачени на истиот
прстенест атом на јаглерод), бивалентен

NR53R54;
R43, R44, R46, R47, R48, R49, R51, R52, R53,

супституент
-CH2NHCH2- (каде
што крајните атоми на јаглерод се прикачени

R54, R56, R57 и R59 се секое независно
одбрани
од
H
и
(C1-C6)алкил;

на истиот прстенест атом на јаглерод),
тетрахидро-1,1-диоксидо-3-тиенил група, и

R58 е одбрано од H и (C1-C6)алкил каде што
наведениот (C1-C6)алкил може да е

еден
еден

или
N-

Патенти

2
Nатом

NR45
и

атоми,

атом,
еден NR45,

O

OH, CN, CF3,
-C(O)NR46R47,
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опционално супституиран со група одбрана

или негова фармацевтски прифатлива сол.

од

има уште 22 патентни барања.

(C1-C3)алкокси

и

OH;

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/4245, A 61P

понизок алкил, фенил, хидрокси, понизок

35/00
(11) 5427

(13) Т1

алкокси, хидрокси-понизок алкокси, понизок
алкокси-понизок алкокси, фенил-понизок

(21) 2014/536

(22) 04/12/2014
(45) 31/10/2015

алкокси, понизок алкилкарбонилокси, амино,
моно(понизок
алкил)амино,
ди(понизок

(30) EP20090166469 27/07/2009 -(96) 26/07/2010 EP10740196.0

алкил)амино, моно(понизок алкенил)амино,
ди(понизок
алкенил)амино,
понизок

(97) 01/10/2014 EP2459553
(73) Basilea Pharmaceutica AG
Grenzacherstrasse 487 4005 Basel, CH

алкоксикарбониламино,

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

формираат
хетероциклил,

(72) POHLMANN, Jens and BACHMANN, Felix
(54) ФУРАЗАНБЕНЗИМИДАЗОЛИ КАКО

карбокси, понизок алкоксикарбонил, цијано,
халоген, и нитро; или кадешто два соседни

ПРОЛЕКОВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

супституенти може да бидат метилендиокси;

НЕОПЛАСТИЧНИ ИЛИ АВТОИМУНИ
БОЛЕСТИ

или
дивалентен пиридин остаток (Z = N) којшто е

(57)
1
кадешто

несупституиран
или
супституиран
дополнително со понизок алкил, понизок

алкилкарбониламино, супституиран амино
кадешто
два
супституенти
на
азот

Соединение со формула (II)

претставува
двовалентен

понизок

заедно
понизок

со
азотниот
алкилкарбонил,

е

алкокси, понизок алкокси-понизок алкокси,
амино, опционално супституиран со еден или

несупституиран или супституиран со еден

два супституенти избрани од понизок алкил,

или
два
дополнителни
супституенти
независно избрани од понизок алкил, хало-

понизок алкенил и алкилкарбонил, халопонизок алкил, понизок алкокси-понизок

понизок алкил, хидрокси-понизок алкил,
понизок алкокси- понизок алкил, ацилокси-

алкил
или
R1
претставува
водород,
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алкилкарбонил, хидрокси-понизок алкил или

соли,

цијано-понизок

и

кадешто префиксот "понизок" означува прав

од:

или разгранет радикал којшто има од 1 до 7
јаглеродни атоми. има уште 20 патентни

алкил;

R2
претставува
или
или

негови

група

избрана

фармацевтски

прифатливи

барања.

(51) C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 61P 35/00,

(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ HER2 СКРАТЕНА

G 01N 33/53
(11) 5429

ВАРИЈАНТА CTF-611
(13) Т1

(57) 1 Антитело или негов фрагмент којшто

(21) 2014/537

(22) 05/12/2014

препознава епитоп на HER2 рецепторно

(45) 31/10/2015

скратена форма, споменатиот епитоп е
дефиниран со секвенца којашто е вклучена

(96) 07/12/2009 EP09380183.5
(97) 08/10/2014 EP2330131
(73) Fundació Privada Institució Catalana De
Recerca I Estudis Avançants and Fundació

во SEQ ID NO: 2, којшто е добиен од
хибридомалната клеточна линија депонирана

Privada Institut d'Investigació Oncològica de

ACC3016 или хибридомалната клеточната

Vall-Hebron
Passeig Lluís Companys 23 08010

линија депонирана во "Германска колекција
на микроорганзими и клетки - DSMZ" под

Barcelona, ES and Passeig Vall d'Hebron
119-129, Edifici Matern-Infantil, Planta 14

пристапен број DSM ACC3017, и кадешто
споменатото антитело или негов фрагмент е

08035 Barcelona, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

способен за избирање помеѓу скратената
варијанта на HER2-CTF611 претставена со

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

SEQ ID NO: 1 и CTF-616, претставена со SEQ

(72) Arribas López, Joaquín; Pedersen, Kim;
Angellini, Pier-Davide; Parra Palau, Josep Lluís

ID NO: 7. има уште 14 патентни барања.

(30)

во "Германска колекција на микроорганизми
и клетки - DSMZ" под пристапен број DSM

and Baselga Torres, José

Патенти

247 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) A 61K 9/20, 31/4015, 9/36, A 61P 25/08
(11) 5430
(21) 2014/538

9.0% од тежината на дезинтегрансот, избран

(13) Т1
(22) 05/12/2014

од
групата
составена
од
поливинилполипиролидон
и
натриум

(45) 31/10/2015

кроскарамелоза,

(30) EP20050016189 26/07/2005 -- and
EP20050016945 04/08/2005 --

0.0 до 3.0% по тежина од лизгачкиот агенс,
избран од групата составена од талк,

(96) 24/07/2006 ЕП06776372.2
(97) 10/09/2014 ЕП1909764
(73) UCB Pharma, S.A.
Allée de la Recherche 60 1070 Bruxelles, BE

скробови, стеаринска киселина и анхидриднa
колоиднa
силика

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

микрокристална целулоза, сахароза, манитол

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DELEERS, Michel and HUBERT, Jean-

и
сорбитол
и
0.0 до 1.0% од тежината на лубрикант,

Benoît
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО

избран од групата составена од талк,
магнезиум стеарат и калциум стеарат во

СОДРЖАТ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ И ПОСТАПКИ
ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

однос
на
вкупната
фармацевтскиот состав.

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

патентни барања.

0.5 до 6.0% од тежината на врзувач, избран
од групата составена од макроголи,

тежина
има уште

од
31

леветирацетам како активна состојка и 2.0 до
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(57) 1 Транспортен систем (2) којшто содржи

(51) B 65G 21/02
(11) 5431
(21) 2014/540

(13) Т1
(22) 10/12/2014

потпорна рамка (4) и неограничен преносен
ланец
(6);

(45) 31/10/2015

кадешто споментата потпорна рамка се

(30) DK20100000990 02/11/2010 DK
(96) 26/10/2011 EP11779333.1

издолжува по должина и содржи прва страна
(8)
и
втора
страна
(10);

(97) 24/09/2014 EP2635511
(73) Flexmove System (m) Sdn.bhd.

кадешто неограничен преносен ланец (6) е
поставен над потпорната рамка (4);

246 Jalan Permatang Damar Laut 11960
Bayan Lepas, Penang, MY

кадешто во ориентација наменета за
употреба,
во
којашто
неограничениот

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

преносен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) OLSEN, Jesper and OLSEN, Steffen
(54) ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ

хоризонтален
правец,
споменатиот
неограничен преносен ланец дефинира

Патенти

ланец

(6)

е

поставен

во

горен дел (6а) којшто е подвижен во една
насока во однос на потпорната рамка; и
249 | С т р а н а
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долен дел (6б) којшто е подвижен во

комбинација со првиот главен потпорен

спротивна насока во однос на горниот дел на

елемент

преносниот ланец; споменатиот неограничен
преносен ланец притоа има внатрешна

вториот главен потпорен елемент (18) има
издолжување коешто го блокира директниот

страна (12) и надворешна страна (14);
кадешто потпорната рамка содржи прв

пристап помеѓу било која точка P1 која се
наоѓа на внатрешната страна (12а) од

главен потпорен елемент (16) кој служи како
потпора за горниот дел на неограничениот

горниот дел на неограничениот преносен
ланец (6) и соодветна точка P2 која се наоѓа

преносен ланец на првата страна (8) од

на внатрешната страна (12б) од долниот дел

потпорната
кадешто споменатата

рамка;
рамка

на
неограничениот
преносен
ланец,
споменатата точка P2 е најприближна точка,

содржи втор главен потпорен елемент (18)
кој служи како потпора за долниот дел на

во однос на точката P1, на внатрешната
страна
(12б)
од
долниот
дел
на

неограничениот преносен ланец на втората
страна
(10)
од
потпорната
рамка;

неограничениот
преносен
се
карактеризира
со

кадешто

споменатата

потпорна

и/или

во

комбинација

со

ланец;
тоашто:

рамка

првата страна (8) на потпорната рамка (4)

содржи прв помошен потпорен елемент (20)
кој служи како потпора за горниот дел на

содржи отвор (26), кој по можност во основа
се издолжува кон сите први страни во

неограничениот преносен ланец на втората
страна
(10)
од
потпорната
рамка;

надолжен правец, споменатиот отвор (26)
обезбедува пристап кон внатрешната страна

кадешто споменатата
потпорна
рамка
содржи втор помошен потпорен елемент (22)

(12б) од долниот дел (6b) на неограничениот
преносен ланец (6); споменатиот отвор (26) е

кој служи како потпора за долниот дел на

дефиниран според геометријата на првиот

неограничениот преносен ланец на првата
страна
(8)
од
потпорната
рамка;

главен потпорен елемент (22); и/или
со тоашто втората страна (10) на потпорната

кадешто споменатата
потпорна
рамка
содржи заштитен елемент (24) кој се

рамка (4) содржи отвор (28), кој по можност
се издолжува долж целата основна втора

издолжува од првата страна (8) на
потпорната рамка кон втората страна (10) на

страна во надолжен правец, споменатиот
отвор
(28)
обезбедува
пристап
кон

потпорната рамка во простор (А) дефиниран

внатрешната страна (12а) на горниот дел

помеѓу внатрешната страна (12а) на горниот
дел од неограничениот преносен ланец (6) и

(6а) од неограничениот преносен ланец (6);
отворот (28) според геометријата на вториот

внатрешната страна (12б) на долниот дел од
неограничениот преносен ланец (6); и

главен потпорен елемент (18), заштитниот
елемент (24) и вториот помошен потпорен

кадешто
заштитниот
елемент
(24)
самостојно, или заштитниот елемент (24) во

елемент
има уште 16 патентни барања.
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(16)

(20).
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(51) F 03B 13/00, 11/00, 13/06, 13/10, 15/04,

најмалку еден вентил (6) кој што е во спрега

17/06
(11) 5432

(13) Т1

со краевите на споменатата најмалку ед¬¬на
цилиндрична цевка (1) и кој што овозможува

(21) 2014/542

(22) 12/12/2014
(45) 31/10/2015

отворање / затворање на про¬то¬кот на
течноста низ споменатата најмалку една

(30) 201031262 17/08/2010 ES

цилиндрична

(96) 27/07/2011 EP11382256.3
(97) 17/09/2014 EP2420668
(73) Perga Ingenieros, S.L.
30850 Totana (Murcia), ES

споменатиот најмалку еден вентил (6) може
да работи еден корисник преку ра¬ботни

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

локацијата
на
споменатиот
уред,
што се карактеризира со тоа што турбо-

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

генераторот е потопен во самите под-зем¬ни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Perez Martinez, José María; Perez Garcia,

води врз водонепропустли¬виот слој, при
што најмалку едната хидраулична тур¬би¬на

José Miguel and Perez Garcia, Mario
(54) ТУРБО-ГЕНЕРАТОР ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ

(2) е во спрега со најмалку еден потоплив
асинхрон
мотор
(3),
и
при
што

НА ЕНЕРГИЈА ВО ПОДЗЕМНИ ВОДИ ВРЗ
ВОДОНЕПРОПУСТЛИВ СЛОЈ И ПРОЦЕС

спо¬¬ме¬натиот
до¬пол¬¬нително

ПОВРЗАН СО ТОА

цилиндрична комора (4) која ја обвиткува

(57) 1 Турбо-генератор за генерирање на
енергија
во
подземни
води
врз

нај¬мал¬ку едната цилиндрична цевка (1),
при што спо¬менатата нај¬малку една

водонепропустли¬в слој кој што се сос¬тои
од најмалку една цилиндрична цевка (1)

цилинд¬рич¬на комора (4) има голем број
отвори (5) преку кои цир¬ку¬лира течноста

отворена на неј¬зините краеви која што
внат¬ре
има:

од
под¬зем¬ните
водонепропустли¬виот слој.

најмалку една хидраулична турбина (2),

има

Патенти

цевка

инструменти кои
контролирани од

уште

(1),

што

со

што може да бидат
надвор, во однос на

има

6

при

турбо-генератор
најмалку
една

води

патентни

врз
барања.

251 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) C 07D 211/26, A 61K 31/506, A 61P

(72) LANG, Yolande Lydia; STOKBROEKX,

35/00, C 07D 401/14
(11) 5433

(13) Т1

Sigrid Carl Maria; LEYS, Carina; DICKENS,
Julius W.J.; HOUPIS, Ioannes Nicolaos and

(21) 2014/543

(22) 12/12/2014

(45) 31/10/2015
(30) EP07108176 14/05/2007 -- and

WEERTS, Johan Erwin Edmond
(54) МОНО-ХЛОРОВОДОРОДНИ СОЛИ НА
ИНХИБИТОР НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА

US917821P 14/05/2007 US
(96) 13/05/2008 EP08750252.2

(57)
1
Соединение со формулата (XI)
негов
N-оксид,
адитивна
сол
или

(97) 01/10/2014 EP2155677
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.

стереохемиска
изомерна
има уште 4 патентни барања.

форма.

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

252 | С т р а н а

Патенти
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(51) C 04B 35/119, 35/653
(11) 5436

(13) Т1

(21) 2014/544

(22) 12/12/2014
(45) 31/10/2015

(54) ФУЗИРАНИ АЛУМИНА-ЦИРКОНИА
ЗРНА
(57) 1 Фузирано зрно што го има следниов
хемиски состав, во проценти по тежина:
38.0

до

46.0%

до
до

100%
0,60%

до
до

0,70%
2.00%

(30) FR0955513 05/08/2009 FR

ZrO2+HfO2 :

(96) 04/08/2010 EP10747292.0
(97) 08/10/2014 EP2462081
(73) Saint-Gobain Centre de Recherches et
d'Etudes Européen

Al2O3 : рамнотежа
SiO2 : 0.20
Y2O3 : 0.45
TiO2 : 1.00

18 avenue d'alsace-Les Miroirs, 92400
Courbevoie

други елементи, изразени во оксидна
форма:
<
1.00%,
Y2O3/SiO2 соодносот е помеѓу 0.80 и

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

2.00,

(72) MARLIN, Samuel; LANGOHR, David and
PETIGNY, Sylvain

помеѓу 60 и 90% од масата на циркониа,
остатокот е во моноклиничната форма. има

тетрагоналната

фаза

и
претставува

уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 33/06
(11) 5439
(21) 2014/545

(13) Т1
(22) 12/12/2014

Monash University; MMV Medicines for
Malaria Venture and Glaxosmithkline
Investigacion y Desarrollo, S.L.
4311 11th Avenue NE, Suite 500 Seattle, WA

(45) 31/10/2015
(30) US 246863P 29/09/2009 US

98105-4608, US; 201 West Seventh Street
Austin, TX 78701, US; Wellington Road

(96) 28/09/2010 EP10821105.3

Clayton, Victoria 3800, AU; 20, Route de Pré-

(97) 29/10/2014 EP2483274
(73) University of Washington; Board of

Bois, ICC 1215 Geneva, CH and Santiago
Grisolia 2 28760 Tres Cantos (Madrid), ES

Regents, The University of Texas System;
Патенти
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(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

(54) АНТИМАЛАРИСКИ АГЕНСИ КОИ СЕ

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

ИНХИБИТОРИ НА ДИХИДРООРОТАТ

Скопје
(72) MATTHEWS, David; RATHOD, Pradipsinh,

ДЕХИДРОГЕНАЗ

K.; FLOYD, David; BURROWS, Jeremy;
MARWAHA, Alka; GUJJAR, Ramesh;

следната
и стереоизомери,

COTERON-LOPEZ, Jose; PHILLIPS, Margaret
and CHARMAN, Susan, A.

неговите прифатливи фармацевтски соли.
има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 9/16, 31/46, 9/19

(57) 1 Инхалационен лек во облик на сув

(57)

1

Соединение коешто е одбрано од
тавтомери,

табела:
солвати и

(13) Т1
(22) 12/12/2014

прав кој опфаќа цврсти аморфни честички и
еден или повеќе фармацевтски прифатливи

(45) 31/10/2015
(30) GB20070016026 16/08/2007 GB and

ексципиенти,
каде
чврстите
аморфни
честички опфаќаат хомогена смеша на

US20070958823P 09/07/2007 US

тиотропиум бромид заедно со фармацевтски

(96) 03/07/2008 EP08775842.1
(97) 08/10/2014 EP2175838
(73) NORTON HEALTHCARE LIMITED
Ridings Point, Whistler Drive, Castleford

прифатливата ко-цврста материја избрана од
групата која се состои од декстроза,

West Yorkshire WF10 5HX, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

сахароза, трехалоза, ксилитол и нивни
комбинации,
или
полиетилен
гликол,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

хидрокси метил пропил целулоза и поли(ди-

(72) ZENG, Xian-Ming
(54) ИНХАЛАЦИОНЕН ЛЕК КОЈ ОПФАЌА

лактид-ко-гликолид). има уште 14 патентни
барања.

(11) 5442
(21) 2014/546

фруктоза,
манитол,

глукозамин, глукоза, лактоза,
малтитол, маноза, сорбитол,

АМОРФЕН ТИОТРОПИУМ БРОМИД

(51) A 61K 31/46, 9/00, A 61P 11/00
(11) 5444

(13) Т1

(72) Zeng, Xian-Ming
(54) ИНХАЛАЦИОНЕН ЛЕК КОЈ ОПФАЌА

(21) 2014/547

(22) 12/12/2014

ТИОТРОПИУМ

(45) 31/10/2015

(57) 1 Формулација во облик на раствор која

(30) US20120000525 13/01/2012 GB and
US201161577315P 19/12/2011 US

опфаќа сол на тиотропиумот, 12-20 %
етанол, 0, 1-1, 5 % вода, 0, 05-0, 10 %

(96) 12/12/2012 EP12196725.1
(97) 05/11/2014 EP2606891
(73) Teva Branded Pharmaceutical Products,

лимонска киселина и HFA пропелант, при
што процентите претставуваат масени

Inc.
425 Privet Road Horsham 19044 PA, US

формулацијата.
барања.

проценти во однос на вкупната маса на
има уште 16 патентни

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
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(51) A 61K 8/27, 31/25, 33/30, 8/92, 8/96, 9/06,
A 61P 31/22, A 61Q 19/00
(11) 5445
(21) 2014/548

(13) Т1
(22) 16/12/2014

(72) Desjonqueres, Stéphane
(54) ДЕРМАТОЛОШКИ СМЕСИ КОИ
СОДРЖАТ КОМБИНАЦИЈА ОД
ПЕРОКСИДИРАНИ ЛИПИДИ И ЦИНК И

(45) 31/10/2015
(30) FR20090059604 24/12/2009 FR

НИВНА УПОТРЕБА МЕЃУ ДРУГОТО И ПРИ
ТРЕТМАН НА ХЕРПЕСИ

(96) 20/12/2010 EP10195981.5
(97) 26/11/2014 EP2343033
(73) Laboratoires Carilene and

(57) 1 Дерматолошка и/или фармацевтска
смеса назначена со тоа што содржи, како

Desjonqueres, Stéphane
7, rue du Chant des Oiseaux 78360

пероксидирани липиди и цинк во минерална
форма или во форма на компатибилно

Montesson, FR and 78 LABORATOIRES
CARILENE, 3 AVENUE MONTAIGNE 78600,

соединение со дератолошка употреба на
цинк оксидот, смесата е формулирана за

MAISONS LAFFITTE, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

топична
апликација
врз
кожата
или
мукозните мембрани има уште 19 патентни

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

барања.

Патенти

есенцијални

активни

агенси,

група

на
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(51) A 61K 47/48, 31/08, 9/00, A 61P 23/00, B

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

82Y 5/00, C 08B 37/16

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(13) Т1
(22) 16/12/2014

(72) ROEWER, Norbert and BROSCHEIT, Jens
(54) ХАЛОГЕНИРАН ЕТЕР КОМПЛЕКС

(45) 31/10/2015
(30) EP10150786 14/01/2010 --

(57)
1
Комплекс составен од αциклодекстрин и флуран, назначен со тоа,

(96) 14/01/2011 EP11700182.6
(97) 01/10/2014 EP2523691
(73) SapioTec GmbH

што има содржина на флуран од барем 3
wt.% базирано на вкупната тежина на

(11) 5446
(21) 2014/549

комплексот. има уште 10 патентни барања.

Nikolausstrasse 18 97082 Würzburg, DE

(51) A 61K 38/55, C 07D 417/12, C 07K 5/08
(11) 5447
(21) 2014/550

(72) PHIASIVONGSA, Pasit and SEHL, Louis,

(13) Т1
(22) 16/12/2014

C.
(54) КРИСТАЛНИ ТРИПЕПТИД ЕПОКСИ

(45) 31/10/2015

КЕТОН ПРОТЕАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(30) 20090162196P 20/03/2009 US and
20090180561P 22/05/2009 US

(57) 1 Кристално соединение коешто има
структура со Формула I

(96) 22/03/2010 EP10754225.0
(97) 22/10/2014 EP2408758
(73) Onyx Therapeutics, Inc.
249 E. Grand Avenue South San Francisco,
CA 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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разладното средство е сместено под висок

(51) B 60H 1/00, F 25B 45/00
(11) 5449

(13) Т1

притисок,

(21) 2014/551

(22) 17/12/2014

со притисни црева (111А, 111Б) опремени со
сервисни порт конектори (109А, 109Б) за

(45) 31/10/2015
(30) 20112002986U 21/02/2011 DE
(96) 21/02/2012 EP12711338.9

поврзување
на
сервисниот
уред
со
подвижниот систем за ладење на воздух кој

(97) 08/10/2014 EP2665611
(73) Dometic Sweden AB

треба
да
биде
сервисиран,
и
со линии за поврзување познати сами по

Torggatan 8 171 54 Solna, SE

себе,

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

и опционално, содржи ниво за одвојување
(140) коешто има барем еден сепаратор и

(72) ESCH, Franz-Josef
(54) СЕРВИСЕН УРЕД ЗА ПОДВИЖНИ

еден
разладен
компресор
(112),
и
опционално исто така тег на разладниот

СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ НА ВОЗДУХ, И
ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО

уред, кадешто сервисниот уред може да биде
снабден со еден притисен- и/или временски-

ФУНКЦИОНИРАЊЕ, ОСОБЕНО ЗА САМО-

контролиран комутативен вентилски блок

ПРОЧИСТУВАЊЕ
(57) 1 Сервисен уред за подвижни системи

(130) за да се овозможи селективна директна
флуидна комуникација помеѓу ладилниот

за ладење на воздух со уред за празнење и
полнење
за
екстрахирање
на

кружен систем на подвижниот систем за
ладење на воздух и нивото за одвојување

разладната/компресорска смеса од масло од
ладилниот кружен систем на подвижниот

(140).
се

систем за ладење на воздух со вшмукување

резервоар (153) за агент за испирање кој

и надополнување на подвижниот систем за
ладење на воздух со разладно средство и

може да биде евакуиран и е способен да се
доведе во течна флуидна комуникација со

компресорко масло, содржи вакуумска пумпа
(113) за отстранување на остатоците од

ладилниот
резервоар
(115)
кадешто
разладното средство е сместено под висок

ладилниот кружен систем на еден или повеќе
сервисни
уред(и),

притисок преку барем една линја на
поврзување (157; 157А; 157Б) којашто има

со систем за надополнување (115, 119) за

најмалку

надополнување на подвижниот сиситем за
ладење на воздух со разладно средство и

(109А, 109Б) на сервисниот уред и ним
поврзани притисни црева (111А, 111Б), и

компресорско
адитив,

масло,

преку комутативниот вентилски блок (130)
доколку
таков
е
присутен.

со

резервоар

ладилен

Патенти

и

опционално
(115)

со

кадешто

карактеризира

еден

сервисен

порт

со

конектори

има уште 7 патентни барања.
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(51)
(11) 5448
(21) 2014/552

УПОТРЕБА НА ТУМОРНИ КЛЕТКИ
(13) Т1
(22) 17/12/2014

УМРТВЕНИ СО ВИСОК ХИДРОСТАТСКИ
ПРИТИСОК И ДЕНДРИТСКИ КЛЕТКИ

(45) 31/10/2015

(57)

(30) EP20110172622 05/07/2011 -- and
201161504387P 05/07/2011 US
(96) 04/07/2012 EP12734884.5
(97) 29/10/2014 EP2691110
(73) Sotio a.s.
Jankovcova 1518/2 170 00 Prague 7, CZ

1

Фармацевтски

состав

за

поттикнување на имун одговор против
туморни
клетки
којшто
содржи
a) туморни клетки коишто се апоптотозни
предизвикано
со
третман
на
висок
хидростатичен притисок еднаков на или

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

поголем од 100 MPa за 10 минути до 2 часа и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BARTUNKOVÁ, Jirina and SPÍSEK, Radek
(54) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА АКТИВНА
КЛЕТОЧНА ИМУНОТЕРАПИЈА НА РАК СО

b) дендритски клетки. има уште 13 патентни
барања.
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(51) A 61K 38/17, 38/21, 39/395, 47/48, 48/00,

(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА IL-18

A 61P 37/00
(11) 5450

(13) Т1

КАЈ ХИПЕРСЕНЗИТИВНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА

(21) 2014/553

(22) 18/12/2014
(45) 31/10/2015

(57) 1 Употреба на инхибитор на IL-18 за
производство на медикамент за третман

(30) EPA01118811 10/08/2001 -- and
EPA02100735 20/06/2002 --

и/или
превенција
на
хиперсензитивно
пореметување тип IV, каде што инхибиторот

(96) 01/08/2002 EP02767299.7

на

(97) 24/12/2014 EP1423138
(73) Merck Serono SA

IL-18-врзувачки
протеин
(IL-18BP),
IL-18BP фузиран за имуноглобулин или негов

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

фрагмент, каде што фузираниот протеин се
врзува
за
IL-18,

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

функционален дериват на IL-18BP, каде што
IL-18BP е поврзан за полиетилен глигол

1000, Скопје

(PEG),

(72) CHVATCHKO, Yolande and KOSCOVILBOIS, Marie

или негова активна фракција која што има
слична активност како IL-18BP. има уште 16
патентни

IL-18

е

избран

од

барања

.

Патенти
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обезбеден со транспортен уред (17) за

(51) B 07B 4/00, 13/10, 13/11, 13/16
(13) Т1
(22) 18/12/2014

празнење на честичките примени од
приемниот простор (12), се карактеризира со

(45) 31/10/2015
(30) EP20100171151 28/07/2010 --

тоашто
транспортниот
уред
(17)
во
приемниот простор (12) за втората фракција

(96) 15/07/2011 EP11736196.4
(97) 19/11/2014 EP2598256
(73) ADR Technology B.V.

се движи за време на употреба со брзина од
најмалку 2 m/s, и со тоашто уредот за

Boezemboch 23 3034 KA Rotterdam, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

лизгачка плоча (2) којашто е наклонета под
агол во однос на хоризонталата, чијашто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BERKHOUT, Simon Peter Maria and REM,

лизгачка плоча (2) има ивица (2’) поставена
над ваљакот (5), чијашто ивица (2’) е

Peter Carlo
(54) АПАРАТУРА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ

приклучена како излез на млазот честички
(4), и со тоашто ивицата (2’) од вибрирачката

(11) 5452
(21) 2014/554

(2,

10)

содржи

вибрирачка

Апаратура за одвојување (1) за

лизгачка плоча (2) е поставена вертикално

одвојување од млаз на честички (4) на
најмалку прва фракција од честички (3) од

над оската (8) на ротација на ваљакот (5) за
да при негова
употреба предизвика

прва димензионална група, и втора фракција
од честички (3) од втора димензионална

честичките (3) од малзот честички (4) паѓа во
правец на ваљакот (5) во правец насочен во

група, кадешто честичките во првата група во
основа се со помал дијаметар од честичките

правец на оската (8) на ротација, за да ги
распореди плочите (6, 6’) од ваљакот (5) на

од втората група, се состои од уред за

тој начин што ќе се судрат од честичките кои

снабдување (2, 10) на млазот честички (4),
ротационен ваљак (5) кој има свој опсег (13)

паѓаат (3) во момент кога плочите (6, 6’) се со
приближно
ориентирани
во
нагорна

плочи (6, 6’), секоја плоча, има радијално
издолжена површина за загревање на

вертикална позиција издолжувајѓи се од
ваљакот (5) и со тоашто лизгачката плоча е

честичките, и приемен простор (12) за прием
на честичките од втората фракција, кадешто

наклонета под агол од приближно 85º.
уште 8 патентни барања.

(57)

1

снабдување

споменатиот
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е
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(51) A 61K 31/4412, A 61P 11/00
(11) 5457
(21) 2014/555

(13) Т1
(22) 18/12/2014

3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA
94005-1021, US
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(45) 31/10/2015
(30) 113107P 10/11/2008 US; 228943P

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Bradford, Williamson Ziegler and

27/07/2009 US; 428393 22/04/2009 US and
553292 03/09/2009 US

Szwarcberg, Javier
(54) ЛЕЧЕЊЕ СО ПИРФЕНИДОН НА

(96) 06/11/2009 EP11001414.9

ПАЦИЕНТИ СО АТИПИЧНА ФУНКЦИЈА НА

(97) 15/10/2014 EP2343070
(73) Intermune, Inc.

ЦРНИОТ ДРОБ

(51) C 07C 231/12, 231/18

(96) 08/06/2007 EP07754601.6

(11) 5458
(21) 2014/556

(13) Т1
(22) 18/12/2014

(97) 26/11/2014 EP2029524
(73) Newron Pharmaceuticals S.p.A.

(45) 31/10/2015

Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT

(30) EP06012565 19/06/2006 -Патенти
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(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 2-[4-

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

(3 И 2 - ФЛУОРОБЕНЗИЛОКСИ)

(72) BARBANTI, Elena; CACCIA, Carla;
SALVATI, Patricia; VELARDI, Francesco;

БЕНЗИЛАМИНО] ПРОПАН АМИДИ

RUFFILLI, Tiziano and BOGOGNA, Luigi

(51) A 41D 31/02, B 01D 69/04, 69/12, 69/14,

(57) 1 Парче облека коешто се состои од

71/02, 71/06, 71/48, B 32B 27/12, 27/36, 5/26,

најмалку

7/12
(11) 5459

(13) Т1

пропушта вода и влага поставена помеѓу
надворешен материјал (1) и материјал за

(21) 2014/557

(22) 19/12/2014
(45) 31/10/2015

една

мембрана

(2)

којашто

постава
(3),
кадешто
мембраната (2) се состои од најмалку две

(30) DE20092009176U 02/07/2009 DE
(96) 22/06/2010 EP10006483.1

мембрански фолии (21, 22) помеѓу којшто се
поставени нановлакна (23), се карактеризира

(97) 08/10/2014 EP2269477
(73) X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, CH

со тоашто мембраната (2) има зголемени

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

релативно ниската густина на влакна (23) и
намалените дифузни карактеристики во

(72) Lambertz, Bodo w., Prof.
(54) МЕМБРАНА КОЈА ПРОПУШТА ВОДА И

деловите на телото со помала акумулација
на потење поради високата густина на

ВЛАГА

влакна

дифузни
деловите

карактеристики
особено
во
кадешто има потење поради

(23).

има уште 7 патентни барања.

(51) B 28C 5/38, C 04B 28/14, 38/10
(11) 5460
(21) 2014/558

(13) Т1
(22) 19/12/2014
(45) 31/10/2015

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Jaffel, Hamouda
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(96) 08/04/2011 EP11161718.9
(97) 08/10/2014 EP2508316
(73) Saint-Gobain Placo SAS
34 Avenue Franklin Roosevelt 92150

ПРОИЗВОДИ ОД ГИПС

Suresnes, FR

кадешто најмалку два различни пени за

262 | С т р а н а
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производи кадешто калцинираниот гипс е
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со
вода;
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полнење се вметнати во гипсот и водната

параметар од првата постапка за созадавње

смеса

за

пена е контролиран независно од втората

пополнување содржи различна дистрибуција
на големина на меур во споредба со втората

постапка за создавање пена; и понатаму
кадешто
употребениот
сурфактант
за

пена за пополнување, кадешто првата пена
за пополнување е создадена во првиот

создавање пена употребен во првата
постапка за созадавање пена е со истиот

генератор на пена (20, 120) употребувајќи
постапка за создавање пена и втората пена

состав како и сурфактантот за создавање
пена употребен во втората постапка за

за полнење е создадена во втор генератор

создавање пена.

на пена (22, 122) употребувајќи постапка за
создавање пена, најмалку еден физички

барања.

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4155, A 61P

(73) Boehringer Ingelheim International

29/00, C 07D 407/12, 409/12
(11) 5462

(13) Т1

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

(21) 2014/560

(22) 22/12/2014

симултано;

првата

пена

(45) 31/10/2015

има

уште

7

патентни

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

(30) EP20110151876 24/01/2011 -(96) 20/01/2012 EP12700695.5

(72) ANDERSKEWITZ, Ralf; MARTYRES,
Domnic; OOST, Thorsten; RIST, Wolfgang and

(97) 05/11/2014 EP2668181

SEITHER, Peter

Патенти
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(54) ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО

група или Rc и Rd заедно со јаглеродниот

CRTH2 АНТАГОНИСТИ

атом кон којшто тие се сврзани за да

(57) 1 Пиразол соединенија со формула (Ia)
или (Ib) и негови фармацевтски прифатливи

формираат 3-до 8- член прстен, кадешто
споменатиот прстен може да содржи 1 или 2

соли,

хетероатоми избрани од O, N и S како
прстенести членови и кадешто прстенестите
членови на
опционално

споменатиот прстен
и
независно
да

може
биде

супституиран со хидрокси, халоген , C1-C6алкил, C1-C6-халоалкил, C1-C6-алкокси, C1C6-халоалкокси
и
C3-C8-циклоалкил;
Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5 се независно избрани од
N и CRy, кадешто секој Ry е независно
избрани од H, хидрокси, халоген , цијано,
нитро,
SF5,
C(O)NRfRg,
C1-C6-алкил,
хидрокси-C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси- C1C6-алкил,
C3C8-циклоалкил,
C1-C6халоалкил, C1-C6-алкокси, C1-C6-алкоксикадешто

C1-C6-алкокси, C1-C6-халоалкокси, C3-C8циклоалкокси, C1-C6-алкиламино, ди-C1-C6-

Ra и Rb се независно избрани од водород,
хидрокси, халоген, C1-C6-алкил, C1-C6

алкиламино, C1-C6-алкилсулфонил, фенил,
фенокси, 5- или 6- член хетероциклил и 5-

халоалкил,
C1-C6-алкокси,
C1-C6халоалкокси и C3-C8-циклоалкил, или Ra и

или 6-член хетероциклилокси, кадешто Rf и

Rb заедно со јаглеродниот атом тие се
сврзани за да формираат можеби карбонил

Rg се независно еден од друг избрани од H,
C1-C6-алкил,
C1-C6-халоалкил,
C3-C8-

група или Ra и Rb заедно со јаглеродниот

циклоалкил, C3-C8-циклоалкенил и 5- или 6член хетероциклил или Rf и Rg заедно со

атом тие се сврзани за да формираат 3-до 8член прстен, кадешто споменатиот прстен

азотниот атом кон којшто тие се сврзани за
да формираат цикличен амин, којшто може

може да содржи 1 или 2 хетероатоми
избрани од O, N и S како член во прстен и

да содржи потоа хетероатом избран од O, N

кадешто
членовите
во
прстенот
од
споменатиот прстен може опционално да

и
S
како
прстенест
член;
Z e избрани од O, S и NRz, кадешто Rz e H,

бидат независно супституиран со хидрокси,

C1-C6-алкил
или
бензил;
R1 и R2 независно еден од друг се избрани

халоген, C1-C6-алкил, C1-C6-халоалкил, C1C6-алкокси, C1-C6-халоалкокси и C3-C8-

од H, халоген , C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил,
C2-C6-алкинил,
C1-C6-алкокси,
C1-C6-

циклоалкил;
Rc и Rd се независно избрани од водород,

алкилтио, -NRfRg, C3-C8-циклоалкил, C3-C8-

хидрокси, халоген , C1-C6-алкил, C1-C6халоалкил,
C1-C6-алкокси,
C1-C6-

циклоалкил-C1-C6-алкил, C3-C8-циклоалкилC2-C6-алкенил, C3-C8-циклоалкенил, C3-C8-

халоалкокси и C3-C8-циклоалкил, или Rc и

циклоалкенил-C1-C6-алкил,
циклоалкенил-C2-C6-алкенил,

Rd заедно со јаглеродниот атом тие се
сврзани за да формираат форма на карбонил

фенил-C1-C6-алкил, фенил-C2-C6-алкенил,
нафтил, нафтил-C1-C6-алкил, нафтил-C2-
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C6-алкенил, хетероциклил, хетероциклил-C1и

C1-C6-алкокси, C1-C6-халоалкокси, C1-C6-

хетероциклил-C2-C6-алкенил,

алкиламино, ди- C1-C6-алкиламино, C1-C6-

кадешто C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил и C2C6-алкинил половина на гореспоменатите

алкилсулфонил, фенил и 5- или 6-член
хетероарил и/или кадешто два радикали се

радикали R1 и R2 се несупституирани или
носат барем еден несупституиран или носат

сврзани за истиот јаглероден атом од
споменатите
C3-C8-циклоалкил,
C3-C8-

барем еден супституент избран од хидрокси,
халоген, цијано, нитро, C1-C6-алкокси, C1-

циклоалкенил и хетероциклил половини на
радикалите R1 и R2 заедно со споменатиот

C6-халоалкокси, C1-C6-алкиламино, ди C1-

јаглероден атом може да формира карбонил

C6-алкиламино
и
C1-C6-алкилсулфонил
и/или кадешто два радикали се сврзани за

група и кадешто Rf и Rg се независно еден
од друг избрани од H, C1-C6-алкил, C1-C6-

истиот јаглероден атом на споменатите два
C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил и C2-C6-

халоалкил,
C3-C8-циклоалкил,
C3-C8циклоалкенил и хетероциклил или Rf и Rg

алкинил половини во гореспоменатите
радикали R1 и R2 заедно со споменатиот

заедно со азотниот атом кон којшто тие се
сврзани формираат цикличен амин, којшто

јаглероден атом може да формира карбонил

може да содржи потоа хетероатом избрани

група,
и
кадешто
C3-C8-циклоалкил,
циклоалкенил,
фенил,
нафтил
и

од O, N и S како прстенест член;
n е цел број избран од 0, 1, 2 или 3; и

хетероциклил половина на гореспоменатите
радикали R1 и R2 се несупституирани или

R3 ако присутните се избрани независно
еден од друг од халоген, C1-C6-алкокси и C1-

носат барем еден супституент избран од
хидрокси, халоген, цијано, нитро, C1-C6-

C6-халоалкокси.
барања.

C6-алкил,

има

уште

22

патентни

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

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4184, 31/4353,
31/519, A 61P 25/00, C 07D 487/04
(11) 5464
(21) 2014/561

(57) 1 Соединение 5,8-димети-2-[2-(1-метил4-фенил-1H-имидазол-2-ил)-етил]-

(13) Т1
(22) 22/12/2014

[1,2,4]триазол[1,5-a]пиразин
и
негови
фармацевтски

(45) 31/10/2015

адициони соли со киселина.

(30) WO2009DK50134 19/06/2009 DK
(96) 17/06/2010 EP10725373.4
(97) 29/10/2014 EP2443105
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

прифатливи

има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 473/18, A 61K 31/522, A 61P

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

11/06, 29/00, 31/00, 35/00, 37/08
(11) 5465
(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2014/562

(72) KEHLER, Jan; LANGGARD, Morten;
RITZEN, Andreas; NIELSEN, Jacob; KILBURN,

(45) 31/10/2015
(30) US20100303010P 10/02/2010 US

John Paul and FARAH, Mohamed M.
(54) НОВ ДЕРИВАТ НА ФЕНИЛИМИДАЗОЛ

(96) 08/02/2011 EP11709025.8
(97) 15/10/2014 EP2534149
(73) GlaxoSmithKline LLC

КАКО ИНХИБИТОР НА ЕНЗИМОТ PDE10A

Патенти

(22) 23/12/2014
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Corporation Service Company, 2711

(54) 6-АМИНО-2-{[(1S)-1-METILBUTIL]-9-{5-

Centreville Road, Suite 400 Wilmington,

(1-ПИПЕРИДИНИЛ) ПЕНТИЛ]-7,9-ДИХИДРО-

Delaware 19808, US

8Н-ПУРИН-8-ОН МАЛЕАТ

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(57)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GIBBON, Robert Hermann; LUCAS,

{[(1S)-1-метилбутил]окси}-9-[5-(1пиперидинил)пентил]-7,9-дихидро-8H-пурин-

Amanda and HERMITAGE, Stephen Andrew

8-он:
во формата на малеатна сол. има уште 12

1

Соединение коешто е 6-амино-2-

патентни барања.

(51) A 61M 5/20
(11) 5467

(13) Т1

(21) 2014/563

(22) 24/12/2014
(45) 31/10/2015

(б) втор склоп на куќиштето кој вклучува
надворешно
куќиште (131) и внатрешно
куќиште (150), каде внатрешното куќиште е
конструирано
така
да
аксијално
се

(96) 08/03/2013 EP13158407.0

прицврстува во однос на склопот на првото

(97) 10/12/2014 EP2774639
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,

куќиште, каде надворешното куќиште е
конструирано така да се движи аксијално во

LTD.
5 Basel Street, P.O. Box 3190 49131 Petah

однос на првиот склоп на куќиштето помеѓу
истурената положба и повлечената положба,

Tiqva, IL
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

каде вториот склоп на куќиштето вклучува
инјекционен склоп конструиран така да го

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

покренува шприцот на инјектирање на лекот

(72) Cowe, Toby
(54) ИНЈЕКЦИОНЕН УРЕД ЗА

од шприцот, каде вториот склоп на куќиштето
вклучува
копче (171)
на
чкрапалото

ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ШПРИЦ
(57)

1

Инјекционен уред кој опфаќа :

конструирано да го активира инјекциониот
склоп (140) само тогаш кога надворешното

(a)
да

прв склоп на куќиштето конструиран
го
држи
шприцот
(180);

куќиште е во повлечена положба, а вториот
склоп на куќиштето опфаќа преднапонски

266 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

елемент

кој

31 Октомври 2015

надворешното

така да ја ослободи бравичката кога првиот и

положба;

вториот склоп на куќиштето се во одредена

(ц) бравичка која го задржува надворешното
куќиште
во
истурена
положба;
и

ротациона положба, каде надворешното
куќиште е подвижно во однос на првиот

(д) врзувачки склоп (160) конструиран така да
ротационо го поврзува првиот склоп на

склоп
на
куќиштето
во
правец
на
повлечената положба наспроти преднапонот

куќиштето за вториот склоп на куќиштето во
одредена
ротациона
положба,
каде

на преднапонскиот елемент кога бравичката
се активира..

поврзувачкиот склоп истотака е конструиран

има уште 23 патентни барања.

(51) A 61K 31/57, 9/00
(11) 5468

(13) Т1

(21) 2014/564

(22) 24/12/2014

(72) DORINSKY, Paul Michael and PRICE,
David
(54) ИНХАЛАЦИОНА ФАРМАЦЕВТСКА
КОМПОЗИЦИЈА

куќиште

го
во

доведува
истурена

(45) 31/10/2015

1

Инхалационен

фармацевтски

(30) US20100304998P 16/02/2010 US

(57)

(96) 15/02/2011 EP11703620.2
(97) 12/11/2014 EP2536412
(73) Teva Branded Pharmaceutical Products
R & D, Inc.

аеросолен раствор кој опфаќа беклометазон
дипропионат, етанол и пропелант избран од

425 Privet Rd
Horsham, PA 19044, US

каде аеросолот има големина на капките со
среден дијаметар на аеродинамичката маса

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

од 0.5-2.0 μm, за употреба во третирање на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

астма кај пациенти кој не успеал да одржи
функција на белите дробови над 60% од

Патенти

1,1,1,2-тетрафлуороетанот,
1,1,1,2,3,3,3хептафлуоропропанот и нивните мешавини,
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основниот

на

одржувајќи функција на белите дробови над

инхалациониот флутиказон пропионат и/или

FEV1

како

одговор

60% од основниот FEV1,или намалување на

инхалационата формулација која опфаќа
беклометазон
дипропионат
и

појавата на пад на фукцијата на белите
дробови под 60% од основниот FEV1. има

хлорофлуоројаглероден

уште 4 патентни барања.

пропелант,

(51) F 21S 2/00, 8/04, F 21V 33/00
(11) 5469
(13) Т1

а) е обликуван во најмалку два дела во

(21) 2014/565

(22) 25/12/2014

насока на централната оска (М) и има

(45) 31/10/2015
(30) DE201110117293 31/10/2011 DE;

најмалку еден канал (1.3) помеѓу предното
лице (1.10) и задното лице (1.20) коешто

DE201110121137 15/12/2011 DE and
DE20112005648U 06/04/2011 DE

барем делумно ја опкружува централната
оска (м) на надворешното лице (1.12),

(96) 10/04/2012 EP12719297.9
(97) 15/10/2014 EP2694860
(73) PWI-Pure System AG

споменатиот канал (1.3) има надворешно
лице (1.12) коешто формира дно на каналот,

Augustaanlage 32 68165 Mannheim, DE

б) средството за осветлување (2)
поставено
во
каналот
(1.3),

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и
е
и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HÖLZER, Bernd
(54) СИГУРНОСЕН СИСТЕМ КОЈШТО
СОДРШИ СРЕДСТВО ЗА ОТКРИВАЊЕ НА

в) носечкиот елемент (1.0) има вдлабнатина
(1.5) којашто аксијално се издолжува во

ДИМ И СИГНАЛНИ СРЕДСТВА

споменатата

(57)
1
Конзола (1) со средства за
осветлување (2) за комбинирање на

внатрешно лице (1.4) коешто ја ограничува
вдлабнатината (1.5), пришто вдлабнатината

идентични или слични сигнални средства (36) којшто се состојат од најмалку еден прв

е употребена за да го прими електричното
сигнално средство (3-6), каешто носечкиот

носечки елемент (1.0), којшто се состои од
горен дел (1.1) со предно лице (1.10) и долен

елемент (1.0) го изолира сигбалното
средство (3-6) од спроведената излезна

дел (1.2) со задно лице (1.20) за монтажна на

топлина и од предадената излезна топлина

монтажната површина (9), и прво средство за
освелтување (2) коешто е поставено

на средството за осветлување (2) и го штити
сигналното средство (3-6) од споменатата

директно или индиректно на носечкиот
елемент (1.0) кадешто носечкиот елемент

излезна топлина, се карактеризира со тоашто
компонентата за светлосна спроводливост

(1.0)

(17) е монтирана во каналот (1.3), којшто
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правец на централниот
висината на носечкиот

влез (М) над
елемент (10),

вдлабнатина

(1.5)

има

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

радијално

се

31 Октомври 2015

издолжува

во

правец

на

(Е1, Е2) на предното лице и задното лице

централната оска (М) помеѓу двете рамнини

(1.10, 1.20) има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 235/30, A 61P 11/00, 29/00, C 07C

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

211/52, 233/36, 233/62, 271/20, 331/28, C 07D
277/56, 277/82, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12,

Rhein, DE

413/12, 417/12
(11) 5470

(13) Т1

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) PELCMAN, Benjamin; PRIEPKE, Henning;

(21) 2014/566

(22) 26/12/2014

DOODS, Henri; KUELZER, Raimund; PFAU,

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(45) 31/10/2015
(30) EP10173501 20/08/2010 --

Roland; STENKAMP, Dirk and ROENN, Robert
(54) 2-АНИЛИНОБЕНЗИМИДАЗОЛ-6-

(96) 19/08/2011 EP11746237.4
(97) 08/10/2014 EP2606036
(73) Boehringer Ingelheim International

КАРБОКСАМИДИ КАКО
АНТИИНФЛАМАТОРНИ АГЕНСИ

GmbH

(74) Друштво за застапување од областа на

(51) C 07K 14/435, 14/705
(11) 5471
(21) 2014/567

(13) Т1
(22) 26/12/2014

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/10/2015

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) PL39162710 25/06/2010 PL
(96) 24/06/2011 EP11727457.1

(72) PIECZYKOLAN, Jerzy Szczepan;
PAWLAK, Sebastian Dominik; ZEREK,

(97) 10/12/2014 EP2585480
(73) Adamed sp. z o.o.

Bartlomiej Maciej and LEMKE, Krzysztof
Kazimierz
(54) АНТИКАНЦЕРОЗЕН ФУЗИСКИ
ПРОТЕИН

Pienków 149 05-152 Czosnów k/Warszawy,
PL
Патенти
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31 Октомври 2015

(57)

1

Фузиски протеин кој што содржи:

Гласник Бр. 5/2015

која што има нанјмалку 70% хомологија; и
домен (б) кој што е низата од про-апоптозен

домен (a) кој што е функционалниот
фрагмент од растворлива hTRAIL протеинска

ефектор пептид, кој што влијае врз неговото
про-апоптозно дејство по патот на внатрешна

низа, при што споменатиот функционален
фрагмент може да индуцира апоптозен

апоптоза, при што низата на доменот (б) е
прикачена за C-терминалот и/или N-

сигнал и започнува со аминокиселина на
позиција не пониска од hTRAIL95, или ни¬за

терминалот на доменот (a). има уште 14
патентни барања.
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(54) АНТИ-GM-АНТИТЕЛА И НИВНИ

(51) C 07K 16/24
(11) 5472

(13) Т1

УПОТРЕБИ

(21) 2014/568

(22) 26/12/2014

(57) 1 Изолирано човечко или хуманизирaно
антитело или негов функционален фрагмент,

(45) 31/10/2015
(30) US20050682009P 18/05/2005 US
(96) 17/05/2006 EP06742970.4

којшто содржи антиген врзувачки регион
којшто е специфичен за човечки GM-CSF и

(97) 29/10/2014 EP1888643
(73) MorphoSys AG

содржи H-CDR1 секвенца од GFTFSSYWMN,
H-CDR2
секвенца
од

Lena-Christ-Strasse 48 82152

GIENKRAGGATFYAASVKG,

Martinsried/München, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

GIESKWAGGATYYAAGVKG,
GIENKYAGGATYYAASVKG,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) STEIDL, Stefan and THOMASSEN-WOLF,

секвенца од GFGTDF, L-CDR1 секвенца на
SGDSIGKKYAY, L-CDR2 секвенца на KKRPS

Elisabeth

и L-CDR3 секвенца на SAWGDKGM.
уште 21 патентни барања.

Патенти

или
H-CDR3

има
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(51) B 60P 3/40, B 61D 3/16, F 03D 1/00

возило со цел амортизирање на осцилациите

(11) 5473

(13) Т1

на врвот на лопатката (18) при транспорт на

(21) 2014/569

(22) 26/12/2014

роторската лопатка (10), амортизерот на
удар
содржи:

(45) 31/10/2015
(30) DE20091017068 09/04/2009 DE and
DE20091034329 23/07/2009 DE

-

дел

за

прицврстување

(122)

за

(96) 08/04/2010 EP10713625.1
(97) 26/11/2014 EP2416986
(73) Wobben Properties GmbH

обезбедување на транспортното возило,
- дел за прифаќање (34) за обезбедување на

Dreekamp 5 26605 Aurich, DE

на
лопатката
(18)
и
- дел за амортизација (109) за создавање на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CYRUS, Bernd and LÜLKER, Frank
(54) ТРАНСПОРТЕН УРЕД

роторската лопатка (10) во регинот на врвот

еластична, осцилаторна врска помеѓу делот
за прицврстување (112) и делот за

(57) 1 Амортизер на удар (28) за еластично

прифаќање (34), преносот на сила се
изведува помеѓу делот за прицврстување и

поврзување на роторска лопатка (10) на

делот за прифаќање само со помош на

турбина на ветерница во регионот на врвот
на роторската лопатка (18) со транспортно

оптоварување.
барања.

(51) A 61K 39/00, C 07K 16/28, A 61K 39/395,
48/00, A 61P 17/06, 31/18, 35/00, 37/02, 43/00,

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

C 12N 5/10, C 12P 21/08, G 01N 33/53, 33/566,
33/577, 33/68

(72) Kamogawa, Yumiko; Cho, Minkwon; Arai,
Naoko and Ishida, Koji
(54) АНТИ-ILT7 АНТИТЕЛО

(11) 5474

(13) Т1

(21) 2014/570

(22) 29/12/2014
(45) 31/10/2015

има

уште

13

патентни

(57) 1 Моноклонално антитело што се
врзува за човечки ILT7, не се врзува за

(30) JP2005366465 20/12/2005 JP
(96) 20/12/2006 EP12168586.1

човечки ILT1, човечки ILT2 и човечки ILT3, и
потиснува производство на интерферон-α

(97) 01/10/2014 EP2532681
(73) SBI Biotech Co., Ltd.

(IFNα) од ILT7-изразувачки клетки, или
фрагмент што го содржи неговиот регион што

1-6-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6018,

врзува антиген.

JP

има уште 8 патентни барања.
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(51) A 01P 3/00, A 01N 37/06, 43/40, 43/42,
43/56, 43/653, 43/78, 43/90, 47/14, 47/24,

(54) ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ И ПОСТАПКА
ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА БОЛЕСТИ КАЈ

47/44, 59/02
(11) 5475

РАСТЕНИЈА
(13) Т1

(57)

(21) 2014/572

(22) 30/12/2014

како

1

Фунгициден состав којшто содржи,
активни

состојки,

(45) 31/10/2015
(30) JP20080174963 03/07/2008 JP and

(a) бензоилпиридин дериват избран од 3(2,3,4-триметокси-6-метилбензоил)-5-хлоро-

JP20080292511 14/11/2008 JP
(96) 30/06/2009 EP09773604.5

2-метокси-4-метилпиридин
(Соединение
Бр.35), 4-(2,3,4-триметокси-6-метилбензоил)-

(97) 10/12/2014 EP2323487
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

2,5-дихлоро-3-трифлуорометилпиридин
(Соединение Бр. 39), и 4-(2,3,4-триметокси-6-

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

метилбензоил)-2-хлоро-3-трифлуорометил-5-

Osaka 550-0002, JP

метоксипиридин
(b)

(Соединение Бр. 40), и
дифеноконазол.

има

2

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) OGAWA, Munekazu and NISHIMURA,

уште

патентни

барања.

Akihiro

(51) C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 61P
29/00
(13) Т1
(22)

(11) 5476
(21) 2014/573

(54) ФЕНАНТРЕНОН СОЕДИНЕНИЈА,
СОСАВИ И ПОСТАПКИ
(57) 1 Соединение со Формула I:

30/12/2014
(45)
31/10/2015
(30) US20080084095P 28/07/2008 US
(96) 14/07/2009 EP09786592.7
(97) 19/11/2014 EP2307375
(73) Pfizer Inc.

или
има

уште

негова
9
патентни

сол.
барања.

235 East 42nd Street New York, NY 10017,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RUCKER, Paul Vincent

Патенти
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(51) C 07D 235/18, A 61K 31/454, A 61P

назначено

со

тоа,

што

X

е

едно

од

17/18, C 07D 207/444, 263/56, 403/02, 403/04,
403/12, 403/14

и
R1 е водород, C1-C6 алкил со праволиниски

(13) Т1
(22) 02/01/2015

или разгранет ланец, или C1-C6 алкил со
праволиниски
или
разгранет
ланец

(45) 31/10/2015
(30) US158569P 09/03/2009 US; US178570P

дополнително содржи фенил (C6H5) група,
што е несупституирана или е метил-,

15/05/2009 US and US81585P 17/07/2008

хидроксил- или флуоро-супституирана; R2 е

US
(96) 17/07/2009 EP09798808.3

водород, C1-C6 алкил со праволиниски или
разгранет ланец, R4 е водород, C1-C6 алкил

(97) 15/10/2014 EP2328875
(73) University of Pittsburgh - Of the

со праволиниски или разгранет ланец, или
C1-C6 алкил со праволиниски или разгранет

Commonwealth System of Higher Education
200 Gardner Steel Conference Center,

ланец дополнително содржи фенил (C6H5)
група, што е несупституирана или е метил-,

Thackeray & O'Hara Streets Pittsburgh, PA

хидроксил- или флуоро-супституирана; R3 е -

15260, US

NH-R5, -O-R5 или -CH2-R5, и R5 е група што
содржи -N-O•, -N-OH или N=O; R е -C(O)-R6, -

(11) 5477
(21) 2015/1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WIPF, Peter and FRANTZ, Marie, Celine
(54) ЦЕЛНИ НИТРОКСИДНИ АГЕНСИ
(57) 1 Соединение што ја има структурата:

C(O)O-R6, или -P(O)-(R6)2, каде што R6 е C1C6 алкил со праволиниски или разгранет
ланец или C1-C6 алкил со праволиниски или
разгранет ланец дополнително содржи една
или повеќе фенил (-C6H5) групи што се
независно несупституирани, или метил-,
етил-, хидроксил- или флуоро-супституирана.
има уште 9 патентни барања.
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(51) E 01C 19/08, 19/46
(11) 5478
(21) 2015/2

(57)

1

Термостатичко торпедо (10) за

(13) Т1
(22) 02/01/2015

подготвување и испорачување материјали за
санација
што
содржи;

(45) 31/10/2015

внатрешна комора (14) што дефинира барем

(30) AU2010904627 16/10/2010 AU and
AU2011900806 07/03/2011 AU

една преграда (20,21,22) за содржување
градиран агрегат и втора преграда (20,21,22)

(96) 16/10/2011 EP11807978.9
(97) 10/12/2014 EP2627825
(73) Wright, James
The Chequers London Road, Chequers Hills

за содржување стабилизирачки агенс;
надворешна кожа (11) за изолација на

A5 Flamstead Near St Albans, Hertfordshire

капаче

AL3 8HD, GB

содржување на содржината на торпедото во
кое е сместена барем една телескопска

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

содржината
комора;
или

на

наведената

капак

(30)

за

внатрешна
безбедно

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Wright, James
(54) ТЕРМОСТАТИЧКО ТОРПЕДО ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛИ ЗА

сонда (31,32) која може да се придвижува низ
преградите за да ја загрее и/или измеша

САНАЦИЈА

материјалите

содржината
најмалку еден
за

на
отвор (34,38)
санација

истото;
низ кој

може

да

се

исфрлат за испорака на работно место.
Патенти
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при

што

агрегатните

стабилизирачкиот

агенс

материјали
се

и

претходно

се вметнуваат во торпедото.
патентни

има уште 14
барања.

наполнети во дискретни капсули (81-84) што

(51) A 61K 31/44, A 61P 35/00, C 07D 213/75
(11) 5479
(21) 2015/3

(13) Т1
(22) 05/01/2015

(45) 31/10/2015
(30) US20100389393P 04/10/2010 US
(96) 03/10/2011 EP11773326.1
(97) 10/12/2014 EP2624833
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 101-8535, JP
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) NAKAGAWA, Takashi; SAKAMOTO,
Makoto; YAMAGUCHI, Kazuya; TERAUCHI,
Yuki; SHIRAKURA, Masamichi; HARADA,
Yasuo; KOJIMA, Yutaka and SUMIDA, Takumi
(54) ДЕРИВАТИ ОД 4(МЕТИЛАМИНОФЕНОКСИ)ПИРИДИН-3-ИЛБЕНЗАМИД ЗА ТРЕТМАН НА РАК
(57) 1 Соединение претставено со следнава
општа формула (1) или негова сол:

[Формула 1]
назначено со тоа што R1 претставува атом
на халоген, на C6 до C10 арил група, на C6
до C10 арилокси група, или праволиниска
или разгранета
алкил група којашто има од 1 до 6 јаглеродни
атоми, при што алкилната група може
евентуално да е супституирана со еден или
повеќе
атоми на халоген;
R2 претставува атом на водород, атом на
халоген, праволиниска или разгранета алкил
група којашто има 1 до 6 јаглеродни атоми,
или
праволиниска или разгранета алкокси група
којашто има од 1 до 6 јаглеродни атоми; и;
m претставува цел број од 1 до 3;
под услов кога m претставува 2 или 3, R1s
може да бидат исти или различни. има уште
11 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395, C 07K 16/22

(57) 1 Човечкo антитело или негов антиген-

(11) 5480

(13) Т1

врзувачки

(21) 2015/4

(22) 08/01/2015

специфично се врзува со факторот на раст
на човечкиот нерв (NGF) со KD од 1 pM или

(45) 31/10/2015

фрагмент

на

антитело

кое

(30) US20070964224P 10/08/2007 US;
US20070994526P 20/09/2007 US;

помалку, што се мери со површинска
плазмон резонанца, назначено со тоа што

US20080062860P 28/01/2008 US and
US20080079259P 09/07/2008 US

антителото или антитело фрагментот се
состои
од

(96) 08/08/2008 EP08782673.1
(97) 08/10/2014 EP2187964
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

(а) тешка врска која ја определува
комплементарноста на регионот 3 (HCDR3) и

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

лесна врска на CDR3 (LCDR3), назначена со
тоа што HCDR3 и LCDR3 опфаќаат

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

аминокиселински секвенци наведени во SEQ
ID NO:90 и 98, соодветно, и (b) HCDR1,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

HCDR2, LCDR1 и LCDR2, назначена со тоа

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) REINHARDT, Joel, C.; MACDONALD,

што HCDR1 е SEQ ID NO:86, HCDR2 е SEQ
ID NO:88, LCDR1 е SEQ ID NO:94 и LCDR2 е

Lynn; TORRES, Richard; MORRA, Marc, R. and
MARTIN, Joel, H.
(54) ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК
АФИНИТЕТ ЗА ФАКТОРОТ НА РАСT НА

SEQ ID NO:96. има уште 14 патентни
барања.

НЕРВИТЕ КАЈ ЧОВЕКОТ

(51) C 02F 1/54, B 01D 21/01, 21/02, 21/28, C
02F 1/20, 1/74, 11/12, 11/14
(11) 5481
(21) 2015/5

ВО КАЛ И УРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ТАКВА ПОСТАПКА

(13) Т1
(22) 08/01/2015

(57) 1 Постапка за поделба помеѓу течен
дел и суспендирани материи на кашата преку

(45) 31/10/2015

глава постојано со стапка на проток Q EB = V

(30) FR20100004284 29/10/2010 FR
(96) 28/10/2011 EP11787699.5

/ час, во кои воздухот се инјектира со стапка
на проток d, назначен со тоа, што проток се

(97) 08/10/2014 EP2632859
(73) OREGE

оформени од најмалку два парцијални
текови, се проектирани на врвот на една со

Société anonyme à directoire et à conseil de
Surveillance 1, rue Pierre Vaudenay

друга во затворен волумен V <V / 20,
протокот премин притисок, воздухот се

78350 Jouy-en-Josas, FR

вбризгува

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

поголема
од
предодредена
вредност
притисок, тогаш е дозволено да се населат

(72) CAPEAU, Patrice; LOPEZ, Michel and
GENDROT, Pascal
(54) ПОСТАПКА ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ
ТЕЧНОСТИ ОД СУСПЕНДОВАНИ МАТЕРИИ

на суспендирани цврсти материи поток така
третирани во една збирка сад во кој цврстиот

Патенти

во

комората

се

одржува

до

дел или торта паѓа во долниот дел од садот
со одвојување на течноста дел кој е
277 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

континуирано вакуум. има уште 20 патентни

барања.

(51) B 32B 27/40, C 08J 7/04, C 09D 175/04, D
21H 19/82

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКОВ
ФИЛМ

(11) 5482
(21) 2015/6

(13) Т1
(22) 08/01/2015

(57)
1
Употреба на филм кој содржи
супстрат од пластична фолија (1) произведен

(45) 31/10/2015

со истиснување со дебелина која се состои

(30) ES20090000469 19/02/2009 ES
(96) 10/07/2009 EP09840260.5

помеѓу 10 и 40 µm на кое е додадено со
обложување со дисперзија на течна база на

(97) 24/12/2014 EP2399741
(73) Taghleef Industries S.L.

алифатски полиуретан (2), кој содржи помеѓу
30% и 100% цврста материја во зависност од

Avda. Iberoamérica 56 23680 Alcalá La RealJaén, ES

степенот на потребата од мек допир,
дебелината на споменатото обложување,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

кога е суво, содржејќи помеѓу 0.2 и 5 µm , во

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DEL BARRIO PÉREZ, Javier and LOPEZ

ламинацијата на печатената работа. има
уште
13
патентни
барања

QUESADA, Manuel
(54) УПОТРЕБА НА ФИЛМ ЗА
ЛАМИНАЦИЈА ОД ПЕЧАТЕНА РАБОТА И
.

(51) E 01D 21/00
(11) 5489
(21) 2015/7

(73) Pacheco, Pedro Alvares Ribeiro do
(13) Т1
(22) 08/01/2015

Carmo
Rua Doutor Manuel Rodrigues de Sousa, 21,

(45) 31/10/2015
(30) PT10296803 06/06/2003 PT

2 Esquerdo, Matosinhos P-4450-181 Porto,
PT

(96) 03/06/2004 EP04736019.3

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(97) 08/10/2014 EP1639203

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

- придвижувачот (23), кој е сместен помеѓу

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

споменатата

(72) Pacheco, Pedro Alvares Ribeiro do Carmo
(54) КРАН СО АВТО-ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА

наведениот арматурен неповрзан кабел (5) и
е
способен
за

ПРЕДНАПРЕГАЊЕ
Кран за употреба во процесот на

авто-прилагодување на преднапрегање со
зголемување или намалување на тензиите

изградба на мостови, надвозници и други
структури, каде што кранот се состои од:

на наведениот арматурен неповрзан кабел
(5)
во
согласност

(57)

1

главна

структура

(1)

и

со мерења земени од наведениот сензор (2)
главна
структура
(1);
- најмалку еден арматурен неповрзан кабел

и кои се
контролер

(5);
- прво прицврстување (16) за обезбедување

спротивставување на внатрешните сили
генерирани во структурата од страна на

на едниот крај од арматурниот неповрзан
кабел (5) на наведената структура (1); и

надворешните
влијанија
како
што
е
зголемена наведената тензија како резултат

второ

на зголемените внатрешни сили на главната

прицврстување
за
обезбедување
на
спротивниот крај на наведениот арматурен

наведена структура (1), или намалени како
резултат
на

неповрзан
структура

намалување
наведената

кабел

(5)

на

наведената
(1);

назначен со тоа што кранот дополнително се
состои
од:
-

најмалку

една

сензорна

единица

(2)

пренесуваат
(6),
со

до наведениот
потреба
од

на внатрешните сили на
главна
структура
(1),

- каде што со користење на
полуинтервалите на опсег на дефлексија и
свиткување на наведената главна структура

оспособена за мерење на физичка варијација
во наведената главна структура (1);

(1)
како

придвижувач
(23);
- контролор (6) способен за активирање на

прилагодување на преднапрегање кое што го
надоместува главното оптеретување, со што

наведениот
придвижувачот
(23);
- електронски интерфејс (3) за конвертирање

се намалува максималната тензија во
членовите/деловите на наведената главна

на наведените мерења на наведениот (2)

структура (1) и се овозможува значително

сензор во читливи податоци и пренос на
наведните
податоци
до
наведениот

намалување на делови од структурните
елементи, со што на тој начин обезбедува

контролер
.

многу

(6);

се
значително
намалени,
резултат
на
наведеното
авто-

полесен

и

пофункционалeн

кран

има уште 15 патентни барања.
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(51) C 07D 213/69, A 61K 31/44, 31/443,

(72) KOJIMA, Yutaka; SUMIDA, Takumi;

31/4439, 31/4545, 31/4725, 31/496, A 61P
35/00, C 07D 401/12, 405/12, 413/12, 417/12

TAKASU, Hideki; FUJITA, Shigekazu;
OHTSUKA, Shinya; HIROSE, Toshiyuki; SATO,

(11) 5491

(13) Т1

Yosuke; YAMADA, Satoshi; MIYAJIMA,

(21) 2015/8

(22) 08/01/2015

Keisuke; SAKAI, Koji; SEKIGUCHI, Kazuo;
YANAGIHARA, Yasuo; SUZUKI, Takashi;

(45) 31/10/2015
(30) US1000359729P 29/06/2010 US and
US20100299631P 29/01/2010 US
(96) 28/01/2011 EP11705048.4
(97) 15/10/2014 EP2528897
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
9, Kanda-Tsukasa-machi 2-chome Chiyodaku Tokyo 101-8535, JP

TANAKA, Hideo; SUGIYAMA, Kazuhisa and
OKUNO, Mitsuhiro
(54) ДЕРИВАТИ НА ДИ-СУПСТИТУИРАН
ПИРИДИН ПРОТИВ РАК
(57) 1 Соединение претставено со следнава
општа

формула

(1)

или

негова

сол;

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

каде

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

R1 и R2 се секој независно арил или
незаситен хетероцикличен прстен, од кои
секој
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или

А

е

Прстенот
арилен,

X

повеќе

супституенти,

е опционално супституирана со еден или

алкилен,

повеќе супституенти кои се, одбран од

супституиран

групата составена од халоген и помал алкил,
G3-R2 е врска-R2, -O-помал алкилен-R2,

помал
е

опционално

E
е
врска
или
помал
делумна
структурна
е

опционално

алкилен,
формула:

помал алкилен-O-помал алкилен-R2 или - Oпомал
алкилен-CO-R2,

супституиран

G4-O- е врска-O-, помал алкилен-O-, помал
алкилен-O-, -O-помал алкилен-O-или -CO-

хетероциклоалкилен содржи еден или повеќе

помал

алкилен-О-,

и

атоми на азот, од кои еден е прикачен на
соседната
карбонил
група,

G5 и G6
каде што:

G е -NH-G2-, -N (помал алкил) -G2-, -NH-CH2G2-, -N(помал алкил) -CH2-G2- или -CH2-G2-,

праволиниски или разгранети алкил групи
кои што имаат од 1 до 6 јаглеродни атоми;

назначена со тоа што, G2 на кажаниот G се
врзува
за
R2,

"помал
алкилен"
вклучуваат праволиниски или разгранети

G2-R2 е врска-R2, фенилен-O3-R2, фенилен-

алкилен групи кои што имаат од 1 до 6

G4-O-R2, фенилен-G5-NH-R2, фенилен-G6-N
(помал алкил)-R2 или квинолинедил-O-R2,

јаглеродни атоми, и "помал
вклучуваат
линеарна
или

назначена со тоа што фенилен на
наведениот фенилен-G3-R2, фенилен-G4-O-

алкенилен група којашто има од 1 до 3 двојни
врски и 2 до 6 јаглеродни атоми. има уште 12

R2,
фениленG5-NH-R2 и фенилен-G6-N (помал алкил R2

патентни барања.

се секој помал алкилен,
"помал алкил" вклучуваат

алкенилен"
разгранета

значително намалувајќи ја количината на
Po210, намалувајќи го количеството на

(51) A 24D 3/14, 3/16
(13) Т1
(22) 09/01/2015

полицикличните ароматични јаглеводороди
(PAH), посебно бензо(a)пиренот, намалувајќи

(45) 31/10/2015
(96) 30/04/2009 EP09785755.1

ги количествата на елементите на тешките
метали и за филтрирање на токсичните

(97) 19/11/2014 EP2434914
(73) Szöllõsi, Péter and Csányi, Jenõ
Törökbálinti út 36.1112 Budapest , HU and

испарувања и намалување на количествата

Csipke u. 11 /B 1125 Budapest , HU

заедничките компоненти на вообичаените
филтери за цигари AlOOH.H2O, и/или Al2O3

(11) 5500
(21) 2015/9

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

на слободни радикали во чадот од цигарите,
при кое споменатиот филтер содржи, покрај

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SZARVAS, Tibor
(54) ФИЛТЕР ЗА ЦИГАРИ

и/или силикоалуминат; семки од грозје и
изситнета мембрана како антиоксиданс; и

(57) 1 Посебен филтер за цигари кој ја
елиминира генотоксичноста ( SCE, FACS ) кој

дополнителни антиоксиданси.
патентни

има
.

висок

Патенти

антиоксидантски

опционално астаксантин и/или брусница како
има уште 3
барања

капацитет,
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следниве

(51) A 61K 39/21, A 61P 31/18
(11) 5505
(21) 2015/11

(13) Т1
(22) 12/01/2015

формули

(VIа)

и

(VIб)

:

NH2-(A1)m-SEQ

IDN°2-

(VIа),
NH2-(A1)m-SEQ

IDN°6-

(45) 31/10/2015
(96) 31/05/2012 EP12305602.0

(A2)n-COOH

(97) 05/11/2014 EP2668959
(73) INNA VIRVAX
Génopole Entreprises, Campus 1, 4 rue

(A2)n-COOH

Pierre Fontaine 91058 Evry Cedex, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

-

m е цел број што значи 0 или 1,
n е цел број што значи 0 или 1,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

-

A1 е амино киселински остаток, и

(72) Crouzet, Joël; Desfontaines, Dominique
and Ho Tsong Fang, Raphaël
(54) ИМУНОГЕНИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО
СОДРЖАТ HIV GP41 ПЕПТИД СПОЕН СО

A2 е амино киселински остаток,
кој пептид со формулата (VIa) или (VIb) е

CRM197 НОСЕЧКИ ПРОТЕИН

патентни

назначено

(VIб),
со

тоа,

што:

ковалентно поврзан за носечки протеин
составен од CRM197 протеин. има уште 14
барања

(57) 1 Имуногено соединение што содржи
пептид одбран од групата составена од
.
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00
(11) 5507
(13) Т1

(54) СОЕДИНЕНИЕ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
МИТОТИЧКАТА ПРОГРЕСИЈА

(21) 2015/12

(57)

(22) 12/01/2015

1

Соединение со формула (I):

(45) 31/10/2015
(30) US859340P 16/11/2006 US
(96) 14/11/2007 EP12153131.3
(97) 29/10/2014 EP2497772
(73) Millennium Pharmaceuticals, Inc.
Cambridge, MA 02139, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Claiborne, Christopher F.; Sells, Todd B.
and Stroud, Stephen G.
Патенти

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
при

што:
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Ra е селектиран од групата која што се

арил, хетероарил, или хетероциклил група;

состои

C1-3

или два R4 на истиот азотен атом, земени

флуороалифатик, -R1, -T-R1, -R2, и -T-R2;
T е C1-3 алкилен синџир незадолжително

заедно со азотниот атом формираат 5- до 6член хетероарил или 4- до 8-член

заменет
со
флуоро;
R1 е 5- или 6-член арил, хетероарил, или

хетероциклил прстен кој што, покрај азотниот
атом има 0-2 прстенести хетероатоми

хетероциклил
прстен
незадолжително
заменет со еден или два субституенти

селектирани
од
N,
O,
и
S;
R5 е водород, C1-3 алифатик, C1-3

независно селектирани од групата која што

флуороалифатик или арил, хетероарил, или

се состои од хало, C1-3 алифатик, и C1-3
флуороалифатик;

хетероциклил
група;
а
Rb е селектиран од групата која што се

R2 е селектиран од групата која што се
состои од хало, -C≡C-R3, -CH=CH-R3, -

состои од флуоро, хлоро, -CH3, -CF3, -OH, OCH3, -OCF3, -OCH2CH3, и-OCH2CF3;

N(R4)2,
R3 е водород,

за

од

C1-3

и
C1-3

алифатик,

-OR5;
алифатик, C1-3

употреба

при

третирање

на

флуороалифатик, или -CH2OCH3 или арил,

пролиферативно пореметување. има уште 15

хетероарил,
или
хетероциклил
група;
секој R4 независно е водород или алифатик,

патентни

(51) A 61K 31/485, 31/047, 31/195, 45/06,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

47/12, 47/18, 9/19

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 5508
(21) 2015/13

(13) Т1
(22) 12/01/2015

барања.

(72) Sanghvi, Suketu and Boyd, Thomas
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ

(45) 31/10/2015
(30) US20030461611P 08/04/2003 US

КОИШТО СОДРЖАТ МЕТИЛНАЛТРЕКСОН

(96) 08/04/2004 EP10184684.8
(97) 24/12/2014 EP2368554
(73) Progenics Pharmaceuticals, Inc.

содржи раствор на метилнатрексон или
негова сол, кадешто препаратот содржи pH

(57)

1

Фармацевтски препарат којшто

под 4.25. има уште 9 патентни барања.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591 , US
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(51) A 61K 9/08, 31/047, 31/195, 31/485,

(72) SANGHVI, Suketu, P. and BOYD, Thomas,

45/06, 47/12, 9/19
(11) 5510

(13) Т1

A.
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ

(21) 2015/14

(22) 12/01/2015

КОИШТО СОДРЖАТ МЕТИЛНАЛТРЕКСОН

(45) 31/10/2015

(57)

1

Фармацевтски препарат којшто

(30) US20030461611P 08/04/2003 US
(96) 08/04/2004 EP04759349.6

содржи раствор на метилналтрексон или
неговa сол и хелирачки агенс, кадешто

(97) 24/12/2014 EP1615646
(73) PROGENICS PHARMACEUTICALS, INC.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

хелирачкиот

10591, US

дериват или натриум дезоксихолат или негов
дериват. има уште 12 патентни барања.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

агенс

е

етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA)
или негов дериват, ниацинамид или негов

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) A 61K 31/485, 31/047, 31/195, 45/06,
47/12, 47/18, 9/19
(11) 5511

(13) Т1

(72) Sanghvi, Suketu and Boyd, Thomas
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ
КОИШТО СОДРЖАТ МЕТИЛНАЛТРЕКСОН

(21) 2015/15

(22) 12/01/2015

(57)

1

Фармацевтски препарат којшто

(45) 31/10/2015
(30) US20030461611P 08/04/2003 US

содржи раствор на метилнатрексон или
негова сол и барем еден метилнатрексон

(96) 08/04/2004 EP10184575.8
(97) 31/12/2014 EP2368553
(73) Progenics Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

деградационен инхибирачки агенс избран од
групата составена од хелирачки агенс,

10591 , US

опсег од 2-6. има уште 9 патентни барања.

пуферирачки агенс и антиоксиданс и нивни
комбинации, кадешто растворот има pH во

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

Патенти
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(51) E 01B 3/46, 1/00, 9/68

(12);

(11) 5513

(13) Т1

- при што еднослојната или повеќеслојната

(21) 2015/16

(22) 12/01/2015

пластична плоча (18) е поврзана со
бетонското тело (12) со помош на слојот (16)

(45) 31/10/2015
(30) EP20100156347 12/03/2010 -- and
EP20100156352 12/03/2010 --

од влакна со случајна ориентациа, кој има
влакна кои се поврзани со пластичната плоча

(96) 11/03/2011 EP11710720.1
(97) 05/11/2014 EP2545219
(73) RST-Rail Systems and Technologies

(18) и/или е интегрирана во бетонското тело
(12);

GmbH
Bessemerstrasse 42b 12103 Berlin, DE

- што слојот (16) од влакната со случајна
ориентациа опфаќа влакна со дијаметар

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

до 200 влакна на квадратен милиметар и

(72) GÄRLICH, Hermann and ACHLER, Rainer

- што е околу 20 % до 60 % од влакната

Ernst-Günter
(54) БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТ СО ПЛАСТИЧНА

интегрирано во бетонското тело (12) со
своите слободни завршетоци и што се

ПЛОЧА ОД ДОЛНАТА СТРАНИЦА
Бетонски елемент со пластична

интегрирани одсечоци од останатите влакна
во
облик
на
јамка
;

плоча, особено бетонски праг со подножје од
пластика на долната страница, опфаќа:

- при што околу 10 % до 60 % во бетонот се
интегрирани слободни завршетоци од

- бетонско тело (12) кое има долна страница

влакната

(14);
и
- пластична плоча (18), која е поставена на

страница (14) на бетонското тело (12) под
агол од 30° до 90°.

долната страница (14) на бетонското тело

има уште 2 патентни барања.

(57)

1
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назначено

со

тоа

,

свиткани во однос на долната
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(51) A 61K 38/00, 38/12, C 07D 487/04
(11) 5514
(21) 2015/18

(13) Т1
(22) 13/01/2015

за употреба во лекување на HCV инфекција
кај

еден

субјект,

при

што:

(45) 31/10/2015
(30) US2008191725P 11/09/2008 US and
US2009209689P 10/03/2009 US
(96) 10/09/2009 EP12160779.0
(97) 15/10/2014 EP2468285
(73) AbbVie Bahamas Ltd. and Enanta
Pharmaceuticals, Inc.
Sassoon House, Shirley Street & Victoria

J
А

Avenue New Providence, Nassau, BS and
500 Arsenal Street Watertown, MA 02472, US

C6алкинил, арил, хетероарил, хетероциклил
кој содржи 5 до 10 атоми во прстенот, или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

C3-C10карбоциклил

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

е
-C(O)-,
или
-O-C(O);
е C1-C6алкил, C2-C6алекенил, C2-

и

А

е

евентуално

супституиран со еден или повеќе R6;
Секое R1 и R2 е независно одбран од

(72) Ku, Yiyin; Wagaw, Sable, H.; Engstrom,

(i) халоген, хидрокси, амино, -CN, -CF3, -N3, -

Ken; Sheikh, Ahmad; Mei, Jianzhang; McDaniel,
Keith, F.; Chen, Hui-ju; Shanley, Jason, P.;

NO2, -OR4, -SR4, -SOR4, - SO2R4, -NR3R4, C(O)-O-R4, -C(O)R4, -C(O)NR3R4, или -

Kempf, Dale, J.; Grampovnik, David, J.; Sun,
Ying; Liu, Dong; Gai, Yonghua; Grieme, Tim

N(R3)C(O)R4;

and Or, Yat, Sun
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА

(ii) хетероциклична група која содржи од 5 до
10 атоми во прстенот и може да биде

ХЕПАТИТ C СЕРИН ПРОТЕАЗА

супституиран со една или повеќе R7;
(iii) C3-C10карбоциклил може да биде

(57) 1 Соединение со формулата I или I ':
или негова фармацевтски прифатлива сол,

супституиран со една или повеќе R7; или
(vi)
C1-C6алкил,
C2-C6алкенил,
C2-

Патенти
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C6алкинил,
C6халоалкенил,
G

C1-C6халоалкил,
или

C2-

C2-C6халоалкинил;

е

-Е-R5;

со

една

или

повеќе

R7;

ѕ

=

0;

k
m

=
=

0;
1;

назначено со тоа што Е е -NHS(О2)-;

n
е
0,
1,
2,
3,
или
4;
и
----- oзначува јаглерод-јаглерод единечна или

R5 е C1-C6алкил,
C6алкинил,

двојна
врска,
Y е -C(R"), R 'и R", заедно со јаглеродните

C2-C6алекнил, C2C3-C10карбоциклил,

хетероциклил кој содржи 5 до 10 атоми во

атоми

прстенот, или хетероарил, и секој R5 е
евентуално супституиран со еден или повеќе

формираат радикал на арил или хетероарил
прстен, кој може да биде супституиран со

R7;

една
или
повеќе
R2;
секое R6 и R7 е независно избран во секој

R3 и R4 се секој независно избрани во секој
случај од водород, C1-C6алкил, C2-

случај од халоген, хидрокси, амино, -CF3, CN, -N3, -NO2, -C1-C6алкил, C2-C6алкенил,

C6алкенил

C2-C6алкинил,

или

C2-C6алкинил;
L е C3-C6алкилен, C3-C6алкенилен или C3-

на

кој

што

тие

се

прикачени

C1-C6халоалкил,

C2-

C6халоалкенил, или C2-C6халоалкинилима
уште 6 патентни барања.

C6алкинилен и може да биде супституиран

(51) C 02F 1/54, B 01D 21/02, 21/28, C 02F

(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗБИСТРУВАЊЕ НА

1/20, 1/74, 11/14

ВОДА И УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КОЛОИД
(13) Т1
(22) 13/01/2015

(57)
1
Постапка за избистрување на
течности и/или суспензија со третирање на

(45) 31/10/2015
(30) FR20100004285 29/10/2010 FR

колоидните структури содржани во течноста
и/или суспензијата воведена во континуален

(96) 28/10/2011 EP11787700.1
(97) 15/10/2014 EP2632860
(73) OREGE

тек при проток од QEB = VEB/час, каде VEB
е зафатнина, назначен со тоа, што текот се

Société anonyme à directoire et à conseil de
Surveillance 1, rue Pierre Vaudenay

е под повисок притисок во однос на
атмосферскиот притисок, при што куќиштето

78350 Jouy-en-Josas, FR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

е
куќиште
за
континуиран
или
полуконтинуиран проток на текот со

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LOPEZ, Michel; GENDROT, Pascal and

зафатнина v<VEB/20, при едновремено
инјектирање на воздух (10) во куќиштето во

CAPEAU, Patrice

протокот d под влезот на текот во куќиштето.

(11) 5515
(21) 2015/19

воведува во куќиштето (2, E) каде куќиштето

има
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патентни

барања.
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(51) C 07F 9/6561, A 61K 31/675, A 61P 35/00
(11) 5516
(13) Т1

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(21) 2015/20

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(22) 14/01/2015

(45) 31/10/2015
(30) US30148P 20/02/2008 US
(96) 19/02/2009 EP11151008.7
(97) 19/11/2014 EP2308885
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,

(72) Birkus, Gabriel; Ray, Adrian S.; Tumas,
Daniel and Watkins, William J.
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА
ТЕРАПИЈА

US

(51) C 07C 247/12, 209/42, 233/48, 253/30, 255/29
(11) 5517
(13) Т1
(21) 2015/21

(22) 14/01/2015
(45) 31/10/2015

(30) INCH20103087 19/10/2010 IN and INCH2011CH2395 13/07/2011 IN
(96) 19/10/2011 EP11811559.1
(97) 05/11/2014 EP2630118
(73) MYLAN LABORATORIES LIMITED
Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, Hyderabad 500033 Andhra Pradesh, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RAMA, Shankar; VADALI, Lakshmana Rao; PALLA, Vijay Kumar; SAIDUGARI, Swamy;
MITTAPELLY, Nagaraju; JALDU, Ravikanth; VIJAYA, Krishna Ravi; SESHADRI, Rao Manukonda;
DASARL, Srinivasa Rao; SRINIVASA, Rao Potla and DANDALA, Ramesh
(54) СИНТЕЗА НА АЛИСКИРЕН
Патенти
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(57) 1 Постапка за подготвувањето на Алискирен или негови фармацевтски прифатливи
соли

коишто

ги

содржат

чекорите

на:

a) конвертирање на цијано групата од соединението со Формула-III во амид група за да се
добие
соединение
со
Формула-IV;
кадешто R1 и R2 се независно еден од друг H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоген алкил, C1-C6
алкокси, C1-C6 алкокси-C1-C6 алкил, или C1-C6 алкокси-C1-C6 алкилокси, R3 е C1-C6 алкил
и
R4
е
C1-C6
алкил,
b) редуцирање на азидната група од соединението со Формулa-IV за да се формира амин
група
-Ia;

и

изолирање

на

соединението

со

Формула
и

c) опционално претварање на соединението со Формула -Ia во фармацевтски прифатлива
сол.
1
има уште 9 патентни барања.

шприцот, каде носачот на шприцот го зафаќа

(51) A 61M 5/24
(13) Т1
(22) 14/01/2015

првиот амортизер (192) кога е во истурена
положба, а носачот (111) на шприцот е

(45) 31/10/2015
(96) 08/03/2013 EP13158439.3

оддалечен од првиот амортизер (192) кога е
во
вовлечена
положба;

(97) 31/12/2014 EP2774640
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,
LTD.

(b)

5 Basel Street, P.O. Box 3190 49131 Petah
Tiqva, IL

вклучува ампула, игла, и потиснувачки лост,
при што иглата се простира од првиот крај на

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

ампулата, потиснувачкиот лост се простира
од вториот крај на ампулата, а најмалку дел

(72) Cowe, Toby
(54) ИНЈЕКЦИОНЕН УРЕД ЗА
ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ШПРИЦ

од ампулата налегнува на вториот амортизер

(11) 5518
(21) 2015/22

шприц (180) конфигуриран така да се

спои на носачот (111) на шприцот поради
придвижување со него, каде шприцот (180)

(196), при што ампулата е конфигурирана да
ја држи вообичаената зафатнина било на

1
Инјекционен уред кој опфаќа :
Тело на инјекторот кое вклучува

една или најмалку две различни формулации
на лекот без модифицирање на инјекциониот

преден склоп и заден склоп кои заедно ја
одредуваат внатрешноста, при што предниот

уред, каде првата од двете различни
формулации на лекот има прв вискозитет, а

склоп го вклучува предното куќиште, носач

другата од двете различни формулации на

(111) на шприцот кој е подвижен во однос на
предното куќиште помеѓу повлечената и

лекот има втор вискозитет кој е различен од
првиот
вискозитет;
и

истурената положба, прв амортизер (192)
сместен на страна свртена наназад во однос

(c)
инјекционен склоп (140) сместен во
внатрешноста на телото на инјекторот, при

на предното куќиште, и втор амортизер (196)
сместен на задниот дел на носачот (111) на

што инјекциониот склоп е конфигуриран да ја
испушта формулацијата на лекот која се

(57)
(a)
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наоѓа во шприцот (180), каде инјекциониот

внатрешноста

склоп вклучува потиснувач (141) кој е воден

откако носачот (111) на шприцот е доведен

од пружина (149) со константна сила, каде со
ослободување на пружината (149) со

во истурена положба; при што првите
амортизери (192) и вторите амортизери (196)

константна сила се придвижува носачот (111)
на шприцот од вовлечена положба во

соработуваат
поради
спречување
оштетување на ампулата во текот

истурена положба додека носачот (111) на
шприцот го зафаќа првиот амортизер (192) и

придвижувањето на носачот на шприцот и
придвижувањето на потиснувачкиот лост.

каде пружината (149) со константна сила го

има уште 18 патентни барања.

придвижува

потиснувачкиот

лост

на

ампулата

на

шприцот

на
на

во

(51) D 21H 19/20, 19/32, 21/16, 27/00, 27/06,

(72) DUFOUR, Menno; FANTINI, Diego and

G 09F 3/10
(11) 5519

(13) Т1

GAUTHIER, Gilles
(54) ОСНОВА ОД ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА

(21) 2015/23

(22) 13/01/2015

ШТО СОДРЖИ МОДИФИЦИРАН PVA СЛОЈ

(45) 31/10/2015
(30) FR20100051283 23/02/2010 FR

И МЕТОД ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО И
УПОТРЕБА

(96) 19/01/2011 EP11706857.7
(97) 15/10/2014 EP2539505
(73) Munksjö Oyj
Kasarmikatu 46-48 00130 Helsinki, FI

(57) 1 Основа од целулозни влакна, каде
што најмалку една површина е обложена со

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

функции,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

доведени во реакција со најмалку еден
органски молекул што содржи најмалку едно

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

винилно дејство, се карактеризира со тоа

Патенти

слој што содржи најмалку еден полимер кој е
растворлив во вода и кој има хидроксилни
само

оние

кои

претходно

се
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што споменатата органска молекула, исто

функција која е во форма на хемиацетал или

така, има алдехидна функција или алдехид

ацетал. има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 401/12, 403/12, 405/12, 409/12

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(11) 5520
(21) 2015/24

(13) Т1
(22) 15/01/2015

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) PELCMAN, Benjamin; MACK, Juergen;

(45) 31/10/2015
(30) EP09154414 05/03/2009 -- and

PRIEPKE, Henning; DOODS, Henri; KUELZER,
Raimund; PFAU, Roland; STENKAMP, Dirk;

EP09179618 17/12/2009 --

ROENN, Robert; ARNDT, Kirsten; KLINDER,

(96) 05/03/2010 EP10706659.9
(97) 29/10/2014 EP2403852
(73) Orexo AB
Box 303 751 05 Uppsala, SE

Klaus; LUBRIKS, Dimitrij and SUNA, Edgars
(54) 2-АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛ-5-

(51) B 65D 47/18, A 61F 9/00

(54) ШИШЕ ЗА ПАКУВАЊЕ НА ТЕЧНОСТ

(11) 5521
(21) 2015/25

(13) Т1
(22) 16/01/2015

КАРБОКСАМИДИ КАКО
АНТИИНФЛАМАТОРНИ АГЕНСИ

КОЈШТО ТРЕБА ДА БИДЕ
ДИСПЕНЗИРАНА КАПКА ПО КАПКА, СО

(45) 31/10/2015
(30) FR20080004420 31/07/2008 FR

АНТИБАКТЕРИСКА ЗАШТИТА

(96) 31/07/2009 EP09786089.4
(97) 29/10/2014 EP2321191
(73) Laboratoires THEA

треба да биде диспензирана капка по капка,
содржи
резервоар
за
чување
на

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du
Brézet 63100 Clermont-Ferrand, FR

споменатиот
резервоар
има
зид
со
еластична деформација реверзибилна при

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

пропуштање на воздух во резервоарот со
помош на главата за диспензирање низ

(72) MERCIER, Fabrice; DEFEMME, Alain;
CHIBRET, Jean-Frédéric and FAURIE, Michel

којашто течноста се испорачува под дејство
на притисок применет во правец на зидот,

(57) 1 Шише за пакување на течност која

конзервираната-слободна

-
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диспензирање на течноста содржи корпа (13)

кон излезот на корпата (13) е изработен од

со чија помош може прецизно да се постави

материјал којшто содржи бактеријски агенс

и прицврсти во шишето, и сливник за капки
(1) којшто се издолжува кон внатрешноста на

којшто има дејство во превенција на
бактеријска пролиферација на површината

шишето и којшто е поврзан со отвор кон
централниот канал (3) кој води кон отворот за

на материјалот, и се карактеризира со
тоашто сливникот (1) е изработен во два

одвод
на
течноста,
и
кадешто
антибактеријската мембрана за филтрирање

дела што содржат тело (12) и централно
јадро (7), споменатото централно јадро е

(6), монтирана на основата (4) на сливникот,

вметнато во централниот канал на сливникот

помеѓу него и споменатата корпа, е вметната
попречно на протокот на воздух потребен да

и содржи множество на подканали за да се
дефинира кружната патека за одвод на

навлезе во шишето по диспензирањето на
течноста;

течноста низ телото, споменатото тело и
споменатото јадро се изработени од

се карактеризира со тоашто селективниот
сливник за капки (1), лоциран после

материјали коишто содржат бактеријски
агенси. има уште 10 патентни барања

антибактериската мембра за филтрирање,
.

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/437, 31/4439,

(30) 225076P 13/07/2009 US; 225079P

31/444, 31/497, 31/506, A 61P 25/28, 29/00,

13/07/2009 US and 289263P 22/12/2009 US

37/00, 9/00, C 07D 401/14, 407/14, 413/14,
471/04, 491/048
(13) Т1
(22) 20/01/2015

(96) 12/07/2010 EP10733116.7
(97) 14/01/2015 EP2454250
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,

(45) 31/10/2015

US

(11) 5533
(21) 2015/26

Патенти
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(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

R2 е водород, хало, цијано, алкокси, или

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

алкил незадолжително заменет со хало;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) CORKEY, Britton; GRAUPE, Michael;

R3 е арил, хетероарил, или хетероциклил, од
кои сите се незадолжително заменети со 1, 2

KOCH, Keith; MELVIN, Lawrence S. and
NOTTE, Gregory
(54) ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА КОИ ГО
РЕГУЛИРААТ СИГНАЛОТ ЗА АПОПТОЗА

или 3 супституенти селектирани од алкил од
1-6 јаглеродни атоми, алкокси од 1-6

(57)

1

Соединение

со

формула

јаглеродни атоми, циклоалкил од 3-8
јаглеродни атоми, циклоалкилалкил, арил,
(I)

арилалкил,

хетероарил,

хетероарилалкил,

хетероциклил, хетероциклилалкил, хало,
халоалкокси, оксо, -CN, -O-R6, -O-C(O)-R6, O-C(O)-N(R6)(R7), -S-R6, -N(R6)(R7), -S(=O)R6, -S(=O)2R6, -S(=O)2-N(R6)(R7), -S(=O)2-OR6, -N(R6)-C(O)-R7,- N(R6)-C(O)-O-R7, N(R6)-C(O)-N(R6) (R7), -C(O)-R6, -C(O)-O-R6,
при
што:
R1 е алкил од 1-10 јаглеродни атоми,

-C(O)-N(R6)(R7), и -N(R6)-S(=O)2-R7, при што

циклоалкил од 3-8 јаглеродни атоми, алкенил

алкилот, алкокси, цик¬лоалкилот, арилот,
хетероарилот
или
хетероциклилот
е

од најмногу 10 јаглеродни атоми, алклинил
од најмногу 10 јаглеродни атоми, арил,

понатаму не¬за¬дол¬жител¬но заменет со
еден или повеќе супституенти селектирани

хетероарил или хетероциклил, од кои сите се
незадолжително заменети со 1, 2, или 3

од хало, хид¬рок¬сил, оксо, -CN, и -O-R6;
под услов хетероарил или хетероциклил

супституенти селектирани од хало, оксо,

половината

алкил од 1-6 јаглеродни атоми, циклоалкил
од
3-8 јаглеродни атоми, хетероциклил,

прстен
азотен
атом;
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 и X8 се независно

фенил, фенокси, хало, -CN, -O-R6, -C(O)-R6,
-OC(O)-R6 -C(O)-O-R6, - N(R6)-C(O)-O-R7, -

C(R4) или N, каде што секој R4 е независно
во¬до¬род, хидроксил, хало, алкил од 1-6

N(R6)-C(O)-R7, -N(R6)-C(O)-N(R6)(R7), и C(O)-N(R6)(R7),
при
што
алкилот,

јаглеродни атоми, алкокси од 1-6 јаглеродни
ато¬ми, или циклоалкил од 3-8 јаглеродни

циклоалкилот, хетероциклилот, фенилот, и

атоми, при што алкилот или циклоалкилот е

фенокси се незадолжително заменети со 1,
2, или 3 супституенти селектирани од алкил

понатаму незадолжително заменет со еден
или повеќе супституенти селектирани од

од 1-6 јаг¬леродни атоми, циклоалкил од 3-8
јаглеродни атоми, алкокси од 1-6 јаглеродни

хало, хидроксил, оксо, -CF3, -O-CF3, N(R6)(R7), -C(O)-R6, -C(O)-O-R7, -C(O)-

атоми,
хидроксил,
и
хало;
под услов ако R1 не е метил кога R3 е

N(R6)(R7),
-CN,
-O-R6;
или
X5 и X6 или X6 и X7 се споени за да

морфолинил или фурил; при што R6 и R7 се

обезбедат

не¬за¬вис¬но селектирани од групата која
што се состои од водород, алкил од 1-6

фузиониран
арил,
или
фузиониран
хетероарил, од кои сите се незадолжително

јаг¬ле¬род¬ни атоми, или циклоалкил од 3-8
јаглеродни атоми; или R6 и R7 кога земени

заменети со алкил од 1-6 јаглеродни атоми,
хидроксил,
или
хало;
и

заедно со азотот за кој што тие се закачени
формираат
хетероцикл;

под услов ако најмалку еден од X2, X3, и X4 е
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најмалку два од X5, X6, X7, и X8 се C(R4);

C(R4);
и

најмалку еден од X2, X3, X4, X5, X6, X7 и X8 е N. има уште 16 патентни барања.

N(R10)S

(51) A 01N 43/90, A 01P 5/00
(11) 5537
(21) 2015/27

(O)2NR11R12;

или

C3-C7

(13) Т1
(22) 20/01/2015

циклоалкил, C4-C8 циклоалкилалкил, C6-C14
циклоалкилциклоал¬кил
или
C5-C7

(45) 31/10/2015

циклоалкенил,

секој

незадолжително

(30) 175206P 04/05/2009 US
(96) 04/05/2010 EP10772665.5

заменет со 1 до 4 супституенти не¬зависно
селектирани од групата која што се состои од

(97) 31/12/2014 EP2427058
(73) E. I. du Pont de Nemours and Company

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4
халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6

1007 Market Street Wilmington, DE 19898, US
(74) Друштво за застапување од областа на

алкил заменет со 1 со 4 супституенти
независно селектирани од групата која што

индустриската сопственост ЖИВКО

се состои од цијано, нитро, OR4, NR5R6,

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

C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 и
S(O)2NR11R12; или фенил, нафталинил или

(72) LAHM, George, P.; LETT, Renee, Marie;
SMITH, Brenton, Todd; SMITH, Benjamin,

5- или 6-член хетероароматичен прстен,
секој незадолжително заменет со 1 до 5

Kenneth and DALY, C., Anne
(54) НЕМАТОЦИДНИ СУЛФОНАМИДИ

супститу¬ен¬ти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

(57) 1 Соединение селектирано од Формула

цијано, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4 алкил, C2-

1,

N-оксид,

или

сол

од

тоа,

C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
халоалкил, C2-C4 халоалке¬нил,
алкоксиалкил,
C(O)NR11R12,

C1-C4
C2-C6

C(X)R7,
C(O)OR8,
S(O)mR9, S(O)2NR11R12,

OC(O)R7a
и
N(R10)C(O)R7a;
R2 е H, халоген, цијано, нитро, SF5, OCN,
SCN, Si(R15)3, OR4, NR5R6, C1-C6 алкил,
C1-C6 ха¬ло¬¬алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6
халоалкенил,
C2-C6
алкинил,
C2-C6
при
Z

е

O

или

што
S;

секој R1 е независно халоген, цијано, нитро,
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4, NR5R6, C1C6 ал¬кил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил,
C2-C6 халоалкенил, C2-C6 алкинил, C2-C6
халоалки¬нил,

C(X)R7,

C(O)OR8,

C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12,
OC(O)R7, OC(O)OR8, OC(O)NR11 R12,
OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7,
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 или
Патенти

халоалкинил,
C(O)NR11R12,

C(X)R7,
C(O)OR8,
S(O)mR9, S(O)2NR11R12,

OC(O)R7,
OC(O)OR8,
OC(O)NR11R12,
OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7,
N(R10)C(O)NR11R12,

N(R10)S(O)2R9

или

N(R10)S(O)2NR11R12;
или
C3-C7
циклоалкил, C4-C8 ци¬к¬лоалкилалкил C6C14 циклоалкилциклоалкил или C5-C7
циклоалкенил, секој неза¬дол¬жи¬телно
заменет со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од
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халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

алкоксиалкил, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11

халоалкил,

S(O)mR9a;

R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a и

или C1-C6 алкил заменет со 1 до 4
супституенти независно селектирани од

N(R10)C(O)R7a; или фенил незадолжително
заме¬нет со 1 до 5 супституенти независно

групата која што се состои од цијано, нитро,
OR4,
NR5R6,
C(X)R7,
C(O)OR8,

селектирани од групата која што се состои од
ха¬логен, цијано, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4

C(O)NR11R12, S(O)mR9 и S(O)2NR11R12;
или фенил, нафталинил или 5- или 6-член

алкил, C2-C4 алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4
ха¬ло-алкил, C2-C4 халоалкенил, C2-C6

хетероароматичен

се¬кој

алкоксиалкил,

незадолжително заменет со 1 до 5
суп¬ституенти независно селектирани од

C(O)NR11R12,
OC(O)R7a

група¬та која што се состои од халоген,
цијано, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4 алкил, C2-

Q е фенил, нафталинил, 5- или 6-член
хетероароматичен прстен или 8- до 10-член

C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
халоалкил, C2-C4 халоалкенил,

C1-C4
C2-C6

хе¬те¬роароматичен бицикличен прстенест
систем, секој незадолжително заменет со 1

OR4a

алкоксиалкил,

и

прстен,

S(O)mR9,
и

C(O)OR8,
S(O)2NR11R12,
N(R10)C(O)R7a;

C(O)OR8,

до 5 супституенти независно селектирани од

S(O)2NR11R12,
N(R10)C(O)R7a;

групата која што се состои од халоген,
ци¬јано, нитро, SF5, OCN, SCN, Si(R15)3,

R3 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C2C6 алкенил, C2-C6 халоалкенил, C2-C6

OR4, NR5R6, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил,
C2-C6 ал¬ке¬нил, C2-C6 халоалкенил, C2-C6

алкинил,
C(O)OR8,

алкинил,
C(O)OR8,

C(O)NR11R12,
OC(O)R7a

C(X)R7,

C(X)R7,

S(O)mR9,
и

C2-C6
халоалкинил,
C(X)R7,
C(O)NR11R12, S(O)mR9 или

C2-C6
халоалкинил,
C(X)R7,
C(X)NR11
R12,
S(O)mR9,

S(O)2NR11R12; или C3-C7 ци¬к¬лоалкил,

S(O)2NR11R12,

C4-C8
циклоалкилалкил
или
C5-C7
циклоалкенил,
секој
незадолжително

OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12,
N(R10)C(O)R7,
N(R10)C(O)NR11R12,

за¬менет со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

N(R10)S(O)2R9, N(R10)S(O)2NR11R12 и R14;
секој
X
е
независно
O
или
S;

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4
халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6

секој R4 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6

алкил заменет со 1 до 4 супституенти

халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

независно селектирани од групата која што
се состои од цијано, нитро, OR4, NR5R6,

халоалкинил; или C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил или C2-C6 алки¬нил, секој заменет

C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 и
S(O)2NR11R12; или C1-C6 алкил заменет со

со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

1 или 2 супституенти независно селектирани
од групата која што се состои од фенил или a

цијано, нитро, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a,
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a или

5- или 6-член хетероароматичен прстен,

S(O)2NR11R12; или фенил незадолжително

секој незадол¬жи¬телно заменет со 1 до 5
супституенти независно селектирани од

заменет со 1 до 3 супституенти независно
се¬лектирани од групата која што се состои

групата која што се состои од халоген,
цијано, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4 алкил, C2-

од халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
C1-C4

C4 алкенил, C2-C4 алки¬нил,
халоалкил, C2-C4 халоалкенил,

халоалкил, C2-C4 халоалкенил, C(X)R7a,
C(O)OR8a, C(O)N R11R12, OR4a, C2-C6
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S(O)mR9a,

OC(O)R7a

и

S(O)2NR11R12,

халоалкинил; или C3-C7 циклоалкил, C4-C8

N(R10)C(O)R7a;

циклоалкилалкил,

C6-C14

секој R4a е независно H, C1-C6 алкил или
C1-C6
халоалкил;

циклоалкилциклоалкил
циклоалкенил,
секој

секој R5 е независно H, NR5aR6a, C1-C6
алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил, C2-

заме¬нет со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

C6 хало¬ал¬кенил, C2-C6 алкинил, C2-C6
халоалкинил,
C(X)R7,
C(O)OR8,

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4
халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или фенил

C(O)NR11R12, S(O)mR9 или S(O)2NR11R12;

неза¬должително

или
C3-C7
циклоалкилалкил,

C4-C8
C6-C14

супституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

или
C5-C7
незадолжително

цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,
C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

заменет со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

халоалкенил,
C(X)R7a,
C(O)OR8a,
C(O)NR11R12, OR4a, C2-C6 алкоксиал¬кил,

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

S(O)mR9a,

халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или фенил
незадолжително заменет со 1 до 3

OC(O)R7a
и
N(R10)C(O)R7a;
секој R7a е независно C1-C6 алкил или C1-

супституенти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

C6
халоалкил;
секој R8 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6

ција¬но, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,
C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4

халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6
халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

халоалке¬нил,

халоалкинил; или C3-C7 циклоалкил, C4-C8

циклоалкил,

циклоалкилцикло¬ал¬кил
циклоалкенил,
секој

C(X)R7a,

C(O)OR8a,

заменет

или
C5-C7
незадолжително

со

S(O)2NR11R12,

1

до

3

NR5aR6a,

C(O)NR11R12, OR4a, C2-C6 алкоксиалкил,
S(O)mR9a,
S(O)2NR11R12,
NR5aR6a,

циклоалкилалкил,
циклоалкилциклоалкил

OC(O)R7a
и
N(R10)C(O)R7a;
секој R5a е независно H или C1-C6 алкил;

циклоалкенил,
секој
незадолжително
заме¬нет со 1 до 4 супституенти независно

секој R6 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6

селектирани од групата која што се состои
хало¬ген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6

халоалкинил; или C3-C7 циклоалкил, C4-C8
циклоалкилалкил,
C6-C14

алкил, C2-C6 алкенил или C2-C6 алкинил,
секој заменет со 1 до 4 супституенти

циклоалкилциклоалкил
циклоалкенил,
секој

или
C5-C7
незадолжително

независно селекти¬ра¬ни од групата која
што се состои од цијано, нитро, OR4, NR5R6,

заме¬нет со 1 до 4 супституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

C(X)R7, C(O)OR8, C(O) NR11R12, S(O)mR9 и
S(O)2NR11R12; или фенил незадолжително

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

заменет со 1 до 3 супсти¬ту¬енти независно

халоалкил,
OR4a
и
S(O)mR9a;
секој R6a е независно H, C1-C6 алкил,

селектирано од групата која што се состои од
халоген, цијано, нит¬ро, C1-C4 алкил, C2-C4

C(O)R13
или
C(O)OR13;
секој R7 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6

алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил,
C2-C4 халоалкенил, C(X) R7a, C(O)OR8a,

халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6
халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

C(O)NR11R12, OR4a, C2-C6 алкоксиалкил,
S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC

Патенти

или
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(O)R7a

и

N(R10)C(O)R7a;

циклоалкилал¬кил,

C6-C14

секој R8a е независно C1-C6 алкил или C1-

циклоалкилциклоалкил

C6
халоалкил;
секој R9 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6

циклоалкенил,
секој
незадолжително
за¬менет со 1 до 4 супституенти независно

халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6
халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

селектирани од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

халоалкинил; или C3-C7 циклоалкил, C4-C8
циклоалкилалкил,
C6-C14

халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил или C2-C6 алкинил,

циклоалкилциклоалкил

секој

или

C5-C7

или

C5-C7

заменет со 1 до 4 супституенти

циклоалкенил,
секој
незадолжително
заме¬нет со 1 до 4 супституенти независно

независно се¬лек¬тирани од групата која
што се состои од цијано, нитро, OR4a,

селектирани од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

NR5aR6a,
C(X)R7a,
C(O)O
C(O)NR11aR12,
S(O)mR9a

халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил или C2-C6 алкинил,

S(O)2NR11aR12; или фенил незадолжително
заменет со 1 до 3 супституенти независно

секој

R8a,
или

заменет со 1 до 4 супституенти

селектирани од групата која што се состои од

независно се¬лектирани од групата која што
се состои од цијано, нитро, OR4, NR5R6,

халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4
алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил,

C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 и
S(O)2NR11R12; или фенил незадолжително

C2-C4 халоал¬кенил, C(X)R7a, C(O)OR8a,
C(O)NR11aR12, OR4a, C2-C6 алкоксиалкил,

заменет со 1 до 3 суп¬ституенти независно
селектирани од групата која што се состои од

S(O)mR9a,
OC(O)R7a

халоген, цијано, нит¬ро, C1-C4 алкил, C2-C4

секој R11a е независно H, C1-C6 алкил, C2-

алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил,
C2-C4 халоалкенил, C(X)R7a, C(O)OR8a,

C6
алкенил
или
C2-C6
алкинил;
секој R12 е независно H, NR5aR6a, C1-C6

C(O)NR11R12, OR4a, C2-C6 алкоксиалкил,
S(O)mR9a,
S(O)2NR11R12,
NR5aR6a,

алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил, C2C6 ха¬ло¬алкенил, C2-C6 алкинил, C2-C6

OC(O)R7a
и
N(R10)C(O)R7a;
секој R9a е независно C1-C6 алкил или C1-

халоалкинил,
C(X)R7,
C(O)OR8,
C(O)NR11R12, S(O)mR9 или S(O)2NR11R12;

C6

или

халоалкил;

S(O)2NR11aR12,
NR5aR6a,
и
N(R10a)C(O)R7a;

C3-C7

циклоалкил,

C4-C8

секој R10 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 халоалке-

циклоалкилалкил,
циклоалкилцикло¬ал¬кил

нил, C2-C6 алкинил, C2-C6 халоалкинил,
C(X)R7a,
C(O)OR8a,
C(O)NR11R12,

циклоалкенил,
секој
незадолжително
заменет со 1 до 4 супституенти независно

S(O)mR9a
или
S(O)2NR11R12;
секој R10a е независно H, C1-C6 алкил, C1-

селектирано од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

C6

C2-C6

халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или фенил

халоалке¬нил, C2-C6 алкинил или C2-C6
халоалкинил;

незадолжително заменет со 1 до 3
супституенти независно селектирани од

секој R11 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6
халоалкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 халоалке-

групата која што се состои од халоген,
ција¬но, нитро, C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил,

нил, C2-C6 алкинил или C2-C6 халоалкинил;
или
C3-C7
циклоалкил,
C4-C8

C2-C4 алкинил, C1-C4 халоалкил, C2-C4
халоалке¬нил,
C(X)R7a,
C(O)OR8a,

халоалкил,
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C(O)NR11R12, OR4a, C2-C6 алкоксиалкил,

алкоксиалкил,

S(O)mR9a,

C(O)NR11R12,

S(O)2NR11R12,

C(X)R7,
S(O)mR9,

C(O)OR8,
S(O)2NR11R12,

NR5aR6a, OC(O)R7a и N(R10)C(O)R7a;
секој R13 is независно H, C1-C6 алкил, C1-C6

OC(O)R7a
и
N(R10)C(O)R7a;
секој R15 е независно C1-C6 алкил, C1-C6

халоалкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6 халоалкинил;

халоалкил,
C2-C6
алкенил,
C2-C6
халоалкенил, C2-C6 алкинил или C2-C6

или
C3-C7
циклоалкилал¬кил,

C4-C8
C6-C14

халоалкинил; или C3-C7 циклоалкил, C4-C8
циклоалкилалкил или C5-C7 циклоалкенил,

C5-C7

секој незадолжително заменет со 1 до 4

циклоалкенил,
секој
незадолжително
за¬менет со 1 до 4 супституенти независно

супституенти неза¬висно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

селектирани од групата која што се состои од
халоген, цијано, нитро, C1-C4 алкил, C1-C4

цијано, нитро, C1-C4 ал¬кил, C1-C4
халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или фенил

халоалкил,
OR4a
и
S(O)mR9a;
секој R14 is независно C3-C7 циклоалкил,

незадолжително заменет со 1 до 5
супституенти независно селектирани од

C4-C8 циклоалкилалкил, C6-C14 циклоалкил-

групата која што се состои од халоген,

цик¬¬ло¬ал¬кил или C5-C7 циклоалкенил,
секој незадолжително заменет со 1 до 4

ци¬ја¬но, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4 алкил,
C2-C4 алкенил, C2-C4 алкинил, C1-C4

супсти¬ту¬енти независно селектирани од
групата која што се состои од халоген,

халоалкил, C2-C4 халоалкенил, C2-C6
алкоксиалкил,
C(X)R7,
C(O)OR8,

цијано, нит¬ро, C1-C4 алкил, C1-C4
халоалкил, OR4a и S(O)mR9a; или C1-C6

C(O)NR11R12,
OC(O)R7a

алкил, C2-C6 алкенил или C2-C6 алкинил,

секој

секој заменет со 1 до 4 супституенти
независно селектирани од групата која што

n
е
0,
1,
2,
3
или
4;
под услов ако n е 2 и еден R1 е CF3 на 3-

се состои од цијано, нитро, OR4, NR5R6,
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 и

позиција од Формула 1, а другиот R1 е Cl на
5-позиција од Формула 1, и R2 и R3 се H,

S(O)2NR11R12; или фенил, нафталинил или
5- или 6-член хетероароматичен прстен,

тогаш Q не е 2-хлорофенил, 2-хлоро-6метил-фе¬нил, 2,6-дихлорофенил, 2-хлоро-4-

се¬кој незадолжително заменет со 1 до 5

флуорофенил,

супституенти независно селектирани од
група¬та која што се состои од халоген,

трифлуороетокси)
фе¬нил,
2,4,6трихлорофенил, 2-хлоро-5-(трифлуорометил)

цијано, нитро, OR4, NR5R6, C1-C4 алкил, C2C4
алкенил,
C2-C4
алкинил,
C1-C4

фенил или 3,5-диметил-4-изоксазолил. има
уште 13 патентни барања.

циклоалкил,

циклоалкилциклоалкил

халоалкил,

C2-C4

или

халоалкенил,

m

е

S(O)mR9,
и
независно

S(O)2NR11R12,
N(R10)C(O)R7a;
0,

1

или

2;

2,5-бис(2,2,2-

C2-C6

(51) B 60C 7/10
(11) 5539

(13) Т1

(97) 22/10/2014 EP2582529
(73) ARTIC INVESTMENTS S.A.

(21) 2015/28

(22) 20/01/2015

65 avenue de la gare 1611 Luxembourg, LU

(45) 31/10/2015

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) EP20100166541 18/06/2010 -(96) 20/06/2011 EP11749750.3
Патенти

и

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) VAN DE WIELE, Hugo
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(54) НЕ-ПНЕВМАТСКА НАДВОРЕШНА

решеткастиот носечки прстен (3) е изведен

ГУМА

така што паровите на деловите (9) на

(57) 1 Надворешна гума (1) која опфаќа
гумен газечки дел (2) кој се простира по

мрежата
на
решеткастиот
простираат од наспрамните

обемот на надворешната гума (1) и кој е
обезбеден за остварување контакт помеѓу

односните делови (10) на зајакнувањата на
решеткастиот носач така да се формира слој

површината на тлото и решеткастиот носечки
прстен (3), кој е во контакт и се простира

на
соседните
триаголни
(8),неограничени со деловите

долж газечкиот дел (2) и го носи возилото на

решеткастиот носач, на првата надворешна

газечкиот дел (2), кој е изработен од
деловите (4) на решеткастиот носач кои

површина (14) на
прстенот
(3) на
решеткастиот носач, при што отворите (8) се

образуваат обемни зајакнувања (5,6) кои се
концентрично позиционирани во однос на

простираат
кон
другата
надворешна
површина (15) на прстенот на решеткастиот

газечкиот дел (2)
решеткастиот носач

и мрежа (7) на
која ги поврзува

носач, која е наспрамна на првата
надворешна површина (14) на прстенот (3)

зајакнувањата (5,6), при што деловите (4) на

на решеткастиот носач долж оската на

решеткастиот носач се изработени од
материјал кој опфаќа гума и кој има E модул

ротирање на надворешната гума (1). има
уште
13
патентни
барања.

носач
страни

се
на

отвори
(4) на

од помеѓу 4 – 18 Mpa, назначена со тоа, што
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(51) A 61K 9/20, 31/485, 9/00

2, avenue Charles de Gaulle 1653

(11) 5540

(13) Т1

Luxembourg, LU

(21) 2015/29

(22) 20/01/2015

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(45) 31/10/2015
(30) 288211P 02/05/2001 US
(96) 02/05/2002 EP08151238.6
(97) 03/12/2014 EP2011485
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

(72) Oshlack, Benjamin; Wright, Curtis and
Prater, Derek
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА ОКСИКОДОН
ЕДНАШ ДНЕВНО

(51) C 07D 215/38, A 61K 31/4745, A 61P

CN,

35/00, C 07D 471/04
(11) 5541

(13) Т1

R4 означува Hal, Y, Cyc, CN, Alk-CN, -Alk-COOY, -Alk-CO-NYY или Het1,

(21) 2015/30

(22) 20/01/2015
(45) 31/10/2015

-Alk-NYY,

Het1

или

Het2,

R5 означува Hal, Y, OY, NYY, -NY-COY,
COOY, -CO-NYY, -CO-NY-Alk-OY, -Alk-CONYY, -Alk-OY, -Alk-NYY, Ar, Het1 или Het2,

(30) DE20101025786 01/07/2010 DE
(96) 24/06/2011 EP11729377.9
(97) 05/11/2014 EP2588457
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

R3, R5 заедно исто означува Alk-CO-NY,
R6 означува Hal, Y, -COOY, -CO-NYY, -CONY-OY, -CO-NY-C(=NH)-NYY, -CO-NY-Alk-OY,

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

-CO-NY-Alk-NYY, -CO-NY-Alk-SO2-NYY, -CONY-Alk-Ar, -CO-NY-Alk-Het2 или -CO-NY-O-

(72) FUCHSS, Thomas; MEDERSKI, Werner

Alk-CN,

and ZENKE, Frank
(54) ПИРАЗОЛОКИНОЛИН ДЕРИВАТИ

Het1-Het1,

R7 означува Ar, Het1 или -

КАКО DNA-PK ИНХИБИТОРИ
(57)

1

X означува CH2, O, S или

Соединенија со формулата (I)

Het1,
Y означува H или A,
A означува неразгранет или разгранет алкил
којшто има 1-10 C атоми, кадешто независно
еден од друг, 1-7 H атоми може да бидат
заменети со Hal и/или, независно еден од
друг, една или две соседни CH2 групи може
да бидат заменети со -CH=CH- и/или -CΞCгрупа,
Alk означува алкилен којшто

во
NYY

коешто
R1 означува Y, -Alk-OY, -Alkили

-Alk-Ar,

R2 означува Y, -Alk-OY, -Alk-NYY, C(Y)(R6)(R7), -C(Hal)(R6)(R7), -SO2A, -SO2-Ar
или

Патенти

-POOH-Ar,
R3 означува H, Hal, CN, -Alk-

има 1-6 C атоми, кадешто, независно еден од
да

биде

заменет

друг, 1-4 H атоми може
со Hal и/или OY,

Cyc означува цикличен алкил
којшто има 3-7 C атоми, кадешто, независно
еден од друг, 1-4 H атоми
може да биде заменет со Hal и/или OY,
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Ar означува фенил којшто е несупституиран

хетероциклил којшто има 2-7 C атоми и 1-4

или моносупституиран со Hal, A, CN, OY,

N, O и/или S атоми, којшто може да биде

NYY, -NY-COY, COOY, Het1, Het2, -Alk-OY, Alk-NYY,
-Alk-Het1
или
Alk-Het2,

несупституиран или моносупституиран со A,
и

Het1 означува моно – или бицикличен
хетероарил којшто има 2-9 C атоми и 1-4 N,

Hal

O и/или S атоми, којшто може да биде
несупституиран или моносупституиран со

и/или
физиолошки
прифатливи
соли,
таутомери и/или негови стереоизомери,

Hal, A, CN, OY, NYY, -NY-COY, COOY, -Alk-

коишто вклучуваат нивни смеси во сите

OY
Het2

односи. Има уште 14 патентни барања.

или
-Alk-NYY,
означува
моноцикличен
заситен

означува

F,

Cl,

Br

или

I,

(51) C 07D 249/06, A 61K 31/4192, 31/42,
31/443, 31/4439, A 61P 1/16, 31/10, 35/00, C

друг избрани од групата составена од H, C1-6
алкил,

07D 261/08, 413/04, 413/12, 413/14

C1-6 халоалкил, C1-6 алкилен-R9, SO2-C1-6

(13) Т1
(22) 21/01/2015

алкил каде што R9 е избран од групата
составена од COOH, OH, или SO3H;

(45) 31/10/2015
(30) EPA09010676 19/08/2009 -- and

A е избран од групата составена од фенил,

USP235117P 19/08/2009 US
(96) 19/08/2010 EP10747171.6

пиридил, пиразолил, индолил, тиенил,
бензотиенил, индазолил, бензисоксазолил,

(97) 12/11/2014 EP2467366
(73) Phenex Pharmaceuticals AG
Donnersbergweg 1 67059 Ludwigshafen, DE

бензофуранил,

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

независно избрани од групата составена од
OH, C1-6 алкил, C3-6 циклоалкил, или

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

халоген;

(72) KREMOSER, Claus; ABEL, Ulrich;

Q е избран од групата составена од фенил,

STEENECK, Christoph and KINZEL, Olaf
(54) НОВИ ВРЗУВАЧКИ СОЕДИНЕНИЈА

пиридил, тиазолил, тиофенил, пиримидил,
секој опционално супституиран со една или

КОИ ШТО ЈА МОДУЛИРААТ АКТИВНОСТА
НА FXR (NR1H4)

две групи независно избрани од групата
составена од C1-6 алкил, халоген или CF3;

(11) 5543
(21) 2015/31

(57)
1
формула

Соединение согласно следната
(1),
негов
енантиомер,

диастереомер,

бензотиазолил, тиазолил, секој опционално
супституиран со една или две групи

каде
X=

CH,

N,

што
NO;

R1 е избран од групата составена од

сол
што

водород, C1-C3 алкил, C3-C6 циклоалкил,
C4-C5 алкилциклоалкил, каде што C1-3

R е избран од групата составена од COOR6,
CONR7R8, тетразолил или Н, со R6

алкил е опционално супституиран со 1 до 3
супституенти независно избрани од халоген,

независно избран од групата составена од H,
или C1-6 алкил, и R7 и R8 независно еден од

хидрокси

302 | С т р а н а

или

фуранил,

негова

фармацевтски
каде

таутомер

бензотриазолил,

прифатлива

или

C1-6

алкокси;
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R2 и R3 се независно избрани од групата

алкокси,

составена од групата составена од водород,

има уште 14 патентни барања.

C1-C3

алкил,

Патенти

C1-C3

халоалкил,

C1-C3

халоалкокси

и

халоген.

C1-C3
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P

по избор заменет C2-C6 алкенил; по избор

11/00, 13/00, 17/00, 19/00, 25/00, 27/00, 29/00,
3/00, 35/00, 9/00

заменет C2-C6 алкинил; по избор заменет
арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по

(13) Т1
(22) 21/01/2015

избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор
заменет хетероарил; по избор заменет алкил

(45) 31/10/2015
(30) EP08164857 23/09/2008 --

хетероарил; по избор заменет хетероарил
C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6

(96) 22/09/2009 EP09787271,7

алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6

(97) 29/10/2014 EP2344492
(73) GenKyoTex SA

алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил
хетероарил; по избор заменет хетероарил

Chemin des Aulx 16 1228 Plan-les-Ouates,
CH

C2-C6 алкенил; по избор заменет C3-C8циклоалкил;
по
избор
заменет

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

хетероциклоалкил; по избор заменет алкил
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-

Скопје

циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет

(72) PAGE, Patrick; ORCHARD, Mike and
LALEU, Benoît
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛО ПИРИДИН
КАКО НАДПХ ОКСИДАЗА ИНХИБИТОРИ

C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор
заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; G3

(57) 1 Пирозоло пиридин дериват, според
Формула
(I):

аминокарбонил; по избор заменет алкокси;
по избор заменет алкокси C1-C6 алкил; по

(11) 5544
(21) 2015/32

е одбран од H; по избор заменет амино; по
избор заменет аминоалкил; по избор заменет

избор заменет карбонил; по избор заменет
C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6
алкенил; евентуално супституиран C2-C6
алкинил; евентуално супституиран арил;
евентуално супституиран арил C1-C6 алкил;
по избор заменет хетероарил; по избор
заменет C1-C6 алкил хетероарил; по избор
заменет хетероарил C1-C6 алкил; по избор
заменет C2-C6 алкенил арил; по избор
заменет арил C2-C6 алкенил; по избор
заменет C2-C6 алкенил хетероарил; по избор
заменет хетероарил C2-C6 алкенил; по избор
(I)
кадешто G1 е избран од H; по избор заменет
ацил; по избор заменет C1-C6 алкил; по
избор заменет алкил C3-C8-циклоалкил
алкил; по избор заменет хетероциклоалкил

супституиран C3-C8-циклоалкил; по избор
заменет хетероциклоалкил; по избор заменет
C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; по избор
заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по
избор
заменет
C1-C6
алкил

алкил; по избор заменет арил алкил; и по

хетероциклоалкил и по избор заменет
хетероциклоалкил C1-C6 алкил; G4 е одбран

избор заменет хетероарил алкил; G2 е
избран од H; по избор заменет C1-C6 алкил;

од -NR2-C (O) -R1 и - (CHR3) m- (CH2) n-R4,
каде што R1 е избран од H; амино; -NR5R6;
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по избор заменет алкокси; по избор заменет

арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил;

алкокси C1-C6 алкил; по избор заменет со

по избор

арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по
избор
заменет
арил
C1-C6
алкил;

заменет C1-C6 алкил хетероарил; по избор
заменет хетероарил C1-C6 алкил; по избор

хетероарил; по избор заменет C1-C6 алкил
хетероарил; по избор заменет хетероарил

заменет
C3-C8-циклоалкил;
по
избор
заменет C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; по

C1-C6 алкил; по избор заменет C3-C8циклоалкил; по избор заменет C1-C6 алкил

избор
заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6
алкил; по избор заменет хетероциклоалкил;

C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-

по

циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
хетероциклоалкил; по избор заменет C1-C6

хетероциклоалкил; и по избор
заменет
хетероциклоалкил C1-C6 алкил или -NR5R6

алкил хетероциклоалкил; и по избор заменет
хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R2 е избран

заедно формираат прстен одбран од по
избор заменет хетероарил и по избор

од H; по избор заменет алкокси C1-C6 алкил;
по избор заменет арил; по избор заменет C1-

заменет хетероциклоалкил; R7 е одбран од
по избор заменет амино; по избор заменет

C6 алкил арил; по избор заменет арил C1-C6

алкокси; по избор

алкил; по избор заменет хетероарил; по
избор заменет C1-C6 алкил хетероарил; по

избор заменет алкокси C1-C6 алкил; по избор
заменет C1-C6 алкил; по избор заменет C2-

избор заменет хетероарил C1-C6 алкил; по
избор заменет C3-C8-циклоалкил; по избор

C6 алкенил; по избор
заменет C2-C6
алкинил; -NR5R6; по избор заменет арил; по

заменет C1-C6 алкил C3-C8-циклоалкил; по
избор заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6

избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор
заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет

алкил; по избор заменет хетероциклоалкил;

хетероарил; по избор заменет C1-C6 алкил

по
избор
заменет
C1-C6
алкил
хетероциклоалкил;по
избор
заменет

хетероарил; по избор заменет хетероарил
C1-C6 алкил; по избор
заменет C3-C8-

хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R3 е избран
од H; халоген; по избор заменет алкокси; по

циклоалкил; по избор заменет C1-C6 алкил
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8-

избор заменет алкокси C1-C6 алкил арил; по
избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор

циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
хетероциклоалкил; по избор заменет C1-C6

заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет

алкил хетероциклоалкил; и по избор заменет

хетероарил; по избор заменет C1-C6 алкил
хетероарил; по избор заменет хетероарил

хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R8 и R9 се
независно одбрани од по избор заменет

C1-C6 алкил; по избор заменет C3-C8циклоалкил; по избор заменет C1-C6 алкил

арил; по избор
заменет хетероарил; по
избор заменет C3-C8-циклоалкил ипо избор

C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8циклоалкил C1-C6 алкил; хетероциклоалкил;

заменет хетероциклоалкил; R10 е одбран од
по избор заменет арил; и по избор заменет

по

алкил

хетероарил; R11 и R12 се независно одбрани

хетероциклоалкил; и по избор
заменет
хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R4 е избран

од H; по избор заменет ацил; по избор
заменет C1-C6 алкил; по избор заменет C2-

од H; -C (O) R7; -А-B; -CHR8R9 И - (CH2) q-E;
R5 и R6 се независно избрани од H; по избор

C6 алкенил; по избор заменет C2-C6
алкинил; по избор заменет арил; по избор

заменет алкокси C1-C6 алкил; по избор
заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил

заменет
заменет

избор

Патенти

заменет

C1-C6

заменет хетероарил; по избор

избор

заменет

C1-C6

алкил

заменет аминоалкил;по

C1-C6 алкил арил;
арил C1-C6 алкил;

по
по

избор
избор
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заменет хетероарил; по избор заменет C1-

избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор

C6

заменет

заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет

хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C1-C6

хетероарил; по избор заменет C1-C6 алкил
хетероарил; по избор заменет хетероарил

алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор

C1-C6 алкил; по избор
заменет C2-C6
алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6

заменет
хетероциклоалкил;
по
избор
заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил; и по

алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил
хетероарил; по избор заменет хетероарил

избор

C2-C6 алкенил; по избор

алкил

хетероарил;по

избор

заменет хетероциклоалкил C1-C6

заменет C3-C8-

алкил или -NR11R12 заедно формираат
прстен одбран од по избор
заменет

циклоалкил;
по
избор
заменет
хетероциколоалкил; по избор заменет C1-C6

хетероарил
и
по
избор
заменет
хетероциклоалкил; R13 е одбрано од по

алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор

избор заменет арил; по избор заменет
хетероарил; по избор заменет C3-C8-

заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по
избор заменет хетероциклоалкил C1-C6

циклоалкил

алкил; како

и

по

избор

заменет

хетероциклоалкил; R14, R15 и R16 се
независно одбрани од H и по избор C1-C6

и од неговите

прифатливи

фармацевтски соли.
има уште 15 патентни барања.

алкил; R17 е одбран од по избор заменетот
C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6
алкенил; по избор заменет C2-C6 алкинил;
арил; по избор заменет C1-C6 алкил арил; по
избор заменет арил C1-C6 алкил; по избор
заменет хетероарил; по избор заменет C1-C6
алкил хетероарил; по избор заменет
хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C1-C6
алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор
заменет

хетероциклоалкил;

по

избор

заменет C1-C6 алкил хетероциклоалкил; и
евентуално заменет хетероциклоалкил C1C6 алкил; A е одбран од по избор арил, и по
избор заменет хетероарил; B е одбран од OR10, -NR11R12 и - (CH2) p-R13; E е одбран
од по избор заменет C3-C8-циклоалкил; по
избор заменет C2-C6 алкинил; -NR14R15; (CH2) r-OR15 и NR16C (O) -R17; m, n, p и q се
цели броеви избран од 0 до 5; r е цел број
одбран од 3 до 5; Е одбрано од G5 од H; по
избор
заменет C1-C6 алкил; по избор
заменет C2-C6 алкенил; по избор заменет
C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по
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(51) C 07D 401/06, A 61K 31/435, A 61P 3/00
(11) 5547
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(21) 2015/33

(72) ECKHARDT, Matthias; MARTIN, HansJuergen; SCHUEHLE, Martin; SICK, Sandra

(22) 21/01/2015
(45) 31/10/2015

(30) PCT/US2010/055586 05/11/2010 US and
US201161484995P 11/05/2011 US

and YANG, Bing-Shiou
(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА

(96) 04/11/2011 EP11785232.7

ХЛОРОВОДОРОДНА СОЛ НА (4A-R, 9A-S)-

(97) 14/01/2015 EP2635563
(73) Boehringer Ingelheim International

1-(1H-БЕНЗОИМИДАЗОЛ-5КАРБОНИЛ)2,3,4,4А,9,9А-ХЕКСАХИДРО-1Н-

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

ИНДЕНО[2,1-B] ПИРИДИН-6 КАРБОНИТРИЛ
И НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ КАКО ХСД 1

Rhein, DE

ИНХИБИТОРИ

(51) B 60J 10/00, 10/08
(11) 5550

Bregenzer Strasse 133 88131 Lindau, DE
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(21) 2015/34

(22) 21/01/2015

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Krause, Fritz
(54) ДИХТУНГ И ОДРЕДБА ЗА ДИХТУНГ ЗА
ВОЗИЛО, ПРЕД СЕ ЗА ЗАДИХТУВАЊЕ НА

(45) 31/10/2015
(30) DE102010035588 27/08/2010 DE
(96) 26/08/2011 EP11179085.3

КАРОСЕРИЈА

(97) 14/01/2015 EP2423023
(73) Cooper Standard GmbH

(51) C 07K 14/605, A 61K 38/26
(11) 5552
(21) 2015/35

(57)

1

Соединение

(13) Т1
(22) 21/01/2015

-Lys-X2-X3-X4-Z

(45) 31/10/2015

кадешто:

(30) EP20090173900 23/10/2009 -- and
US20090254490P 23/10/2009 US

со

формула

I:

R1 е избран од групата составена од H,

(96) 21/10/2010 EP10825678.5
(97) 26/11/2014 EP2490709
(73) Ferring BV
Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

алкил,
аралкил
и
арил;
a е избран од групата составена од 0, 1, 2, 3,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

b

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALAGARSAMY, Sudarkodi; WISNIEWSKI,

R3 и R4 се секој независно избран од групата
составена
од
H
и
алкил;

Kazimierz; JIANG, Guangcheng; RIVIERE,
Pierre; SCHTEINGART, Claudio, Daniel and

c и d се секој независно избран од групата
составена
од
0
и
1;

SUEIRAS-DIAZ, Javier
(54) ПЕПТИДНИ GLP-2 АГОНИСТИ

R5
e

Патенти

4,
R2

5,

6,
е

е

1

и
7;
хетероарил;
или

е
е

2;

метил;
3;
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R6 е избран од групата составена од H,

Asp,

алкил,

Z

циклоалкил,

арил,

биарил,

и
е

NR9R10

Glu;

или

OH,

кадешто:

хетероарил, и -C(O)-NH2, кадешто амино
киселината формирана со страничната низа

R9 и R10 се секој независно избрани од

на
R6
е
во
D
конфигурација;
f е избран од групата составена од 0, 1, 2, и

групата составена од водород, алкил,
хетероалкил, циклоалкил, арил, хетероарил,

3, со клаузула дека ако R6 е друг за разлика
од
H,
f
не
е
0;

хетероаралкил, аралкил, и (CH2)x-[(CH2)2O]y-(CH2)x-[NH-C(O)-CH2-O-CH2]z-C(O)-

R7 е избран од групата составена од алкил,

NHR11,

циклоалкил,
хетероарил

диарил,
-C(O)-NH2;

R11 е H или -[(CH2)2-O]y-(CH2)x-C(O)-NH2
секој x е независно избран од групата

g е избран од групата составена од 1, 2, и 3;
R8 е избран од групата составена од H,

составена
од
0,
1,
2,
и
3,
секој y е независно избран од групата

алкил,
-CH(OH)-CH3;
h е избран од групата составена од 0, 1, 2, и

составена
z
е

3;

R9 и R10 се опционално поврзани за да

X1
е
Gln
или
Arg;
X2, X3, и X4 се секој независно присутни или

формираат 4- до 7-член прстен којшто може
да биде хетероциклил или хетероарил;

отсутни и ако е присутен, независно избран
од групата составена од Val, Leu, Ile, Ser, Thr,

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 19 патентни барања.

(51) C 12M 3/00, 1/00, 1/12, 1/24

периферијата на тро-димензионалното тело

арил,

биарил,
и

(13) Т1
(22) 21/01/2015

(11) 5554
(21) 2015/36

кадешто:

од
0

во правец на
димензионалното

3,

4,
или

5,

внатрешноста
тело,

и
1,

6,
и

на трокадешто

(45) 31/10/2015
(30) US201261697445P 06/09/2012 US

повеќеслојните
дво-димензионални
површини се конфигурирани да го подржат

(96) 31/08/2013 EP13777343.8
(97) 07/01/2015 EP2739720
(73) Pluristem Ltd.

монослојниот развој на еукариотски клетки
над барем повеќето од или целиот

Matam Building 20 31905 Haifa, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

димензионални површини, и кадешто тродимензионалното
тело
има:

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KASUTO, Harel; ABRAHAM, Eytan and

(а) максимална димензија во опсег од 1 mm

површински простор на повеќеслојните дво-

ABERMAN, Zami
(54) УРЕДИ И ПОСТАПКИ ЗА

до

КУЛТИВИРАЊЕ НА КЛЕТКИ

волумен

(57) 1
којшто

3 cm2/cm3
има
уште

Уред за култивирање на клетки,
содржи:

тродимензионално

тело

составено

околу
50
mm;
или
(б) површински простор со однос на
помеѓу
и

околу 1.000
15
патентни

околу
cm2/cm3
барања

од

повеќеслојни дво-димензионални површини
којшто се издолжуваат навнатре
од
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.

(51) A 61K 9/50, 47/02, 47/12, 47/34, 9/00,
9/52, 9/62, 9/64, A 61L 27/18, 27/58

(54) СИСТЕМ ЗА АПЛИКАЦИЈА НА
СТАБИЛИЗИРАН ПОЛИМЕР

(11) 5555

(13) Т1

(57)

(21) 2015/37

(22) 21/01/2015

формулација
со
контролирано
ослободување, назначен со тоа, што содржи

(45) 31/10/2015

1

Состав за употреба во вид на

(30)
(96) 10/11/2005 EP05819495.2

биоразложувачки,
термопластичен

(97) 24/12/2014 EP1824460
(73) Tolmar Therapeutics, Inc.

средство за стабилизирање кое содржи
поликарбоксилна киселина, полифосфорна

701 Centre Avenue

киселина,

Fort Collins, CO 80526, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

нуклеофилно биоактивно средство, како и
органски флуид, при што наведениот состав

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) ZHOU, Mingxing and DADEY, Eric

е проточен состав кој не содржи претходно
формирани цврсти материи. има уште 13

или

биокомпатибилен,
полимер,
придружно

полисулфонска

киселина,

патентни барања.

(51) A 61K 31/502, A 61P 35/00, 35/02
(11) 5556
(13) Т1

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

(21) 2015/38

(72) PAYTON, Marc and KENDALL, Richard
(54) N-(4-((3-(2-АМИНО-4-ПИРИМИДИНИЛ)-

(22) 22/01/2015
(45) 31/10/2015

(30) USP241527P 11/09/2009 US
(96) 09/09/2010 EP10755044.4

2-ПИРИДИНИЛ)ОКСИ)ФЕНИЛ)-4-(4-МЕТИЛ2-ТИЕНИЛ)-1-ФТАЛАЗИНАМИН ЗА

(97) 17/12/2014 EP2475368
(73) Amgen, Inc
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА КАНЦЕР

CA 91320-1799, US

пиримидинил)-2-пиридинил)окси)фенил-4-(4метил-2-тиенил)-1-фталазинамин или негова

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

Патенти

РЕЗИСТЕНТЕН НА АНТИМИТОТСКИ АГЕНС
(57)

1

Соединението N-(4-((3-(2-амино-4-

фармацевтски прифатлива сол, за употреба
во третман на канцер кај субјект, каде што
309 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

канцерот кај субјектот е отпорен на третман

барања.

со анти-канцер агенс. има уште 13 патентни

(51) A 61K 31/665, 47/04, 9/14, 9/51, A 61P
31/04
(11) 5557
(21) 2015/39

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО ИМА
АНТИМИКРОБНО И БРЗО-ЛЕКУВАЧКО

(13) Т1
(22) 22/01/2015

ДЕЈСТВО ЗА НАДВОРЕШНА
АПЛИКАЦИЈА, ПОСТАПКА ЗА

(45) 31/10/2015

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ

(30) EA201001506 20/09/2010 -(96) 11/05/2011 EP11827039.6

(57) 1 Фармацевтски состав за надворешна
апликација што е антимикробен и е за

(97) 26/11/2014 EP2476420
(73) Limonov, Viktor Lvovich

лекување рани кој што содржи антибиотски
фосфомицин
како
терапевтски
агенс,

C/. Dr. Mitjavila, 12-14, Edif. Bronze 1r B
AD500 Andorra la Vella, AD

назначен со тоа, што подготвен е во форма
на прашок и содржи фино дисперзиран

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

наноструктуиран

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) GAIDUL, Konstantin Valentinovich;

тежински сооднос фосфомицин : фино
дисперзиран
наноструктуиран
силициум

DUSHKIN, Aleksandr Valerevich and
LIMONOV, Viktor Lvovich

диоксид од (25-75% по тежина) : (75-25% по
тежина). има уште 3 патентни барања

силициум

диоксид

во

.

(51) C 07K 14/705, C 12Q 1/68, G 01N 33/68
(11) 5558
(13) Т1

посакуван антиген или лиганд, што ги опфаќа
чекорите
на:

(21) 2015/40

(a) трансдукција на барем една ретровирусна
изразувачка градба кодирајќи антитело или

(22) 22/01/2015
(45) 31/10/2015

(30) EP08004096 05/03/2008 -- and
US125886P 29/04/2008 US

фрагмент од истото во рбетни домаќин
клетки со користење на
ретровирусни

(96) 04/03/2009 EP09003076.8

честички неспособни за репликација, каде

(97) 29/10/2014 EP2098537
(73) 4-Antibody AG

што
барем
едната
градба
стабилно
интегрира во геномот од домаќин клетки така

Hochbergerstrasse 60C 4057 Basel, CH

што трансдуцираните домаќин клетки се
способни за изразување и прикажување на

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Grawunder, Ulf and Stitz, Jörn
(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА АНТИГЕН-

наведеното антитело или фрагмент од
истото на нивната клеточна површина, и каде

ИЛИ ЛИГАНД-СПЕЦИФИЧНИ ВРЗУВАЧКИ
ПРОТЕИНИ

B лимфоцити што ендогено изразуваат Igα и
Igβ молекули што олеснуваат таложење на

(57)
1
Метода за
идентификацијата
на

изолацијата и
барем
една

наведеното антитело или фрагмент од
истото на мембрана, и се неспособни да

нуклеотидна секвенца што кодира антитело
или фрагмент од истото специфичен за

изразуваат
полипептиди
на
ендогено
антитело и барем една компонента од
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што рбетните домаќин клетки се претходник

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

заменски

31 Октомври 2015

лесен

ланец;

специфичен

антиген

од

не-врзувачка

(б) стабилно изразување на наведеното

клеточна популација на тој начин селективно

антитело или фрагмент од истото во
наведените рбетни домаќин клетки и

изолирајќи силни врзувачи на антитела што
имаат висок афинитет кон наведениот

прикажување на истите на нивната клеточна
површина;

посакуван
антиген
или
лиганд;
(д) изолирање и идентификување

(ц) збогатување рбетни домаќин клетки што
го изразуваат наведеното антитело или

наведената
барем
една
нуклеотидна
секвенца што го кодира наведеното антитело

фрагмент од истото на база на нивната

или фрагмент од истото од ретровирусно

способност да се врзуваат за наведениот
посакуван антиген или лиганд со сепарирање

трансдуцираните
и
збогатени
рбетни
домаќин клетки. има уште 14 патентни

клетки

барања.

што

Патенти

покажуваат

врзување

на

и
на
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) A 61F 9/007
(11) 5559

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2015/41

(22) 22/01/2015

(72) SUSSMAN, Glenn Robert and
SORENSEN, Gary P.
(54) РАЧЕН УРЕД ЗА
ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈА СО ВГРАДЕНА

(45) 31/10/2015
(30) US633363P 08/12/2009 US
(96) 03/12/2010 EP10836456.3

ПУМПА ЗА АСПИРАЦИЈА

(97) 21/01/2015 EP2509659
(73) Alcon Research, Ltd.
6201 South Freeway TB4-8 Fort Worth, TX
76134, US

(51) A 61K 33/24, A 61P 41/00, 43/00, 7/04,

Building, Gower Street London, Greater

9/00, 9/10
(11) 5560

London WC1E 6BT, GB
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2015/42

(22) 22/01/2015

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(45) 31/10/2015
(30) GB20100005394 30/03/2010 GB
(96) 30/03/2011 EP11716626.4
(97) 26/11/2014 EP2552461
(73) Magnus TTM IC; Singer, Mervyn; Martin,
John Francis and Dyson, Alex Peter

(72) SINGER, Mervyn; MARTIN, John, Francis
and DYSON, Alex, Peter
(54) ТЕТРАТИОМОЛИБДАТ ЗА УПОТРЕБА
ВО ТРЕТМАНОТ НА ПОВРЕДА СО
ИСХЕМИЈА-РЕПЕРФУЗИЈА НА ГЛАВА ИЛИ
МОЗОКОТ

One Castle Street St. Helier, Jersey JE4 9SR,

(57) 1 Тетратиомолибдат (TTM) во формата

GB; University College London, Cruciform
Building, Gower Street London, Greater

на стерилен инјектибилен воден или неводен раствор или суспензија во не-токсичен

London WC1E 6BT, GB; Centre for
Cardiovascular Biology&Medicine, BHF

парентално-прифатлив
разредувач
или
растворувач, за употреба во терапијата на

Laboratories atUniversity College London, 5
University Street

повреда со исхемична-реперфузија, кадешто
повредата е на главата или на мозокот. има

London, Greater London WC1E 6JJ, GB and

уште 5 патентни барања.

University College London, Cruciform

312 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(51) A 61K 33/24, A 61P 41/00, 43/00, 9/00,

University Street

9/10

London, Greater London WC1E 6JJ, GB and

(11) 5561
(21) 2015/43

(13) Т1
(22) 22/01/2015

University College London, Cruciform
Building, Gower Street London, Greater

(45) 31/10/2015
(30) GB20100005394 30/03/2010 GB

London WC1E 6BT, GB

(96) 30/03/2011 EP12189630.2
(97) 26/11/2014 EP2556834
(73) Magnus TTM IC; Singer, Mervyn; Martin,

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Singer, Mervyn; Martin, John Francis and

John Francis and Dyson, Alex Peter
One Castle Street St. Helier, Jersey JE4 9SR,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

Dyson, Alex Peter
(54) ТЕТРАТИОМОЛИБДАТ ЗА УПОТРЕБА
ВО ТРЕТМАНОТ НА ПОВРЕДА СО

GB; University College London, Cruciform
Building, Gower Street London, Greater

ИСХЕМИЈА-РЕПЕРФУЗИЈА НА СРЦЕТО

London WC1E 6BT, GB; Centre for
Cardiovascular Biology&Medicine, BHF

во терапија
реперфузија,

Laboratories atUniversity College London, 5

срцето. има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 271/06, A 61K 31/4245, A 61P

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo

1/18, 13/12, 19/06, 25/00, 27/12, 3/00, 3/04,

103-8426, JP

3/06, 3/10, 31/00, 43/00, 7/10, 9/04, 9/10, 9/12
(11) 5562
(13) Т1

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

(21) 2015/44

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

(22) 23/01/2015
(45) 31/10/2015

(57) 1 Тетратиомолибдат (TTM) за употреба
на повреда со исхемијакадешто повредата е на

(30) JP2010231471 14/10/2010 JP and
JP2011022325 04/02/2011 JP

(72) KATAGIRI, Takahiro; YAMANOI, Shigeo;
NAMIKI, HIDENORI; HATTA, Madoka;

(96) 13/10/2011 EP11832583.6

MATSUMOTO, Koji; TAKAHASHI, Kanako;

(97) 24/11/2014 EP2628733
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

YOSHITOMI, Tomomi and OCHIAI, Yuichi
(54) ДЕРИВАТ НА АЦИЛБЕНЗЕН

Патенти
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(57)

1

Соединение претставено со општа

формула

(I):

суп¬сти¬ту¬ент

подгрупа

α,

супституент подгрупа α е група која што се
состои од хидроксил група и карбамоил
група,
R2 претставува метил група или етил група,
R3 претставува C1-C6 алкил група или C3-C6
циклоалкил група, од кои секоја може да
би¬де заменета со 1 до 3 халоген атоми, и

при што R1 претставува хидрокси C1-C6

R4

претставува

халоген

атом;

алкил група или хидрокси C3-C6 циклоалкил
гру¬па, од кои секоја може да биде заменета

или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
има уште 14 патентни барања.

со 1 до 3 супституенти селектирани од

(51) A 61K 31/4422, 47/38, 9/08, A 61P 39/04

сукралоза

и

нивни

смеси,

ефективна

(11) 5563

(13) Т1

количина на згуснувач и помошна суспензија

(21) 2015/45

(22) 23/01/2015

по литар на течна формулација, кадешто
споменатиот згуснувач и помошна суспензија

(45) 31/10/2015
(96) 25/04/2008 EP08748186.7
(97) 29/10/2014 EP2268282
(73) Apotex Technologies Inc.
150 Signet Drive Toronto, ON M9L 1T9, CA

е
хидроксиетилцелулоза
и
кадешто
количината на хидроксиетилцелулоза е од

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ефективна количина на хумектант по литар

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SPINO, Michael; HUI, Anita; YANG, Cihua

од
течната
формулација,
кадешто
споменатиот хумектант е глицерин и кадешто

and KABIR, Mohammed, N.
(54) ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА

количината на глицерин е од околу 100 до
околу 900 грами по литар од формулацијата,

ДЕФЕРИПРОН СО ПРИЈАТЕН ВКУС
течна

и ефективна количина од барем еден агенс
за вкус, кадешто споменатиот агенс за вкус е

формулација којашто содржи деферипрон на

избран од групата составена од природни

околу 20 до околу 200 грама по литар од
формулацијата и состав за маскирање на

вкусови, природни овошни вкусови, вештачки
вкусови, вештачки овошни вкусови, нане,

вкусот, споменатиот состав за маскирање на
вкус содржи ефективна количина на

масло
од
нане
и
нивни
смеси,
кадешто крајната форма од споменатата

засладувач
по
литар
формулација,
кадешто

орална течна фармацевтска формулација
има суштински не-горчлив и пријатен вкус.

(57)

1

Орална

фармацевтска

од
течната
споменатиот

засладувач е избран од групата составена од
аспартам,

сахарин,

сахарин
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има уште 13 патентни барања.

натриум,

(51) A 23L 1/305
(11) 5565
(21) 2015/48

околу 0,5 до околу 3 грама по литар од
формулацијата.

(45) 31/10/2015
(13) Т1
(22) 28/01/2015

(30) EP20080007424 16/04/2008 -(96) 16/04/2009 EP09753592.6
Патенти

Гласник Бр. 5/2015
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(97) 24/12/2014 EP2276358
(73) Italfarmacia S.r.l.

(72) CAVALLO, Giovanni; CECCARELLI,

Via Di Tor Sapienza 30/A 00155 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

and MARCHETTI, Massimiliano
(54) СОСТАВИ ЗА ДИЕТАЛНИ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

ПРОИЗВОДИ НА БАЗА НА ПРОТЕИН

(51) A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04,

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

519/00
(11) 5567

(13) Т1

(21) 2015/49

(22) 28/01/2015

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) HOWARD, Philip Wilson
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И
КОНЈУГАТИ ОД ИСТИТЕ

Maurizio; MARCHETTI, Mario; PICCIOLI, Piero

(45) 31/10/2015

1

Соединение

В:

(30) US201261712928P 12/10/2012 US
(96) 11/10/2013 EP13780100.7

(57)

(97) 10/12/2014 EP2766048
(73) Spirogen Sàrl
Rue Saint-Pierre2 1003 Lausanne, CH

и соли и солвати од истото.има уште 14

Патенти

патентни барања.
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R1, R2 секој, независно еден од друг,

(51) A 61K 45/06, 31/53, 38/28
(11) 5568

(13) Т1

означуваат

(21) 2015/50

(22) 28/01/2015

R3, R4 секој, независно еден од друг,
означуваат H, A, алкенил кој има 2-6 C

(45) 31/10/2015

H

или

A,

(30) EP20080021617 12/12/2008 -(96) 13/11/2009 EP09756258.1

атоми, алкинил кој има 2-6 C атоми, Ar или
Het,

(97) 31/12/2014 EP2355829
(73) Poxel S.A.S.

R5, R6 секој, независно еден од друг,
означуваат H, A, (CH2)nAr, (CH2)mOAr,

200 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, FR

(CH2)mOAr

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

R5 и R6
заедно исто така означуваат
алкилен кој има 2, 3, 4 или 5 C атоми, во кој

(72) CRAVO, Daniel; MESANGEAU, Didier and
AUDET, Annick
(54) КОМБИНАЦИЈА НА ИНСУЛИН СО
ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗИН И НЕЈЗИНА

што CH2 групата може да биде заменета од
O, NH или NA и/или во која 1 H атом може да

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДИАБЕТЕС

секој од кои е несупституирани или моно-, ди-

(57) 1 Состав за употреба како медикамент
кој содржи инсулин во комбинација со

или трисупституиран од Hal, A, OA, OH,
COOH, COOA, CN, NH2, NHA, NA2, SO2A

најмалку едно соединение од формулата (I)
и/или физиолошки прифатливи соли од

и/или
Het означува

истите, кадешто соединението од формулата
(I) е дефинирано како што следи:

заситен,
незаситен
или
ароматичен
хетероциклил кој има 1 до 4 N, O и/или S

или

(CH2)mOH,

биде
заменет
од
OH,
Ar означува фенил, нафтил или бифенил,

COA,
трицикличнен

моно-,би-или

атоми, кој можат да бидат несупституирани
или моно-, ди или трисупституирани од Hal,
A, OH, OA, NH2, (CH2)nAr, NHA, NA2, COOH,
COOA и/или =O (карбонил оксиген),
A означува неразгранет или разгранет алкил
кој има 1-10 C атоми, во кој 1-7 H атомите
може да бидат заменети од F, или цикличен
алкил

во
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кое

кој

Hal
означува
m означува 1,

има

3-7

F,
Cl,
2, 3, 4,

C

атоми,

Br
или
5 или 6,

n
означува
0,
1
има уште 14 патентни барања.

или

I,
и
2.

Патенти
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(51) C 07D 231/14, A 61P 31/16, C 07D
207/327, 233/90, 249/06, 261/18, 403/12,

при што Het е 5 или 6-член хетероцикл со -N,
-O, или -S близу до -Ar супституентот или

413/12, 417/12
(11) 5571

(13) Т1

бли¬зу до точката на прикачување за -Ar
супституентот;

(21) 2015/51

(22) 29/01/2015
(45) 31/10/2015

Ar
R

е
е

арил
или
хетероарил;
-CH3,
-CH2F,
или
-CH=CH2;

(30) US380728P 08/09/2010 US

W е -NO2, -Cl, -Br, -CHO, -CH=CH2, или -CN;

(96) 06/09/2011 EP11758034.0
(97) 31/12/2014 EP2614052
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543, US

X
Y

(74) Друштво за застапување од областа на

при што R1 е селектиран од групата на H,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

арил, хетероарил, C1-C6 алкил и C3-C6
цик¬ло-ал¬кил,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CIANCI, Christopher, W.; GERRITZ,

при што терминот "циклоалкил" се однесува
на групата на целосно јаглеродни мо¬но¬-

Samuel; LI, Guo; PEARCE, Bradley, C.;
PENDRI, Annapurna; SHI, Shuhao; ZHAI,

цик¬¬лич¬ни или фузионирани прстени при
што еден или повеќе прстени немаат ком¬п-

Weixu and ZHU, Shirong
(54) НОВИ ПИПЕРАЗИН АНАЛОЗИ КАКО
АНТИВИРУСИ НА ГРИП СО ШИРОК

летно кон¬југиран систем на pi-електрони;

СПЕКТАР
I,

може да биде незаменета или заменета со
еден или по¬¬ве¬ќе супституент група(-и) кои

вклучително фармацевтски прифатливи соли
од
тоа:

што се индивидуално селектирани од ал-кил,
арил,
хе¬те¬ро¬арил,
хетероалициклик,

(57)

1

Соединение

со

Формула

е

-Cl,
-CH

е

-CH3,
или

или
N;

-CN;
и

Z е C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, заменет
арил, заменет хетероарил, OR1, или NHR1,

при што групата на целосно јаглеродни моно¬цик¬лич¬¬ни или фузионирани прстени

хидрокси, алкокси, арилокси, хете¬ро¬арилокси,
тиохидрокси,

хетеро¬али¬цик¬¬лок¬¬си,
тиоалкокси,
тиоарилокси,

тио¬хе¬те-роарилокси,
тиохетеро¬али¬ц¬ик¬¬лок¬си, цијано, хало,
нитро,
Патенти

карбонил,

тио¬кар¬бонил,

O-
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кар¬бамил,

O-

терминот "заменет хетероарил" значи дека

тио¬кар¬¬ба¬мил, N-тиокарбамил, C-амидо,

хетероарилот е заменет со еден или по-веќе

N-ами¬до, C-карбокси, Oсул¬финил,
сул¬¬фонил,

суп¬ституент групи селектирани од алкил,
циклоалкил,
арил,
хетероарил,
хе¬те-

трихаломе¬тантрихалометансул¬фо¬нил,

роалицик¬лик, хидрокси, алкокси, арилокси,
хетероарилокси,
хетероалициклокси,

C-тиоамидо,
карбокси,

N-карбамил,

сулфонамидо,
сулфонамидо,

силил,
гва¬¬нил,
гванидино,
фос¬фо¬нил,
амино
и

уреидо,
-NRxRy,

тио¬ал¬кокси, тио¬¬хид¬рокси, тиоарилокси,
тиохетероарилокси, тиохетероалициклок¬си,

терминот "заменет арил" значи дека арилот е

цијано,

заменет со еден или повеќе супсти¬ту-ент
гру¬пи селектирани од алкил, циклоалкил,

карбамил, N-карбамил, C-амидо, N-амидо, Cкарбокси,
O-кар¬бок¬си,
сул¬финил,

арил,
хетероарил,
хетероали¬цик¬лик,
хидрок¬си,
ал¬кокси,
арилокси,

сулфонил, сулфонамидо, трихалометил,
уреи¬до, амино, и -NRxRy, при што Rx и Ry

хетероарилокси,
тио¬хид¬рок¬си,

се онака како што се погоре дефинирани, и
при што Rx и Ry се независно селектирани

хетероалициклокси,
тиоарилокси,

хало¬ген,

нит¬ро,

карбонил,

O-

тио¬хе¬¬тероарилокси,

од групата која што се состои од водород,

тиохетероалициклокси,
цијано,
халоген,
нит¬ро, карбонил, O-карба¬мил, N-карбамил,

ал¬кил, циклоалкил, арил, карбонил,
карбокси, сулфонил, трихалометил,

C-амидо, N-амидо, C-карбокси, O-карбок¬си,
сулфинил, сулфонил, сул¬фо¬н¬ами¬до,

ком¬би¬-ни¬ран
петили
шест-член
хетероалицикличен прстен. има уште 27

трихалометил, уреидо, амино и -NRxRy,

патентни барања.

(51) H 01M 2/12
(11) 5572

(13) Т1

од акумулаторот (А) и во кој може да
се идентификуваат една или повеќе
дупки

(21) 2015/52

(22) 30/01/2015
(45) 31/10/2015

Cи,

(3) на определено меѓусебно растојание,
секоја од нив е
така поставена за да

(30) IT2012VI00238 26/09/2012 IT
(96) 26/09/2013 EP13186100.7

може да го прими капакот за внесување на
електролитот во контејнерот (16);

(97) 12/11/2014 EP2713419
(73) Biasin SRL
Via Natta, 17 - Z. A. 36045 Madonna di Lonigo

- најмалку една дупка за испуст (5а, 5б)

(VI), IT

овозможи
на
произведениот
контејнерот
(16)
да
излезе

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) BIASIN, Renato
(54) КАПАК ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ
АКУМУЛАТОРИ
(57) 1 Капак (1) за електричен акумулатор

поставена на оформениот елемент за
затварање (2) со цел да му се

назначен

со

тоа

што

гас
во
надвор,

содржи

и:

- прв дел од лавиринтот (6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6ѓ)
во
внатрешната
површина
(7)
од

(А) со електролит, капакот (1) се состои од:

оформениот елемент за затварање
(2), секој од лавиринтите се протега околу

- оформен елемент за затварање (2), така
поставен за да лежи на контејнерот (16)

една од дупките (3) и има најмалку
една внатрешна дупка (8) во комуникација
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со најмалку една дупка за испуст (5а,
5б)

или

со

најблискиот

дел

од

лавиринтот (9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ѓ) има
соодветни профили така

конфигурирани

лавиринот;
- втор дел од лавиринтот (9а, 9б, 9в, 9г, 9д,

за да може да одговараат меѓусебно и по
спојувањето да
формираат
уште

9ѓ) во оформените тела (9),

лавиринти. има уште 8 патентни барања.

вториот дел од

(51) A 61K 31/185, 31/4035, A 61P 25/00,
43/00
(11) 5573
(21) 2015/53

(72) ERICKSON, Craig A.
(54) МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН

(13) Т1
(22) 30/01/2015

НА ПОРЕМЕТУВАЊАТА ВО РАЗВОЈОТ
ВКЛУЧИТЕЛНО КОМОРБИДЕН И

(45) 31/10/2015

ИДИОПАТСКИ АУТИЗАМ

(30) US200900151858P 12/02/2009 US
(96) 12/02/2010 EP10705949.5

(57) 1 Смеса која вклучува најмалку еден
член избран од групата која се состои од

(97) 07/01/2015 EP2395990
(73) Indiana University Research and

ацетиламинопропан сулфонат и сол на
ацетиламинопропан сулфонат за употреба

Technology Corporation
Office of Technology Transfer, 351 West 10th

при третман на субјекти кои имаат лесен Х
синдром. има уште 14 патентни барања.

Street Indianapolis, IN 46202, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

Патенти
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2007/579

(220) 26/06/2007
(442) 31/10/2015

(731) BADEL 1862 d.d.
Vlaska , 116 , HR-10 000 Zagreb, HR

(442) 31/10/2015
(731) Сабит Баклу
ул.Михајло Рајчевиќ бр.29, Тетово, MK
(540)

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VERITAS
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, бела, сива и нијанси на

кл. 33 алкохолни појалоци (освен пива)

портокалова
(551) индивидуална

(210) TM 2011/790

(510, 511)

(220) 20/07/2011

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО
Валандово

кл. 34 цигари, тутун, производи за пушачи,
кибрити
(210) TM 2011/1104

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK

(220) 18/10/2011
(442) 31/10/2015

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА

(731) Ердин Браими

ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

ул.“160“ бр.31, Тетово, MK
(540)

(540)

(591) зелена, лила, кафена, бела,

(591) сина, зелена, сива и бела
(551) индивидуална

портокалова, жолта
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи за пушачи,

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,

кибрит

производи од тесто и слатки

(210) TM 2011/1324

(220) 13/12/2011
(442) 31/10/2015

(210) TM 2011/1103
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(731) Wildfox Couture IP Holdings, LLC, a
California limited liability company
2107 Bellevue Avenue, Los Angeles, CA
90026 , US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

WILDFOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; капи; обувки
(210) TM 2012/498

PIMTARGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и супстанции; вакцини
(210) TM 2012/606

(220) 08/06/2012

(442) 31/10/2015
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
ул. "Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 15/05/2012

(442) 31/10/2015
(731) GlaxoSmith Kline LLC,
Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта, портокалова,
зелена, кафена, црна
(551) индивидуална

LEMEKTRO
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 супи

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и супстанции; вакцини

(210) TM 2012/923

(210) TM 2012/499

ул.Илинденска б.б., Тетово, MK

(220) 15/05/2012

(442) 31/10/2015
(731) GlaxoSmith Kline LLC,
Corporation Service Company, 2711

(220) 04/09/2012

(442) 31/10/2015
(731) Универзитет на југоисточна европа
(540)

Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(591) сина, бела и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл. 41

образовни

услуги, подготување

(540)

настава
(210) TM 2012/1325

(220) 12/12/2012

(442) 31/10/2015
(731) Трговско друштво за производство,
промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ
Скопје
ул. Кочо Рацин бр. 1 1000 Скопје, MK
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, сина, кафејава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

(591) бела, црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалаци

(210) TM 2013/854

(220) 12/09/2013

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за посредување и промет
со недвижнини ИХНЕ Реалти ДОО Скопје
ул.Благој Давков бр.18, лок.3, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2012/1367

(220) 25/12/2012

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВИПРО ДООЕЛ
Ул.1 бр.1, Село Прдејци, Гевгелија, MK
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(591) портокалова, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35 огласување; управување со работи;
канцелариски
работи
кл. 36

работи поврзани со недвижен имот

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции

кл. 29 ајвар

(210) TM 2013/949

(210) TM 2013/325

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги ВИНО
М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(220) 23/04/2013

(442) 31/10/2015
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
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ул.Камник бб, MK
(540)
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истражувања;

проектирање

и

развој

на

компјутерски хардвер и софтвер
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/139

(220) 12/02/2014

кл. 33 вино

(442) 31/10/2015
(731) Адвокатска канцеларија Давор

(210) TM 2013/1075

Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK

(220) 13/11/2013

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство на

(540)

софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС
ДОО Скопје
ул.Народен Фронт бр.25/1-6, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални
потреби што ги обезбедуваат трети лица за

(591) црна, темно сина, сина, светло сина,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и

задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2014/140

(220) 12/02/2014

(442) 31/10/2015
(731) Адвокатска канцеларија Давор
Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK
(540)

инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на

(551) индивидуална

податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,

активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за

спортски
и
културни
активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

обработка на податоци и компјутери, апарати
за
гаснење
пожар

заштита на имот и лица, лични и социјални

кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
Трговски марки

потреби што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2014/141

(220) 12/02/2014
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(442) 31/10/2015
(731) Адвокатска канцеларија Давор

(591) црвена, црна и жолта

Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

(540)

се
кл.

(551) индивидуална

опфатени
со
25
облека,

другите
обувки
и

класи
капи

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со: облека, обувки, капи, текстил и
текстилни производи
(551) индивидуална

(210) TM 2014/238

(510, 511)
кл. 45

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за угостителство, трговија и

(210) TM 2014/151

услуги Гостилница Турист Зора Доо увозизвоз

(220) 12/02/2014

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија и

(220) 05/03/2014

ул.Градиште бр.14, 1000 Скопје, MK
(540)

превоз ВАЗАР ДОО увоз-извоз
с.Рибарци, Новаци, MK
(540)

(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/293

кл. 32

минерална и сода-вода и други

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(220) 11/03/2014

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
Компани ДОО Скопје

производство на пијалоци

Источна Индустриска Зона бб, дел 3,
Маџари, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2014/237

(540)

(220) 05/03/2014

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги, Арабеска Стил Дооел
ул.Црвени Брегови бр.18 а, Бутел 2, 1000
Скопје, MK
(540)
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кл. 3 средства за белење и други супстанции

часовници; синџирчиња за часовници; кутии

за перење, препарати за чистење, полирање,

за часовници; штоперица; украси; украси од

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

црн лигнит, украсни игли, игли за вратоврски;
медали; приврзоци. снтни украси или

лосиони за коса, препарати за нега на заби

синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии
за клучеви/превоз на благородни метали

(210) TM 2014/407

и/или скапоцени камења; украси на врат;
белегзии [накит]; бисери [накит]; кутии за

(220) 09/04/2014
(442) 31/10/2015

(300)
(731) ГАРИП МУСЛИЈИ
ул.МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БР.6/2-2,

рачни часовници [презентации]; кутии за

СКОПЈЕ, MK

вештачки дијаманти. бижутерија; шпинел
[скапоцени камења], полускапоцени камења;

часовничарство;
електрични
саати
и
часовници; сончеви часовници; дијаманти;

(540)

уметнички дела од благородни метали;
часовници со аларм; копчиња за корсети;
украсни игли (игли за вратоврски); кутии за
накит; сите вклучени во Класата 14
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(591) црвена и златна

управување со работата; канцелариски
работи:
услуги
на
малопродажни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали и нивни
легури или обложени со нив, сурови или
полуобработени, легури од благородни
метали, паладиум, платина [метал], накит,
накит насликан со специјална техника.
слонова коска [накит], бижутерија и украси,
сребро, сребрени жици, сребрени нишки,
украси од сребро. скапоцени камења; оливин
[скапоцен
камен],
хорологиски
и
хронометриски инструменти, хроноскопи.
брошеви;

синџирчиња;

амајлии;

продавници, он-лајн услуги на малопродажни
продавници и услуги на нарачки што се
праќаат преку пошта, се што е поврзано со
накит
(210) TM 2014/442

(220) 17/04/2014

(442) 31/10/2015
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. “Даме Груев“ бр. 1, MK
(540)

монети;

сувенири. имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки;
украси [од благородни метали]: злато, сурово
или ковано; предмети од имитација на злато;
кутии за скапоцености: кутии за накит; кутии
од благородни метали; жици од благородни
метали [накит]; ѓердани; игли (накит); накит
од жолт килибар; украсни игли; прстени;
брошеви
за
вратоврски:
часовници,
часовници и нивни делови и опрема;
ремчиња
за
часовници.
пружини
за
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работата, канцелариски
работи
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кл. 36

финансиски работи, монетарно

користат при перење за превенција или

работење

намалување

(210) TM 2014/521

кл. 21
четки; марамчиња за чистење;
материјали (марамчиња) за полирање

(220) 13/05/2014

на

бледнеењето

на

боите

(442) 31/10/2015
(731) Spotless Punch Limited, A British

(210) TM 2014/694

company,
of Second Floor West Wing Betchworth

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за едукација, тренинг и

House 57-65 Station Road Road Redhill

истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Surrey RH1 1DL, GB

ул.Првомајска бб, Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(220) 25/06/2014

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DYLON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, опрема за бои и обојувачи; агенси

(591) важи за сите бои и комбинации

за фиксирање; бои за ткаенини и кожа; бои и
препарати за боење кои содржат детергенти;

(551) индивидуална

избелувачи во форма на бои, опрема за бои
и
обојувачи
кл. 3 препарати и супстанции за чистење,
стругање, полирање, миење, перење и
абразивни препарати и супстанции; сапуни и
детергенти; препарати за отстранување на
флеки и за отстранување на бои; препарати
за избелување на ткаенини; препарати за
плакнење;
препарати
за
полирање,
затварање и обнова на кожа, велур,
имитација на кожа и обувки, сите во вид на
производи за нега на кожа; детергентикои
содржат бои, опрема за бои и обојувачи;
оптички агенси за белење и агенси за
осветлување на бои; бои за користење при
перење; препарати и супстанции за белење;
импрегнирани и натопени марамчиња со
препарати за чистење, оживување, нега и
заштита

на

кожни

предмети

и

(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
кл. 35

или
вода
огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2014/695

(220) 25/06/2014

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за едукација, тренинг и
истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

мебел.

Третирани листови или вреќички кои се
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истражувања,

проектирање

и

развој

на

компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни
(591) важи за сите бои и комбинации
(551) индивидуална

услови за заштита на имот и лица

(510, 511)

(210) TM 2014/768

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

(442) 31/10/2015
(731) Сојуз на стопански комори на

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

Македонија
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат

(740) Сојуз на стопански комори на
Македонија Стопанска Интересна Заедница -

на истите, услуги за индустриски анализи и

Скопје

истражувања, проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/767

развој

на

(220) 10/07/2014

(220) 10/07/2014

(442) 31/10/2015
(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK

(591) сина

(740) Сојуз на стопански комори на

(551) индивидуална
(510, 511)

Македонија Стопанска Интересна Заедница Скопје

кл. 41

образовни услуги, подготвување на

настава, забава,
активности

ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје
(540)

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни
активности
кл. 42
научни

и

технолошки

услуги,

истражувања и планирања кои се однесуваат

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни
услови за заштита на имот и лица
(210) TM 2014/769

(220) 10/07/2014
(442) 31/10/2015

на истите: услуги за индустриски анализи и
Трговски марки
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(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK
(740) Сојуз на стопански комори на
Македонија Стопанска Интересна Заедница Скопје
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41

образовни услуги, подготвување на

настава, забава,
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерски хардвер и софтвер, правни

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

услуги
кл. 45 лични и општествени услуги што ги

активности

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни

кл. 42
научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите: услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на

услови за заштита на имот и лица
(210) TM 2014/917

(220) 01/09/2014
(442) 31/10/2015

компјутерски хардвер и софтвер, правни
услуги

(731) Сашо Дукоски

кл. 45 лични и општествени услуги што ги

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27,
Прилеп, MK

даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците, безбедносни
услови за заштита на имот и лица

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/770

(220) 10/07/2014

(442) 31/10/2015
(731) Сојуз на стопански комори на
Македонија Стопанска Интересна
Заедница - Скопје
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје, MK
(740) Сојуз на стопански комори на
Македонија
ул.Прашка бр.23, 1000 Скопје

(591) црна, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 20

мебел, огледала, рамки за слики

кл. 21

стаклени и порцелански предмети

(210) TM 2014/1173

(220) 04/11/2014

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на мебел, огледала, рамки за слики,

(442) 31/10/2015
(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI

стаклени и порцелански предмети, завеси

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

(210) TM 2014/1138

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(220) 27/10/2014

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увозизвоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)

SENIOR
(551) индивидуална

(591) портокалова и темно сива

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,

(551) индивидуална
(510, 511)

хербициди, фунгициди, инсектициди
(210) TM 2014/1172

(220) 04/11/2014

(442) 31/10/2015
(731) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI

кл. 35 здружување во корист на другите,
различни стоки (со исклучок на транспортот),
овозможувајќи им на клиентите за полесно
да ги видат и да ги купат овие производи на
големо и мало, електронско окружување и

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

каталози

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(210) TM 2014/1256

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/11/2014

(442) 31/10/2015
(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, Скопје,
MK
(540)

(591) портокалова, бела и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 здружување во корист на другите,
различни стоки (со исклучок на транспортот),

(591) црна, бела, жолта, крем, светло зелена,
темно зелена, сива

овозможувајќи им на клиентите за полесно

(551) индивидуална
(510, 511)

да ги видат и да ги купат овие производи на
големо и мало, електронско окружување и
каталози
Трговски марки

кл.
кл.

29

маслинки
31

(конзервирани)
маслинки
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кл. 35

услуги при продажба на мало и

големо со свежи и конзервирани маслинки
(210) TM 2014/1257

(220) 18/11/2014

(442) 31/10/2015
(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
ул.„50та Дивизија“ 43/3,, Скопје, Скопје,
MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри
(210) TM 2014/1371

(220) 18/12/2014

(442) 31/10/2015
(731) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско
друштво во приватна сопственост за
услуги во прометот и трговијата увозизвоз Скопје
ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

29

маслинки
31

(конзервирани)
маслинки

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со свежи и конзервирани маслинки
(210) TM 2014/1304

(220) 01/12/2014

(442) 31/10/2015
(731) МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје
50-та Дивизија бр.24-а, Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) светло сина, кафена, крем бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец, прашок
за

(591) жолта, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри
(210) TM 2014/1308

(220) 01/12/2014

(442) 31/10/2015
(731) МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје
50-та Дивизија бр.24-а, Скопје, Скопје, MK
(540)
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печење

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци
(210) TM 2014/1419

(220) 25/12/2014

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за угостителство, промет и
услуги БИСТРО ГАЛА ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Главинов бр.14 лок 1 Скопје,
Центар 1000 Скопје, MK
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, промет и

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експорт-импорт
, MK

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
барови),

услуги во барови, бифеа (снек
кафетерии (експрес ресторани),

ресторани, ресторани со самопослужување,
служење храна и пијалаци со потекло од
Италија
(210) TM 2015/38

(591) сива, плава, светло розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, спорт (обувки за
спорт), обувки за футбал, обувки за на

(220) 16/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) Аја Комерц Идриз ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. 2 бр. 33 Кондово Скопје, MK

плажа, чизми, чизми за скијање, спортски
чевли, обувки за планинарење, спортски
дресови, облека за мотористи, облека за
гимнастика, јакни, јакни (полнети јакна),
елеци,

(540)

шалови,

шапки,

кратки

чорапи,

чорапи, спортски траки за на глава
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: облека, обувки, спорт (обувки за
спорт), обувки за футбал, обувки за на

(591) црвена, зелена, бела

плажа, чизми, чизми за скијање, спортски

(551) индивидуална
(510, 511)

чевли, обувки за планинарење, спортски
дресови, облека за мотористи, облека за

кл. 29 производство намесо, риба, живина и
дивеч, месни преработки и сувомесни

гимнастика, јакни, јакни (полнета јакна),
елеци, шалови, шапки, кратки чорапи,

производи,

чорапи, спортски траки за на глава

конзервирано

месо

и

конзервирано овошје и зеленчук, џемови,
компоти, млеко и млечни производи

(210) TM 2015/61

кл. 35 промет на големо и мало со месо,
сувомесни производи, риба, живина, дивеч,

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

месни преработки, конзервирано месо и
конзервирано овошје и зеленчук, џемови,

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

компоти, млеко и млечни производи, животни

(540)

(живи) храна за животни, овошје и зеленчук
кл. 43
услуги за подготвување храна и

(220) 23/01/2015

POLZOCID

пијалоци, привремено сместување

(551) индивидуална
(210) TM 2015/53
Трговски марки
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кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) TM 2015/66

(210) TM 2015/62

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

(220) 23/01/2015

(220) 23/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

(540)

(540)

STIL 250 EC
(551) индивидуална

MYCLONIL 24 EC
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,

(510, 511)

хербициди, фунгициди, инсектициди

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) TM 2015/67

(210) TM 2015/63

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

(220) 23/01/2015

(220) 23/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

извоз

(540)

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

BAZANO
(551) индивидуална

NIKOSTOP
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на штетници,

(510, 511)

хербициди, фунгициди, инсектициди

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) TM 2015/68

(210) TM 2015/64

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

(220) 23/01/2015

(220) 23/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-

извоз
ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK

извоз

(540)

ул.7 бб Долно Лисиче, Скопје, MK
(540)

HEZOX 24 SC
(551) индивидуална

PANTER 5 EC

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

кл. 5 препарати за уништување на штетници,
хербициди, фунгициди, инсектициди

(210) TM 2015/72
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(442) 31/10/2015
(731) "GR. SARANTIS S.A. Industrial and

растворот; отров против молци / средство за

Commercial Company of Cosmetics,
Garments, House and Pharmaceutical

отров против молци во форма на селотејп;
средство за одбивање инсекти во течна

Articles" Maroussi Attikis, Athens
Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR

форма во шише со пумпа за распрскување
(pump dispenser)/ чкрапало; средство за

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА,
АДВОКАТ

одбивање инсекти во течна форма во шише
со аеросол спреј; средство за одбивање

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје

инсекти во форма на пена во шише со

(540)

аеросол спреј; средство за одбивање
инсекти во форма на гел или во млечна

одбивање молци во форма на гел раствор;

форма, во шише со пумпа за распрскување
(pump dispenser); средство за одбивање

TEZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 инсектициди за лазечки инсекти во

инсекти во течна форма или во млечна
форма
импрегниран
во
марамчиња,
спакувани во кесички

течна форма во шише од аеросол спреј;
иснектициди за лазечки инструменти во

(210) TM 2015/74

форма на пена во шише од аеросол спреј;
инсектициди за лазечки инсекти во течна

(442) 31/10/2015
(731) КОЛЕМИШЕВСКИ КИРИЛ

форма во шише со пумпа за распрскување

ул. Народен Фронт бр. 7-11, 1000 Скопје,
MK

(pump dispenser)/ чкрапало; инсектициди за
лазечки инсекти во форма на лепило

(220) 26/01/2015

(540)

(мамец); инсектициди за летачки инсекти во
течна форма во шише од аеросол спреј;

НОКАУТ

инсектициди за летечки инсекти во течна
форма во шише со пумпа за распрскување

(551) индивидуална

(pump dispenser) / чкрапало; инсектициди/

(510, 511)

средство за одбивање летачки инсекти со
електична направа со течен раствор

кл.
16
музички
инструменти
кл. 41 забава, музички групи, услуги на

импрегниран во таблета од целулоза или
друг
инертен
материјал;
инсектициди/

компонирање музика, музичка продукција

средство за одбивање летечки инсекти во
течна форма импрегниран во таблета од

(210) TM 2015/82

целулоза

или

друг

интерен

материјал:

(220) 27/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

инсектициди/ средство за одбивање на
летечки инсекти со електирчна направа со

експорт импорт Скопје
ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, MK

течен раствор во шишенце; инсектициди за
летечки инсекти во форма на селотејп; отров

(740) БЕРИН ДОО Скопје
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

против молци / средство за одбивање молци
во форма на течен раствор, импрегниран на

(540)

ленти од харија, во хартиена таблета и други
инертни

материјали

Трговски марки
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 фискални апарати (фискални каси)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
производи, продажба на големо и мало,

(591) жолта, бела, црна, темно и светло сина

услуги при увоз и извоз со фискални апарати,
фискални
каси

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37

фискални апарати (фискални каси)

кл. 3 не-медицински препарати за нега на
стапала, раце, нокти и кожа и за декорација;

(210) TM 2015/83

креми, гелови, лосиони, масла, балсами,
пудри, талкум пудри и спрејови за нега на

монтажа, одржување и поправка на

(220) 28/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) Трговско друштво за производство,
промет и услуги АГРО ГУМА ДОО експорт-

стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински

импорт Скопје

на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Немедицински препарати за бања во форма на

ул. 8 бр.133 Идризово, Скопје , MK

препарати
за
нега,
грижа,
чистење,
ублажување, ревитализација и релаксација

соли, масла и сунѓери за бањање; сунѓери за
бањање во форма на таблети; Не-

(540)

медицински
(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со гуми
(210) TM 2015/84

(220) 28/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

препарати

за

тоалет;

дезодоранси; миризливи креми, гелови,
лосиони, пудри, талк пудри и спрејеви;
дезодоранси за вбризгување во табани;
дезодоранси
за
нозе
кл. 8
рачно управувани алатки за
домаќинство и спроводници за маникир или
педикир; рачни алатки за отстранување
стврдната кожа; рачни алатки за изумрена
кожа; глава за ножни ролери за отсранување
на тврда кожа; глава за ножни ролери за
изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи
на нокти; обликувачи на стапала; ножици;
пинцети; делови и составни елементи за
погоре-наведените

производи

кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија,
педикир и нега на нозе; материјали за
шиење; инструменти, опрема и апаратура за
третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за
нега на стапала; помош за корекција на
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стапала, вкпучувајќи подршка за лакови за
стапало;

апаратура

за

одвојување

и

(210) TM 2015/85

(220) 28/01/2015

исправување на ножни прсти; заштитна
апаратура против стврднување на деловите

(442) 31/10/2015
(731) LRC Products Limited

на задебелена кожа и воспаление на
ножните прсти; електронски уреди кои се

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

користат за отстранување на стврдната кожа;
електронски уреди кои се користат за

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

изумрена кожа; електронски отстранувачи на
здебелен дел од стапалата; електронски
отстранувачи
на
нокти;
ролери
за

Scholl Velvet soft

електронски отстранувачи на здебелен дел
од
стапалата;
наполнети
ролери
за

(551) индивидуална
(510, 511)

електронски отстранувачи на здебелен дел
од стапалата; ролери за електронски

кл. 3

не-медицински препарати за нега на

отстранувачи на нокти; наполнети ролери за

стапала, раце, нокти и кожа и за декорација;
креми, гелови, лосиони, масла, балсами,

електронски
отстранувачи
на
нокти;
перничиња за пети и под пети; заштита за

пудри, талкум пудри и спрејови за нега на
стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински

метатарзални перничиња; вметнувачи на
чизми, ножни прстени и подршки за нозе;

препарати
за
нега,
грижа,
чистење,
ублажување, ревитализација и релаксација

табани за чевли, ортопедски табани,
отсранувачки табани, дезодорирани табани

на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Не-

за

ортопедски

чевли;

компресирачки

медицински препарати за бања во форма на
соли, масла и сунѓери за бањање; сунѓери за

трикотаж;
калибриран
компресирачки
трикотаж; трикотаж за медицинска подршка;

бањање во
медицински

форма на
препарати

таблети; Неза
тоалет;

ортопедски и терапевтски трикотаж; трикотаж
за медицински, хируршки и/или for medical,

дезодоранси; миризливи креми, гелови,
лосиони, пудри, талк пудри и спрејеви;

surgical
and/or
профилактички
цели;
медицински и хируршки чорапи; чорапи за

дезодоранси за вбризгување во табани;

проширени вени; апаратура за вежбање на

дезодоранси
кл. 8
рачно

за
управувани

нозе
алатки за

стапала; ортопедски статии; инструменти и
апаратура за местење завои; апартура за

домаќинство и спроводници за маникир или
педикир; рачни алатки за отстранување

поправање на прсти и ножни прсти;
еластични завои за зглобовите, еластични

стврдната кожа; рачни алатки за изумрена
кожа; глава за ножни ролери за отсранување

гамаши, еластични зглобови за колената,
еластични завои, завои за половината, завои

на тврда кожа; глава за ножни ролери за

за отртопедски цели; апаратура за мерење,

изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи
на нокти; обликувачи на стапала; ножици;

проверка и земање на впечатоци од стапала;
масажери за тело; електрични масажери;

пинцети; делови и составни елементи за
погоре-наведените
производи

масажери за нозеапаратура за терапија и
составни елементи за масажа и/или бањање;

кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија,
педикир и нега на нозе; материјали за

делови и составни елементи за погоренаведените производи

шиење; инструменти, опрема и апаратура за
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нега на стапала; помош за корекција на

делови и составни елементи за погоре-

стапала, вкпучувајќи подршка за лакови за

наведените производи

стапало; апаратура за одвојување и
исправување на ножни прсти; заштитна

(210) TM 2015/88

апаратура против стврднување на деловите
на задебелена кожа и воспаление на

(442) 31/10/2015
(731) TROPICANA PRODUCTS, INC.

ножните прсти; електронски уреди кои се
користат за отстранување на стврдната кожа;

1001 13th Avenue East, Bradenton Florida
34208, US

електронски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

уреди

кои

се

користат

за

(220) 28/01/2015

изумрена кожа; електронски отстранувачи на
здебелен дел од стапалата; електронски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

отстранувачи
на
нокти;
ролери
за
електронски отстранувачи на здебелен дел

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

од
стапалата;
наполнети
ролери
за
електронски отстранувачи на здебелен дел
од

стапалата;

ролери

за

електронски

отстранувачи на нокти; наполнети ролери за
електронски
отстранувачи
на
нокти;
перничиња за пети и под пети; заштита за
метатарзални перничиња; вметнувачи на
чизми, ножни прстени и подршки за нозе;
табани за чевли, ортопедски табани,
отсранувачки табани, дезодорирани табани
за
ортопедски
чевли;
трикотаж;
калибриран

компресирачки
компресирачки

трикотаж; трикотаж за медицинска подршка;
ортопедски и терапевтски трикотаж; трикотаж
за медицински, хируршки и/или for medical,
surgical
and/or
профилактички
цели;
медицински и хируршки чорапи; чорапи за
проширени вени; апаратура за вежбање на
стапала; ортопедски статии; инструменти и
апаратура за местење завои; апартура за
поправање на прсти и ножни прсти;
еластични завои за зглобовите, еластични
гамаши, еластични зглобови за колената,
еластични завои, завои за половината, завои
за отртопедски цели; апаратура за мерење,
проверка и земање на впечатоци од стапала;
масажери за тело; електрични масажери;
масажери за нозеапаратура за терапија и
составни елементи за масажа и/или бањање;

(591) бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови и овошни пијалаци
(210) TM 2015/90

(442) 31/10/2015
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

ОРВЕГО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии кои се користат во

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за одледување на
растенија;
хемиски
и/или
биолошки
препарати значајни за постапка за важноста
кај растенијата, препарати за регулирање на
раст на растенија, хемиски препарати за нега
на
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семиња,

сурфактанти,

природни

или
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вештачки хемикалии како сексуални замки
или

агенти

за

забуна

на

инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди,
фунгициди,
хербициди,
пестициди
(210) TM 2015/91

(220) 29/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) Влатко Павлевски
Владимир Комаров 1а/5/лок.1, 1000 Скопје,
MK
(540)

(591) црна, жолта, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минералнa и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

PRIMA DANZA
(551) индивидуална

(210) TM 2015/101

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,

(442) 31/10/2015
(731) Twentieth Century Fox Film

спортски и културни активности

Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,

(210) TM 2015/93

California 90035, US

(220) 29/01/2015

(220) 29/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS

Скопје
(540)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

EVIVVA

DUFF BEER
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пивa, безалкохолни пива, светли пива,
ејл, стоут пива и портер пива

кл. 32 пиво, минералнa и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

(210) TM 2015/102

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2015/94

(220) 29/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац
ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS

(442) 31/10/2015
(731) Twentieth Century Fox Film
Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

Скопје

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(540)

Трговски марки
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синтетички
отворање

DUFF

материјали,
и

затворање

механизми
од

дрво

за
или

(551) индивидуална

синтетички
материјали;
Преносливи скали и мобилни скали за

(510, 511)
кл. 32 пивa; безалкохолни пива; светли пива;

качување
од
дрво
или
синтетички
материјали; Завеси од бамбус, внатрешни

ејл; стоут пива и портер пива; вода за пиење;

ролетни на навиткување, внатрешни ролетни
од
летвички,
завеси
за
патување,

енергетски пијалаци; ароматизарани води;
овошни сокови; пијалоци со овошен вкус;

декоративни

креветски

завеси,

куки

за

сокови на растварање; лимонада; пунч;
безалкохолни пијалаци, имено, газирани

завеси, прстени за завеси, траки за завеси,
прачки
за
завеси

пијалаци и газирани безалкохолни сокови;
безалкохолни пијалаци кои содржат овошни

кл. 24 Ткаени или неткаени материјали од
текстил;

сокови;

Стоки од
невкпучени

каша;

газирана

вода;

спортски

пијалаци; изотонични пијалаци; сирупи и
концентрати за правење на безалкохолни
пијалаци;
зеленчук

флаширана

(210) TM 2015/114

вода;

сокови

од

Завеси,

текстил
во

префивачи,

за домаќинството,
другите
кпаси:
чаршави

(текстил),

навлаки за перници, ќебиња, јоргани, крпи.
Знамиња, знаменца, етикети од текстил.
Ленена
облека
за
бебиња
кл. 35 Рекламирање, маркетинг и односи со

(220) 30/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI
TICARET ANONIM SIRKETI

јавноста;
Организирање на изложби и трговски саеми

, TR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Канцелариски
функции,
секретарски
услуги,уредување на претплата за весници

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

за други, компилација на статистики,
изнајмување на канцелариски машини,

за

Мебел, изработен од било кој
воздушни

душеци

и

перничиња, не за медицински потреби,
камперски вреќи за спиење, водени кревети,
не
за
Огледала;

медицински

потреби;

Клацкалки за бебиња, бебешки огради за
играње,
лулки,
детски
шетачи;
Ситна хардверска стока од дрвени или
синтетички материјали вкпучени во оваа
кпаса, опрема за мебел, од дрво или
340 | С т р а н а

рекламни

потреби;

на телефон за претплатници кои не се

(551) индивидуална
(510, 511)
материјал;
Душеци, перници,

и

систематизација
на
информации
во
компјутерски бази на податоци, одговарање

(591) темно сина и бела

кл. 20

комерцијални

достапни.
Бизнис менаџмент, бизнис администрација и
бизнис консултации, сметководство, услуги
од комерцијалните консултации, сместување
на персонал, агенции за вработување,
регрутирање на персонал, агенции за увозизвоз, назначување на привремена задача
(депозитарни сметки; депозитарни даноци,
операции во собраќајот); Услуги од бизнис
проценки за комерцијални или индустриски
производи.
Акционерство;
Спојување, за

доброто

на

другите,

на
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различни стоки, овозможување на клиентите
соодветно гледање и порачување на стоките,

respibien

овие услуги може да се овозможуваат од
страна на продавници на мало, продавници

(551) индивидуална

на големо, преку електронски медиуми или
преку поштенска нарачка од каталози

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;

санитарни

и

ветеринарски

препарати

за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
(210) TM 2015/115

(220) 30/01/2015
(442) 31/10/2015

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

(731) Novartis AG
4002 Basel,, CH

средства за
уништување

дезинфекција, препарати за
штетници,
фунгициди,

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

хербициди, фармацевтски производи

(540)

(210) TM 2015/117

(220) 30/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) Labaratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi
10 Huarte-pamplona, Navarra, ES
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ

(591) светла и темна зелена, црвена, црна

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

pharmagrip

фармацевтски

и

ветеринарски

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување

штетници,

фунгициди,

хербициди
(210) TM 2015/116

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

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

(220) 30/01/2015

(442) 31/10/2015
(731) Labaratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi
10 Huarte-pamplona, Navarra, ES

и ветеринарски
препарати
за

дезинфекција, препарати за

уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди, фармацевтски производи
(210) TM 2015/119

(220) 30/01/2015

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ

(442) 31/10/2015
(731) Акционерско Друштво КОППЕР

СКОПЈЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје

(540)

(540)

Трговски марки
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(210) TM 2015/127

(442) 31/10/2015
(731) Dun & Bradstreet International Ltd.

(591) црна, црвена, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
1

бакарна
бакарни
легура

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey
07078 , US

бакарен

кл. 6
бакар
полуобработен

(220) 02/02/2015

сулфат

во

сурова

(витриол)
форма

или

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

жица,
никел,

неизолирана
цинк

и

прстени
бакар

инсталации за згради или мебел од легура
на
никел,
цинк
и
бакар
легура
кл.
9

од
бака
и
цинк
бакарни
жици,
изолирани

кл. 14 сувенири од бакар
(210) TM 2015/120

(220) 02/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) темно светло сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
обезбедување на извештаи за
продажбата и пазарот на налогодавачот
и/или на други субјекти; давање на општи
бизнис

ADRIATIC ARENA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
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информации

кои

вклучуваат

продажба, големина и позиција на бизнисите;
спроведување на маркетинг студии и
истражувања; обезбедување на бизнис
информации за услуги од областа на
амркетинг,
демографија
и
статистика;
доставување на инфромации за продажба и
маркетинг во врска со бизнис заедницата во
согласност со потребите на потрошувачите;
компјутеризирани маркетинг и конслатинг
услуги за бизниси, имено обезбедување на
информации
кои
ги
идентификуваат
корпоративните линии на друштвата и
врските помеѓу домашните и мешународните
компании; обезбедување на демографски
податоци
за
различни
бизниси
во
специфични географски подрачја, подготовка
на листи на компании за други субјекти;
Трговски марки
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проценка на добавувачите на стоки и услуги

трети лица, мониторниг услуги и други услуги

во согласност со целокупните податоци за

на усогласување со даночните и други

нивото
на
финансиско
работење,
операционално работење и ризик; услуги на

прописи; собирање и споделување на
информации на индивидуи за оптшиот

бизнис консултант; услуги на рекпамирање;
меѓу- ценоцни анализи; бизнис проценки;

бизнис, продажбата и за маркетинг цели;
обезбедување на бизнис информации за

помош при бизнис менаџмент; бизнис
истражување; комерцијални и бизнис услуги;

добавувачите во областа на на бизнис
профили анализа на добавувачи, проценка

компјутеризирано складирање на подтаоци

на добавувачи, менаџмент информации на

за бизнис и пристап до истите; маркетинг
услуги;
информации
и
анализи
кои

добавувачите, информации на достапноста
на производот и понудите и информации за

вклучуваат собрани податоци поврзани со
бизнис
менаџментот;
дистрибуција
на

работата на добавувачите, услуги на
менаџмент на набавка, имено нарачување и

материјали
за
рекпамирање,
флаери,
проспекти и брошури; бизнис консалтинг

купување во областа на набавувачите,
набавка на производи, тековни набавки

услуги во областа на потрошувачите со цел

базирани на оптимизација за бенефит на

да се подобри ефективноста на лицата
одговорни за продажба; обезбедување на

другите, бизнис услуги имено, бизнис
информации, созети и консултации во

бизнис информации во поглед на оптшите
профили на компаниите вклучително и

областа на менаџментот на долг рок и
функционални потреби во областа на ризик

финансиски податоци, трговски плаќања,
години
во
бизнисот,
фолемина
на

од добавувачи, усогласеност, диверзитет и
менаџмент
на
информации

компанијата како и податоци за продажбата и

кл.

вработените; обезбедување на предвидливи
бизнис информации во поглед на иднината

информации за кредит и наплата на фирми;
изработка на извештаи за кредитен рејтинг;

на компанијата; услуги на проценка на
деловниот ризик, обезбедување на он лајн

подготовка на финансиски извештаи за други
субјекти
вклучително
и
наплата
и

бизнис алатка за проценка во вид на он лајн
бизнис профил со цел увид во животот на

пријавување
на
кредит,
финансиски и кредитни и

компанијата; доделување и обезбедување на

анализи;обезбедување на услуги на агенции

идентификациони броеви кои может да се
користат од компаниите со цел вршење на

за наплата; обезбедување на услуги за
врќање на кредит и наплата; обезбедување

автоматско плаѓање на сметките и други
бизнис цели и добивање на информации за

на кредитен рејтинг и финансиски извештаи и
анализи; обезбедување на услуги за

бизнис статистика и други информации;
услуги на подготовување на маилинг листи;

финансиска историја на кредитот; анализа на
кредитен ризик; он лајн кредитни услуги,

услуги на воедначување на бизнис кои се

имено обезбедување на он лајн кредитни

однесуваат на тоа бизнисот да биде во
согласност со регулаторните рамки како што

извештаи; информации за деловен кредитен
ризик; финансиски маркетинг и истражување;

се обврските кон клиентите, идентификување
на страни со висок ризик меѓу добавувачите

финансиски маркетинг и истражување

и останатите субјекти, внимание во поглед на
забраната за корупција и поткуп од страна на

(210) TM 2015/128

Трговски марки
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обезбедување

на

финансиски

продажба,
финансиски

(220) 02/02/2015
(442) 31/10/2015
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(731) Dun & Bradstreet International Ltd.

операционално работење и ризик; услуги на

103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey

бизнис консултант; услуги на рекпамирање;

07078 , US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

меѓу- ценоцни анализи; бизнис проценки;
помош при бизнис менаџмент; бизнис

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

истражување; комерцијални и бизнис услуги;
компјутеризирано складирање на подтаоци
за бизнис и пристап до истите; маркетинг
услуги;
информации
и
анализи
кои
вклучуваат собрани податоци поврзани со
бизнис
менаџментот;
дистрибуција
на
материјали
за
рекпамирање,
флаери,
проспекти и брошури; бизнис консалтинг
услуги во областа на потрошувачите со цел
да се подобри ефективноста на лицата
одговорни за продажба; обезбедување на
бизнис информации во поглед на оптшите
профили на компаниите вклучително и
финансиски податоци, трговски плаќања,

(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
обезбедување на извештаи за
продажбата и пазарот на налогодавачот
и/или на други субјекти; давање на општи
бизнис
информации
кои
вклучуваат
продажба, големина и позиција на бизнисите;
спроведување на маркетинг студии и
истражувања;

обезбедување

на

бизнис

информации за услуги од областа на
амркетинг,
демографија
и
статистика;
доставување на инфромации за продажба и
маркетинг во врска со бизнис заедницата во
согласност со потребите на потрошувачите;
компјутеризирани маркетинг и конслатинг
услуги за бизниси, имено обезбедување на
информации
кои
ги
идентификуваат
корпоративните линии на друштвата и
врските помеѓу домашните и мешународните
компании; обезбедување на демографски
податоци
за
различни
бизниси
во
специфични географски подрачја, подготовка
на листи на компании за други субјекти;
проценка на добавувачите на стоки и услуги
во согласност со целокупните податоци за
нивото

на
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финансиско

работење,

години
во
бизнисот,
фолемина
на
компанијата како и податоци за продажбата и
вработените; обезбедување на предвидливи
бизнис информации во поглед на иднината
на компанијата; услуги на проценка на
деловниот ризик, обезбедување на он лајн
бизнис алатка за проценка во вид на он лајн
бизнис профил со цел увид во животот на
компанијата; доделување и обезбедување на
идентификациони броеви кои может да се
користат од компаниите со цел вршење на
автоматско плаѓање на сметките и други
бизнис цели и добивање на информации за
бизнис статистика и други информации;
услуги на подготовување на маилинг листи;
услуги на воедначување на бизнис кои се
однесуваат на тоа бизнисот да биде во
согласност со регулаторните рамки како што
се обврските кон клиентите, идентификување
на страни со висок ризик меѓу добавувачите
и останатите субјекти, внимание во поглед на
забраната за корупција и поткуп од страна на
трети лица, мониторниг услуги и други услуги
на усогласување со даночните и други
прописи; собирање и споделување на
Трговски марки
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на

индивидуи

за

оптшиот

ул.Пролетерски Бригади бр.12, Струга,

бизнис, продажбата и за маркетинг цели;

Струга, MK

обезбедување на бизнис информации за
добавувачите во областа на на бизнис

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

профили анализа на добавувачи, проценка
на добавувачи, менаџмент информации на

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

добавувачите, информации на достапноста
на производот и понудите и информации за
работата

на

добавувачите,

услуги

на

менаџмент на набавка, имено нарачување и
купување во областа на набавувачите,
набавка на производи, тековни набавки
базирани на оптимизација за бенефит на
другите, бизнис услуги имено, бизнис
информации, созети и консултации во
областа на менаџментот на долг рок и
функционални потреби во областа на ризик
од добавувачи, усогласеност, диверзитет и
менаџмент
на
кл. 36
обезбедување

информации
на финансиски

информации за кредит и наплата на фирми;
изработка на извештаи за кредитен рејтинг;
подготовка на финансиски извештаи за други
субјекти
вклучително
и
наплата
и
пријавување
на
кредит,
продажба,
финансиски и кредитни и финансиски
анализи;обезбедување на услуги на агенции

(591) црна, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзерирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2015/175

(220) 12/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Жаклина Ковачевиќ Божилова
ул. Пушкинов 7/3-27 Скопје, MK
(540)

за наплата; обезбедување на услуги за
врќање на кредит и наплата; обезбедување
на кредитен рејтинг и финансиски извештаи и
анализи; обезбедување на услуги за
финансиска историја на кредитот; анализа на
кредитен ризик; он лајн кредитни услуги,
имено обезбедување на он лајн кредитни
извештаи; информации за деловен кредитен
ризик; финансиски маркетинг и истражување;

(551) индивидуална
(510, 511)

финансиски маркетинг и истражување

кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности

(210) TM 2015/153

(210) TM 2015/177

(220) 06/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за угостителство
производство трговија и услуги ПРО
ЕНЕРЏИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Струга
Трговски марки

(220) 12/02/2015
(442) 31/10/2015

(300) 2014 31507 23/10/2014 AZ
(731) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
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Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740) Друштво за застапување од областа на

(210) TM 2015/180

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(442) 31/10/2015
(300) 2014 31514 27/10/2014 AZ
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 13/02/2015

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2015/178

(220) 12/02/2015

(442) 31/10/2015
(300) 2014 31502 23/10/2014 AZ
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, виолетова, сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2015/181

(220) 13/02/2015
(442) 31/10/2015

(300) 2014-089162 23/10/2014 JP
(731) BENSON & HEDGES (OVERSEAS)
LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
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(591) златна, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
(591) бела, црна, сите нијанси на кафеава и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси
кл. 35
големо

услуги при продажба на мало и
со текстил и текстилни производи,

покривки за кревети и маси

цигари, тутун, производи од тутун,

запалки, кибрити, артикли за пушачи

(210) TM 2015/191

(210) TM 2015/186

(731) Мешков Манче

(220) 17/02/2015
(442) 31/10/2015

(220) 16/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 18 1000

ул.7 ми Септември бр.52, Кавадарци,
Кавадарци, MK

Скопје, MK

ул.7 ми Септември бр.52,, Кавадарци
(540)

(540)

(740) ТП Мешков Офис

"CAFE CLUB DOORS"
(591) жолта, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси
кл. 35

услуги при продажба на мало и

големо со текстил и текстилни производи,
покривки за кревети и маси
(210) TM 2015/187

(220) 16/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 служење храна и безалкохолни и
алкохолни пијалаци
(210) TM 2015/199

(220) 18/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕл, увоз
извоз Скопје
ул. Вуковарска бр. 15/2-6 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

бул. Партизански Одреди бр. 18 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепила, лепила [адхезиви] што не се
користат за канцелариски материјали или во
домаќинството, лепила за плочки, лепила за
ѕидни тапети, лепила за кожа, лепила за

Трговски марки

347 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

лепење плакати, лепила за премачкување

кл. 35

основни бои, секундарен лепак, лепило за

управување со работи, канцелариски работи,

индустриска употреба, лепливи материи за
индустријата, силикон, силикони, силикон

посредување при продажба, услуги на увозизвоз и трговија на големо и мало со: лепила,

спреј за подмачкување, спреј за заварување,
спреј против корозија, полиуретански пени

лепила [адхезиви] што не се користат за
канцелариски
материјали
или
во

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети; алатки, алатки

домаќинството, лепила за плочки, лепила за
ѕидни тапети, лепила за кожа, лепила за

(рачно покревани алатки), бургии [рачни

лепење плакати, лепила за премачкување

алати], вили /за сено/, големи ножици
(острила на ножиците), големи ножици за

основни бои, секундарен лепак, лепило за
индустриска употреба, лепливи материи за

поткастрување огради, големи ножици за
сечење
метал,
градинарски
ножеви,

индустријата, силокон, силикони, силикон
спреј за подмачкување, спреј за заварување,

градинарски ножици, градинарство (прибор
за обработување на градините), градинарски

спреј против корозија, полиуретански пени;
рачни алати и направи, прибор за јадење,

ножици за гасеници, гребла /алатки/, длето,

ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно

дрвени чекани, дрво (неелектрични апарати
за обработка на дрвото), држачи за пили,

покревани алатки), бургии [рачни алати],
вили /за сено/, големи ножици (острила на

заковувачи /алати/, дијамантски додатоци,
зидарски чекани, клешти, клучеви /алати/,

ножиците), големи ножици за поткастрување
огради, големи ножици за сечење метал,

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на
трева /рачни алатки/, кујнска секира, клучеви

градинарски ножеви, градинарски ножици,
градинарство (прибор за обработување на

за славини, клучеви за стегнување [рачни

градините), градинарски ножици за гасеници,

алати], кит (пиштоли, рачни, за истиснување
кит), ловечки ножеви, лопати, лопатки за

гребла /алатки/, длето, дрвени чекани, дрво
(неелектрични апарати за обработка на

боја, мали секири, метални точила за
острење, мистрии, набивачи (рачни уреди),

дрвото), држачи за пили, заковувачи /алати/,
дијамантски додатоци, зидарски чекани,

ножеви, ножеви за калемење, ножици, обувки
(калапи за обувки) /чевларски прибор/,

кпешти, кпучеви /алати/, ковачки клешти,
ковачки чекани, косачи на трева /рачни

одвртувачи,

полукружна

алатки/, кујнска секира, клучеви за славини,

клешта, пробивни клешти, рамови на рачни
пили, пили [рачни алати], сврдла, секачи

клучеви за стегнување [рачни алати], кит
(пиштоли, рачни, за истиснување кит),

/алатки/, секира за сечење месо, секири,
секирчиња за мраз, сечење по нацрти (пили

ловечки ножеви, лопати, лопатки за боја,
мали секири, метални точила за острење,

за сечење по нацрт), сечила за ножици за
лим, сечила на пили /делови на алат/, сечила

мистрии, набивачи (рачни уреди), ножеви,
ножеви за калемење, ножици, обувки (калапи

/апарти за острење/, сечила /острила/ (уреди

за обувки) /чевларски прибор/, одвртувачи,

за острење сечила) /острила/, столарска
клешта, чекани за дробење камења, чекани

пили /алатки/, полукружна кпешта, пробивни
кпешти, рамови на рачни пили, пили [рачни

за острење, чекани /алатки/, чекани /големи/,
чекански дупчалки, перфоратори /алатки/,

алати], сврдла, секачи /алатки/, секира за
сечење месо, секири, секирчиња за мраз,

шилци, шмиргли
шрафцигери

сечење по нацрти (пили за сечење по нацрт),
сечила за ножици за лим, сечила на пили
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/делови на алат/, сечила /апарти за острење/,

телефонско

сечила /острила/ (уреди за острење сечила)

телефонско

/острила/, столарска кпешта, чекани за
дробење камења, чекани за острење, чекани

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

/алатки/, чекани /големи/, чекански дупчалки,
перфоратори /алатки/, шилци, шмиргли

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

(точила со шмиргла), шрафцигери

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(210) TM 2015/201

комуникациска

(220) 18/02/2015

одговарање

(служби

одговарање/за

мрежа;

за

отсутни

обезбедување

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

линија или сериски врски кои ствараат

(540)

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
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),
преписи
на
/продажба за

плакатирање

/огласување/,

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

Трговски марки

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
поврзување на

телекомуникациско
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
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пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(731) Друштво за комуникациски услуги

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

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

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

(540)

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на
компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент

на

центри

на

податоци

и

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци

на

трети

лица;

услуги

на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци
(210) TM 2015/202

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни

огласи

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

информирање,
(служби
за

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(220) 18/02/2015
(442) 31/10/2015
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глобална комуникациска мрежа; пренос и

протокол; обезбедување мрежен пристап со

емитирање на сите видови аудио и видео

цел на размена на интернет сообраќајот

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер

областа

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет

компјутерско
телекомуникација,

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол

хостирање

на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

електронски податоци; услуги на комутација
на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

овозможување
поврзување на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телекомуникациско
интернет и на други

на

информативни

програмирање,
комуникациски мрежи,

(хостинг),

безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

обезбедување
на безжична

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување

центри на податоци

за

лица;

услуги

и

апликации

премин

трети

складирање

компјутеризирани комуникации, податоци и

мрежен

за

технологии,

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(210) TM 2015/203

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

за пораки во вид на телефонски говорни

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

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

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

(540)

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет
Трговски марки

на

(220) 18/02/2015

(551) индивидуална
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(510, 511)

интегрирани

кл. 35

дејности (помош во водењето на

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и
услуги на приватна линија; обезбедување

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

услуги
на
телекомуникациски
мрежни
премини и услуги на поврзување со протокол

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

уреднички апарати, изнајнување рекламен

електронски податоци; услуги на комутација

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

дејностите),

плакатирање

услуги

(ИСДН),

интернет

обезбедување
на безжична

/огласување/,

комуникациска мрежа; обезбедување факс

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

огласи),

информирање,

интернет сообраќајот; услуги на говорна

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

обезбедување информацми од именик по пат

податоци;

на
телефон,
комуникациска

и
глобална
обезбедување

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална

услуги

преписи
на
/продажба за

статистичко

телефонско
телефонско

телевизија
мрежа;

комуникациска

мрежа,

главни

безжични

на

телекомуникациски

електронски

пораки

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

областа на
компјутерско
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телекомуникација,

комуникациски

мрежи,

сметка (изработка на изводи од сметка),

компјутеризирани комуникации, услуги на

јавно

менаџмент
глобални

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

преписи
на
/продажба за

сервери како и на дигитална содржина и

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

рекламни
огласи),

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

телефонско
телефонско

на компјутеризирани комуникации и мрежи

претплатници/, ширење рекламен материјал

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

(210) TM 2015/204

на
телефон,
комуникациска

на

(220) 18/02/2015

мислење

(испитување

на

јавното

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,
одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

телевизија
мрежа;

и
глобална
обезбедување

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

мултикориснички интерактивен пристап на

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

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

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

(540)

главен премин во рамките на мрежата; видео

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
(551) индивидуална
(510, 511)

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

информации

информатички

услуги на приватна линија; обезбедување

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

услуги
на
телекомуникациски
мрежни
премини и услуги на поврзување со протокол

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

електронски податоци; услуги на комутација
на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

за

дејноста,
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

овозможување
поврзување

телекомуникациско

на

интернет

и

на

други

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски

компјутеризирани комуникации и услуги на

услуги,

особено,

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/205

на
на

(220) 18/02/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

насочување на повиците; услуги на центрите

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

работа на електронски информациски мрежи;

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,
компјутерско
телекомуникација,

уреднички апарати, изнајнување рекламен

програмирање,
комуникациски мрежи,

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

глобални

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

комуникациски

мрежи;

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

дејностите),

плакатирање

/огласување/,

одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист

преписи
на
/продажба за

сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
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радио, рекламирање по пат на телевизија,

поврзување независни телекомуникациски и

рекламни

компјутерски

огласи

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

мрежи

заради

поделба

на

информирање,
(служби
за

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

конференции и конференции на телефонски

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

програми по пат на телефон, телевизија и

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и
услуги на приватна линија; обезбедување

менаџмент
глобални

услуги
на
телекомуникациски
мрежни
премини и услуги на поврзување со протокол

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на пренос на рамка заради пренос на

одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

безжична

автентификација

мрежа;

обезбедување

програмирање,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

во

областа

на

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци
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места
(210) TM 2015/207

за

шоу

програми

(известување

(220) 18/02/2015

рекреација

за

рекреација)

(442) 31/10/2015
(731) Трговско радиодифузно друштво ТВ

синхронизација
телевизиска

ЕРА ДОО Скопје
ул. Џон Кенеди бр. 9А Скопје, MK

телевизиски апарати (изнајмување радио и
телевизиски
апарати)

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски
програми)

(540)

титлување

видеоленти
забава

филмови

услуги на естрадни уметници (забавувачи)
услуги
на
пишување
сценарија

ERA TV

услуги
услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
телевизиски

реклами

телевизиско
рекламирање
рекламен простор (изнајмување рекламен
простор)

снимање

рекламирање

рекламирање

(огласување)
рекламни огласи (ширење на рекламните

на
студија

на

репортери
снимање

за

фотографија
фотографски
репортажи
шоу програми (продукција на шоу програми)
кл. 41 образовни услуги, обука;
спортски и културни активности
(210) TM 2015/208

(220) 18/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Трговско радиодифузно друштво ТВ
ЕРА ДОО Скопје

огласи) рекламни текстови (објавување
рекламни текстови) рекламни текстови

ул. Џон Кенеди бр. 9А Скопје, MK

(пишување
рекламни
телекомуникациски
услуги

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

текстови)
(договарање

забава,

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

претплати за телекомуникациски услуги ) за
трети
ширење
кл.

на

рекламните

38

лица
огласи

телекомуникации

емитување
телевизиски

телевизиски
програми

телевизиски

програми
(емитување
програми)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

телевизиско
купување
(телешопинг)
(обезбедување телекомуникациски канали за

управување
работи

телевизиско
купување
телекомуникациски канали

телевизиски
телевизиско

(телешопинг)
(обезбедување

со

работата;

канцелариски
реклами
рекламирање

телекомуникациски канали) за телевизиско
купување
(телешопинг)

рекламен простор (изнајмување рекламен
простор)
рекламирање
рекламирање

(продукција

(огласување)

на

радио

и

телевизиски

програми) разонода (забава) резервирање
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огласи)

31 Октомври 2015

рекламни

рекламни

текстови

текстови)

(објавување

рекламни

(пишување
рекламни
телекомуникациски
услуги

текстови

(731) British American Tobacco (Brands)
Limited

текстови)
(договарање

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB

претплати за телекомуникациски услуги ) за
трети
лица

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

ширење

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

кл.

на

рекламните

38

огласи

телекомуникации

телекомуникации
емитување
телевизиски
телевизиски
телевизиски

(540)

програми

програми

(емитување
програми)

телевизиско
купување
(телешопинг)
(обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско

купување

(телешопинг)

телекомуникациски канали (обезбедување
телекомуникациски канали) за телевизиско
купување
(продукција

на

радио

и

(телешопинг)
телевизиски

програми) разонода (забава) резервирање
места
за
шоу
програми
рекреација
(известување

за

синхронизација
телевизиска

снимање

рекреација)
видеоленти
забава

(210) TM 2015/211

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски
програми)
титлување

филмови

услуги на естрадни уметници (забавувачи)
услуги
на
пишување
сценарија
на

на
студија

за

репортери
снимање

фотографија
фотографски
репортажи
шоу програми (продукција на шоу програми)
кл. 41

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи

телевизиски апарати (изнајмување радио и
телевизиски
апарати)

услуги
услуги

(591) бела, зелена и црвена

образовни услуги, обука;

(220) 19/02/2015
(442) 31/10/2015

(300) 201431503 23/10/2014 AZ
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

забава,

спортски и културни активности
(210) TM 2015/210

(220) 19/02/2015
(442) 31/10/2015

(300) 201431504 23/10/2014 AZ

Трговски марки
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(210) TM 2015/213

(220) 19/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ОПТИМА

(591) бела, црна и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2015/212

суров

производи

тутун;

од

или

преработен;

пури,

цигари,

цигарилоси,
тутун
за
виткање
ваши
сопствени цигари, тутун за луле, туутн за

(220) 19/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek);
снус (snus), замени за тутун (не за
медицински употреби); електронски цигари;
загреани тутунски производи (heated tobacco
products);

електронски

уреди

кои

греат

цигари (electronic devices that heat cigarettes);
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за

(540)

цигари (cigarette tubes), филтри за цигари,
бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за

OPTIMA

цигари, пепелници, лули, џебни направи за
виткање цигари, запалки, кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун,

суров

производи

тутун;

од

или

преработен;

пури,

цигари,

цигарилоси,
тутун
за
виткање
ваши
сопствени цигари, тутун за луле, туутн за
џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek);
снус (snus), замени за тутун (не за
медицински употреби); електронски цигари;
загреани тутунски производи (heated tobacco
products);

(510, 511)
кл. 34
тутун,

електронски

уреди

кои

(210) TM 2015/214

(220) 19/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 1430 Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

греат

цигари (electronic devices that heat cigarettes);
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари (cigarette tubes), филтри за цигари,
бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за
цигари, пепелници, лули, џебни направи за
виткање цигари, запалки, кибрити
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
(пијалаци), минерална вода, газирана вода
(210) TM 2015/218

(220) 20/02/2015

(442) 31/10/2015
(300) UK00003073728 23/09/2014 UK
(731) CARRERAS LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, LONDON

(442) 31/10/2015
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

WC2R 2PG, GB

ул. “Батајнички друм“ б.б. , YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

DAMATON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

ветеринарски

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
уништување

дезинфекција, препарати за
штетници,
фунгициди,

(591) црна, црвена, сите нијанси на жолта и
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи

хербициди
(210) TM 2015/224

(220) 20/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) THE GILLETTE COMPANY

(442) 31/10/2015
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

Wilmington, Delaware 19808, US

(210) TM 2015/222

(220) 20/02/2015

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

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VENUS BREEZE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети, диспензери, касети,
држачи и кертриџи, сите специјално
дизајнирани за и што содржат жилети,
делови и опрема за сите горенаведени

зелена
(551) индивидуална

производи
(210) TM 2015/223
Трговски марки
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(220) 20/02/2015

(510, 511)
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кл. 34

цигари, тутун, производи од тутун,

запалки, кибрити, артикли за пушачи

(731) Океан ком трејд доо Скопје
ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,
MK

(210) TM 2015/226

(220) 23/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 статични велосипеди за вежбање,
апарати за бодибилдинг, апарати за

(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена, сива

вежбање

(510, 511)
кл.

кл. 41 фитнес и бодибилдинг клуб, спортска
вежбалница,
организирање
спортски
натпревари, изнајмување спортска опрема,
спортска обука

(551) индивидуална
30

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со макарони
(210) TM 2015/229

(210) TM 2015/227

(220) 24/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Војо Николоски and Игор Николоски
ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар , MK
and ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

макарони

(220) 24/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Океан ком трејд доо Скопје
ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,
MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) кафеана, зелена, жолта, портокалова,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јајца
(210) TM 2015/228

(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена, сива
(551) индивидуална
(220) 24/02/2015

(510, 511)

(442) 31/10/2015
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брашно

за

исхрана

услуги при продажба на големо и

мало со брашно
(210) TM 2015/230

(510, 511)
кл. 12

балони (воздушни балони), балони

(дирижабл
балони)
кл. 28 игри и играчки, балони за играње
(220) 24/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Океан ком трејд доо Скопје
ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,
MK

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата
(210) TM 2015/239

(220) 26/02/2015

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за угостителство и игри на
среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО Гевгелија

(540)

ул. Инлинденска бр. 17, MK
(540)

(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена
(551) индивидуална

(591) сина, златна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл.
кл. 35

(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри

30
ориз
услуги при продажба на големо и

мало со ориз
(210) TM 2015/240
(210) TM 2015/234

(220) 25/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија, производство и

(220) 26/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts
Corporation)

услуги ЕМИ-БЕТИ увоз извоз ДОО
ул. Јан Хус бр. 27, 1000 Скопје, MK

225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142 , US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

BIOGEN
(551) индивидуална

(591) црвена
(551) индивидуална
Трговски марки
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кл. 42 развој на фармацевтски препарати и
лекови
(210) TM 2015/241

(220) 24/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Палензовска Силвана
ул.Александар Турунџиев бр.1-13, Битола,
MK

(591) зелена, жолта, плава
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 7

мотокултиватори, пумпи за вода

(машини), косилки за трева (машини), струјни
генератори
(210) TM 2015/244

(220) 27/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
(591) бела, црна

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за
јадење;
ладно
оружје;
жилети
кл. 11

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и
санитарни
намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење

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

четки, производи кои се користат за чистење,

(210) TM 2015/245

челична волна, сурово и полуобработено
стакло (освен градежно стакло), стакларија,

(442) 31/10/2015
(731) Seagate Technology LLC (a Delaware
Corporation)

порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се
опфатени со другите класи
(210) TM 2015/242

(220) 25/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДТПТУ НАЈК ПРОМ ДООЕЛ
с. Мокриево бр. 218 Струмица, MK

(220) 27/02/2015

10200 South De Anza Boulevard, Cupertino,
California 95014, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(540)
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непотребни или потребни низи за дискови;
компјутерски системи за правење резервни
копии на база на непотребни или потребни
низи за дискови; компјутерски системи за
правење резервни копии на база на
отстранувачки тврд диск; надворешни уреди
за складирање од областа на надворешни
компјутерски тврди дискови што безжично
комуницираат со рачни компјутери, таблет
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уреди за складирање на податоци,
имено, тврди дискови, дискови во цврста
состојба, дигитални дискови, тврди дискови
со меморија во цврста состојба; празни
дигитални медиуми за складирање и
хибридни дискови; електронски уреди за
складирање на податоци, имено, дискови за
мрежно складирање; компјутерски хардвер
за прикачување, складирање, повраток,
превземање, пренос и доставување на
дигитална содржина; компјутерски хардвер и
софтвер за обработка на складирањето на
податоци употребувајќи постојана меморија
во цврста состојба, имено, тврди дискови
комбинирани со меморија во цврста состојба;
уреди за складирање во цврста состојба,
имено, постојан медиум за складирање што
вклучува

интегрирани

кола;

компјутерски

хардвер и софтвер за имплементирање
центар на податоци за масивно складирање
на компјутерски датотеки, за складирање
енкриптирани
резервни
копии
од
компјутерски датотеки складирани на друго
место; компјутерски уреди за складирање,
имено, компјутерски мемориски хардвер и
тврди дискови за компјутери; компјутерски
уреди
за
складирање,
имено,
конфигурирачки системи за складирање на
податоци што се состојат од непотребни или
потребни низи за дискови; компјутерски
системи за правење резервни копии и
складирање со повеќекратни отстранувачки
Трговски марки

компјутери,
компјутери,

ноутбук
мобилни

компјутери, лаптоп
електронски уреди,

мобилни телефони, паметни телефони, МРЗ
уреди; компјутерски хардвер и софтвер за
безжично
доставување
на
содржини;
безжични уреди за складирање на податоци,
имено, тврди дискови; безжични компјутерски
периферии;
компјутерски
софтвер
за
употреба
во
сихронизација,
правење
резервни копии, пуштање и енкрипција и
декрипција
на
дигитални
датотеки,
вклучувајќи
аудио,
видео,
текстуални,
бинарни,
фотографски,
графички
и
мултимедијални

датотеки;

компјутерски

фирмвер за складирање на податоци,
повраток на податоци, пристап до податоци,
правење резервна копија на податоци,
размножување на податоци, достапност на
податоци, надоместување на податоци,
превод на податоци и конверзија на
податоци;

софтвер

за

организирање

и

управување со податоци во дистрибуирани
компјутерски
системи
за
складирањe
софтвeр за енкрипција на податоци, софтвер
за правење резервни копии на кнкриптирани
податочни датотеки, софтвер за пристап и
надоместување на податочни датотеки,
софтвер

за

превземање

компјутерски

датотеки
преку
мрежа,
софтвер
за
прикачување компјутерски датотеки преку
мрежа, софтвер за управување со датотеки,
софтвер за дозволување компјутерски
датотеки да бидат споделени од други,
софтвер за креирање и одржување на
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виртуелен сервер за датотеки дистрибуирани

насочување

преку

и

координатна компјутерска мрежа; софтвер за

одржување на дистрибутивен систем за
датотеки;
софтвер
за
складирање,

онлајн купување на простор за складирање
за компјутерски податоци; софтвер за

пристапување и управување со податоци и
мултимедијални содржини на компјутерска

обезбедување стриминг на видео преку
мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс

мрежа;
компјутерски
софтвер
за
сихронизирање на локални компјутерски

за програмирање
дозволува
трети

датотеки, папки, податоци и информации со

апликации; софтвер за обезбедување и

платформа за складирање на облак;
компјутерски софтвер за складирање на

управување
компјутерски

податоци за употреба со и инкорпориран во
компјутерски уреди за складирање; софтвер

екнодира и декодира податоци; софтвер за
објавување податоци и дозволување пристап

за управување со складирање на податоци;
компјутерски софтвер за складирање на

до податоци; софтвер за
децентрализиран систем за

информации, имено, софтвер за обработка и

софтвер

складирање на податоци што вклучува уреди
за складирање во цврста состојба; софтвер

компјутерски
приклучни
станици
за
складирање, имено, адаптер што овозможува

за обработка и складирање на податоци
употребувајќи низи за дискови; компјутерски

податоците содржани на преносни дискови
или USB уреди за складирање што се

софтвер
за
употреба
во
снимање,
дуплицирање и враќање на оригиналното

поврзани со адаптерот да се споделат или
пристапат; приклучни кабли; приклучни

фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба

станици за дискови и електронски приклучни

во зачувување и враќање на софтверски
програми и информации во компјутер, за

станици; додатоци за уреди за складирање
на податоци, имено, електрични конектори,

употреба во извршување дијагностика на
тврди дискови, за употреба во врска со

жици,
кабли,
адаптери;
компјутерски
приклучни кабли и адаптери; приклучни

компјутерски
тврди
дискови
заради
складирање, правење резервни копии и

станици за уреди за
податоци;
интерфејси

повраток на информации, за употреба во

мултимедиумски

врска
со
складирање
на
податоци,
управување со податоци и интерконекција, и

дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за
периферни компоненти (PCI) хардвер;

управување и работа на уреди за
складирање на податоци, за употреба во

конектори и адаптери за употреба со
преносливи електонски уреди; компјутерски

правење резервни копии на податоци од
компјутерски
тврди
дискови,
правење

периферни уреди; USB тврди дискови; USB
кабли; монтажни рамки за компјутерски

резервни

мрежи,

хардвер; електрични напојувања; напојувања

повраток на податоци; софтвер за да
дозволи некористениот простор на дискот на

за уреди за складирање на податоци;
футроли за преносни тврди дискови; единици

корисничкиот компјутер да учествува во
формирањето на дел од голема координатна

за ладење за компјутерски хардвер; единици
за ладење за уреди за складирање на

мрежа за дистрибуирано складирање на
податоци, софтвер за оптимизирање при

податоци; USB хардвер; празни USB
мемории; USB компјутерски сигурносен клуч

мрежа,

копии
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софтвер

на

за

креирање

компјутерски

за

преку

голема

дистрибутивна

на апликации што
лица
да
креираат

на
социјални
мрежи;
софтвер
дизајниран
да

пребарување

учество во
складирање;
на

податоци;

складирање на
за
компјутери;

интерфејс

за

висока
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имено, компјутерски мемориски хардвер и
(210) TM 2015/246

тврди дискови за компјутери; компјутерски

(220) 27/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) Seagate Technology LLC (a Delaware

уреди
за
складирање,
имено,
конфигурирачки системи за складирање на

Corporation)
10200 South De Anza Boulevard, Cupertino,

податоци што се состојат од непотребни или
потребни низи за дискови; компјутерски

California 95014, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

системи за правење резервни копии и
складирање со повеќекратни отстранувачки

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

непотребни или потребни низи за дискови;

(540)

компјутерски системи за правење резервни
копии на база на непотребни или потребни
низи за дискови; компјутерски системи за
правење резервни копии на база на
отстранувачки тврд диск; надворешни уреди
за складирање од областа на надворешни
компјутерски тврди дискови што безжично
комуницираат со рачни компјутери, таблет
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уреди за складирање на податоци,
имено, тврди дискови, дискови во цврста
состојба, дигитални дискови, тврди дискови
со меморија во цврста состојба; празни
дигитални

медиуми

за

складирање

и

хибридни дискови; електронски уреди за
складирање на податоци, имено, дискови за
мрежно складирање; компјутерски хардвер
за прикачување, складирање, повраток,
превземање, пренос и доставување на
дигитална содржина; компјутерски хардвер и
софтвер за обработка на складирањето на
податоци употребувајќи постојана меморија
во цврста состојба, имено, тврди дискови
комбинирани со меморија во цврста состојба;
уреди за складирање во цврста состојба,
имено, постојан медиум за складирање што
вклучува интегрирани кола; компјутерски
хардвер и софтвер за имплементирање
центар на податоци за масивно складирање
на компјутерски датотеки, за складирање
енкриптирани
резервни
копии
од
компјутерски датотеки складирани на друго
место; компјутерски уреди за складирање,
Трговски марки

компјутери, мобилни електронски уреди,
мобилни телефони, паметни телефони, МРЗ
уреди; компјутерски хардвер и софтвер за
безжично
доставување
на
содржини;
безжични уреди за складирање на податоци,
имено, тврди дискови; безжични компјутерски
периферии;
компјутерски
софтвер
за
употреба
во
сихронизација,
правење
резервни копии, пуштање и енкрипција и
декрипција
вклучувајќи
бинарни,

на
дигитални
аудио,
видео,
фотографски,

датотеки,
текстуални,

графички

и

мултимедијални
датотеки;
компјутерски
фирмвер за складирање на податоци,
повраток на податоци, пристап до податоци,
правење резервна копија на податоци,
размножување на податоци, достапност на
податоци, надоместување на податоци,
превод

на

податоци

и

конверзија

на

податоци; софтвер за организирање и
управување со податоци во дистрибуирани
компјутерски
системи
за
складирањe
софтвeр за енкрипција на податоци, софтвер
за правење резервни копии на кнкриптирани
податочни датотеки, софтвер за пристап и
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надоместување
софтвер

за

на

податочни

превземање

датотеки,

компјутерски

компјутерски
резервни

тврди

копии

дискови,

на

правење

компјутерски

мрежи,

датотеки
преку
мрежа,
софтвер
за
прикачување компјутерски датотеки преку

повраток на податоци; софтвер за да
дозволи некористениот простор на дискот на

мрежа, софтвер за управување со датотеки,
софтвер за дозволување компјутерски

корисничкиот компјутер да учествува во
формирањето на дел од голема координатна

датотеки да бидат споделени од други,
софтвер за креирање и одржување на

мрежа за дистрибуирано складирање на
податоци, софтвер за оптимизирање при

виртуелен сервер за датотеки дистрибуирани

насочување

преку мрежа, софтвер за креирање и
одржување на дистрибутивен систем за

координатна компјутерска мрежа; софтвер за
онлајн купување на простор за складирање

датотеки;
софтвер
за
складирање,
пристапување и управување со податоци и

за компјутерски податоци; софтвер за
обезбедување стриминг на видео преку

мултимедијални содржини на компјутерска
мрежа;
компјутерски
софтвер
за

мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс
за програмирање на апликации што

сихронизирање

дозволува

на

локални

компјутерски

преку

трети

голема

лица

дистрибутивна

да

креираат

датотеки, папки, податоци и информации со
платформа за складирање на облак;

апликации; софтвер за обезбедување и
управување
на
социјални
мрежи;

компјутерски софтвер за складирање на
податоци за употреба со и инкорпориран во

компјутерски
софтвер
дизајниран
да
екнодира и декодира податоци; софтвер за

компјутерски уреди за складирање; софтвер
за управување со складирање на податоци;

објавување податоци и дозволување пристап
до податоци; софтвер за учество во

компјутерски софтвер за складирање на

децентрализиран

информации, имено, софтвер за обработка и
складирање на податоци што вклучува уреди

софтвер за
компјутерски

за складирање во цврста состојба; софтвер
за обработка и складирање на податоци

складирање, имено, адаптер што овозможува
податоците содржани на преносни дискови

употребувајќи низи за дискови; компјутерски
софтвер
за
употреба
во
снимање,

или USB уреди за складирање што се
поврзани со адаптерот да се споделат или

дуплицирање и враќање на оригиналното

пристапат;

фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба
во зачувување и враќање на софтверски

станици за дискови и електронски приклучни
станици; додатоци за уреди за складирање

програми и информации во компјутер, за
употреба во извршување дијагностика на

на податоци, имено, електрични конектори,
жици,
кабли,
адаптери;
компјутерски

тврди дискови, за употреба во врска со
компјутерски
тврди
дискови
заради

приклучни кабли и
станици за уреди

складирање, правење резервни копии и

податоци;

повраток на информации, за употреба во
врска
со
складирање
на
податоци,

мултимедиумски
интерфејс
за
висока
дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за

управување со податоци и интерконекција, и
управување и работа на уреди за

периферни компоненти (PCI) хардвер;
конектори и адаптери за употреба со

складирање на податоци, за употреба во
правење резервни копии на податоци од

преносливи електонски уреди; компјутерски
периферни уреди; USB тврди дискови; USB
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систем

за

пребарување
приклучни

приклучни

складирање;
на податоци;
станици
за

кабли;

приклучни

адаптери; приклучни
за складирање на

интерфејси

за

компјутери;
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рамки

за

компјутерски

хардвер; електрични напојувања; напојувања
за уреди за складирање на податоци;
футроли за преносни тврди дискови; единици
за ладење за компјутерски хардвер; единици
за ладење за уреди за складирање на
податоци; USB хардвер; празни USB
мемории; USB компјутерски сигурносен клуч
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(210) TM 2015/247

(220) 27/02/2015

објавување

рекламни

текстови;

(442) 31/10/2015
(731) ТРЕНД ПЛУС ДОО
ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје,

организирање изложби за комерцијални или

MK

пишување рекламни текстови; промовирање
на
продажбата
за
трети
лица

(540)

рекпамни цели; организирање трговски
саеми за комерцијални или рекпамни цели;

кл. 37 сервисирање, поправка, одржување и
чистење на автомобилски возила, мотори и
машини, како и нивни делови и прибор,
вкпучувајќи и превентивен третман на
моторни возила од корозија и 'рѓа,
вулканизација на гуми, (поправка) на моторни
возила; поправка при сообраќајни трки;
инсталација и монтажа на индустриски
капацитети за собирање и поправка на
(591) црна, црвена, кафеава, светло кафеава

моторни возила, мотори, машини и други

(551) индивидуална

индустриски
производи;
антикорозивно
заштитување; возила (миење возила); возила

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, пансиони

(одржување возила); возила (подмачкување
возила); возила (полирање возила); возила

(210) TM 2015/248

(чистење возила); вулканизирање гуми
[поправање]; гуми (вулканизирање гуми),

(220) 02/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги М КАР
ДООЕЛ Скопје
ул. СКУПИ бр. 2 Скопје Карпош 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

[поправање];

гуми

(менување

гуми);

заштитување од ‘рѓосување на возила,
миење автомобили; миење возила; миење
моторни возила; одржување и поправка на
моторни возила; подмачкување возила;
полирање
чистење
кл. 39

возила;

поправање

возила;
возила

изнајмување на моторни возила;

изнајмување
автобуси;
изнајмување
автомобили; изнајмување автомобили за
(551) индивидуална

трки; изнајмување камиони; информации
(складирање информации); превезување;

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

превезување патници; превезување со
камиони; превоз со автомобили; скпадирање

управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз; продажба на големо и

стоки; испорачување стоки; совети во врска

мало со возила, автомобили, мотори и
машини, како и нивни делови и прибор; јавно
мислење (испитување на јавното мислење);

со транспорт
(210) TM 2015/250

(220) 03/03/2015
(442) 31/10/2015

малопродажба (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за малопродажба);
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(731) Друштво за тенничко испитување и

организирање изложби за комерцијални или

анализа на моторни возила САВА

рекпамни

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
ул. Загребска бр.28А, Скопје, MK

саеми за комерцијални или рекпамни цели;
пишување рекламни текстови; промовирање

(540)

на
продажбата
за
трети
лица
кл. 37 сервисирање, поправка, одржување и

цели;

организирање

трговски

чистење на автомобилски возила, мотори и
машини, како и нивни делови и прибор,
(591) зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 37
кл. 39

технички преглед на возила
услуги поврзани со проверка на

возила
кл. 42 инспекција и испитување на моторни
возила, хомологација на моторни возила
(210) TM 2015/254

(220) 04/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги М КАР
ДООЕЛ Скопје
ул. СКУПИ бр. 2 Скопје Карпош 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

вкпучувајќи

и

превентивен

третман

на

моторни возила од корозија и 'рѓа,
вулканизација на гуми, (поправка) на моторни
возила; поправка при сообраќајни трки;
инсталација и монтажа на индустриски
капацитети за собирање и поправка на
моторни возила, мотори, машини и други
индустриски

производи;

антикорозивно

заштитување; возила (миење возила); возила
(одржување возила); возила (подмачкување
возила); возила (полирање возила); возила
(чистење возила); вулканизирање гуми
[поправање];
[поправање];

гуми (вулканизирање
гуми
(менување

заштитување

од

‘рѓосување

на

гуми),
гуми);
возила,

миење автомобили; миење возила; миење
моторни возила; одржување и поправка на
моторни возила; подмачкување
полирање
возила;
поправање

возила;
возила;

чистење
возила
кл. 39
изнајмување на моторни возила;
изнајмување

автобуси;

изнајмување

автомобили; изнајмување автомобили за
трки; изнајмување камиони; информации
(551) индивидуална
(510, 511)

(складирање
превезување

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

камиони; превоз со автомобили; скпадирање
стоки; испорачување стоки; совети во врска

услуги при увоз-извоз; продажба на големо и
мало со возила, автомобили, мотори и

со транспорт

машини, како и нивни делови и прибор; јавно

(210) TM 2015/259

мислење (испитување на јавното мислење);
малопродажба (презентација на стоки преку

(442) 31/10/2015
(731) ДПУ КРЕДО МУЗИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ

комуникациски медиуми за малопродажба);
објавување
рекламни
текстови;

бул.Партизански одреди бр.153, 1000,
Скопје, Скопје, MK
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информации); превезување;
патници; превезување со

(220) 05/03/2015
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(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

СКОПJЕ

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

FAKS HELIZIM SUPERAKTIV
PURE ENERGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни

(551) индивидуална

(210) TM 2015/262

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

(442) 31/10/2015
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek

наставата; забава;
активности

спортски

и

културни

(210) TM 2015/260

(220) 05/03/2015

(220) 05/03/2015

M. Gupca 2, Osijek, HR

(442) 31/10/2015
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM AQUAMARINE
PURE ENERGY

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM NATURAL &
SENSITIVE PURE ENERGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни

(551) индивидуална

(210) TM 2015/263

(510, 511)

(442) 31/10/2015
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

(220) 05/03/2015

триење и нагризување сапуни

farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

(210) TM 2015/261

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(220) 05/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
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(551) индивидуална

кл. 34

(510, 511)

запалки; кибрити; артикли за пушачи

цигари; тутун; производи од тутун;

кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

(210) TM 2015/269

(220) 06/03/2015

триење и нагризување сапуни

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за посредување, трговија,

(210) TM 2015/265

услуги АРОМАТИК БЈУТИ ИНСТИТУТ
ДООЕЛ Скопје

(220) 06/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Actavis Group PTC enf.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS

бр.64А/2-1, Скопје, Скопје, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) Шујица Ивана

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

ул.Париска бр.12Б-15, Скопје
(540)

(540)

COLDACTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции,
витамини и минерални препарати
(210) TM 2015/267

(220) 06/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware, 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; есенцијални и етерични масла,
козметички
производи
и
пепарати,
козметички прибор, козметички креми, лак за
нокти, лепила за козметичка употреба.
лосиони и бои за коса; лосиони за козметичка
употреба,
маски
за
разубавување,
козметички производи за нега на кожата,
масла,
моливчиња,
производи
за
разубавување, тоалетна вода, вештачки
нокти, вештачки трепки, восок за деилација,
кармини,
шампони,
шминка
кл. 44 услуги на хигиена и разубавување на
луѓе, козметички и фризерски салони,
маникирање,
масажа,
услуги
на
ароматерапија, услуги со сауна, услуга со
солариум

(591) црвена, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(442) 31/10/2015

California 91320-1799, US

(731) Тасков Стојче

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

ул.Париска бр.22-16, Скопје, Скопје, MK

(540)

АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И

(540)

SILIQ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5

фармацевтски

препарати;

(591) сина, портокалова и бела

фармацевтски препарати што се користат за
третирање
хронични
имунолошки

(551) индивидуална
(510, 511)

заболувања, воспаленија на зглобови

кл.

хронични
воспалителни
фармацевтски препарати

и

заболувања;
наменети за

35

помош

во

водењето

бизнис;

проценки
(бизнис
проценки);
раководење (советодавни услуги за бизнис

третирање псоријаза, псоријатичен артритис
и астма

раководење);
советување

(210) TM 2015/271

кл. 36
агенции за наплаќање долгови;
анализирање (финансиско анализирање);

(220) 09/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC.
767 Fifth Avenue, New York New York 10153,

доверителство;

US

организирање
подмирување,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

и други
перење;

препарати за чистење, полирање, рибање и
абразивни препарати; сапуни; парфимерија,
(основни)

работење

управување

наплаќање;
финсиско;
(финансиско

управување);

финансиски услуги
(220) 09/03/2015
(442) 31/10/2015

кл. 3
препарати за белење
супстанции за употреба при

лосиони
кл. 4

бизнис

информации
(финансиски
информации);
наплаќање
(ораганизирање
наплаќање);

(210) TM 2015/275

(551) индивидуална
(510, 511)

етерични

за

масла,

козметика,

за коса; препарати за заби
медицински услуги; услуги за

(731) Тасков Стојче
ул.Париска бр.22-16, Скопје, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

консултација за убавина; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега за убавина на
луѓе и животни; слуги во земјоделството,
хортикултурата и шумарството
(210) TM 2015/274
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помош

бизнис;

плочки; ужинки на база на житарки; житарки

проценки);

[подготовки од -]; чизбургери [сендвичи]; гуми

раководење (советодавни услуги за бизнис
раководење);

за џвакање; цикорија [замена за кафе];
снегулки [житни производи]; чоколада;

советување
за
бизнис
работење
кл. 36
агенции за наплаќање долгови;

пијалаци на база на чоколада; чоколадни
пијалаци со млеко; чоколадни мусови; шоу-

анализирање (финансиско
доверителство;

анализирање);

шоу [мирудија]; шатни [сосови]; цимет
[зачин]; каранфилче [зачин]; какао; пијалаци

информации);

на база на какао; пијалаци од какао со млеко;

наплаќање);
наплаќање;

кафе; пијалаци на база на кафе; пијалаци од
кафе со млеко; ароми на кафе [ароми];

финсиско;
управување);

додатоци на јадења; кондиторски производи;
кондиторски производи за украсување на

проценки

во

водењето

(бизнис

информации

(финансиски

наплаќање
(ораганизирање
организирање
подмирување,
управување
(финансиско
финансиски услуги

елка; колачиња; готварска сол; пченкарни
снегулки; пченкарно брашно; пченка, мелена;
(220) 09/03/2015

пченка, печена; кускус [семолина]; крекери;

(442) 31/10/2015
(731) The Coca-Cola Company

калиум битартрат за кулинарска намена;
дробен јачмен; дробен овес; кари [зачин];

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US

пудинзи; десертни
производи]; тесто;

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

сладоледи; есенции за храна, освен
етерични есенции и есенцијални масла;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

храна од брашно; квасец за тесто; ароми

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

[ароми], освен есенцијални масла, за
пијалаци; ароми [ароми], освен есенцијални

(210) TM 2015/276

FANTA INSTAMIX
(551) индивидуална
(510, 511)

мусеви [кондиторски
преливи за салати;

масла, за торти; ароми, освен есенцијални
масла; брашно; мелничарски производи;
цвеќе или лисја за употреба како замена за
чај;
фондани
[слаткарски
производи];
замрзнат јогурт [вид

сладолед]; овошни

кл. 30 газирани пијалаци [со кафе, какао или
чоколадна база]; мирудија направена од

преливи [сосови]; овошно желе [кондиторски
производи]; ароматични градинарски тревки,

пименто; кондиторски производи со бадем;
паста
од
бадем;
анис;
ароматични

конзервирани [зачински]; леб со ѓумбир;
ѓумбир [зачин]; глукоза за кулинарска

подготовки за храна; замена за кафе; прашок

намена; глутенски додатоци за кулинарска
намена; глутен за исхрана; златен сируп

за печење; сода бикарбона [бикарбонат на
сода за готвење]; јачменово брашно; брашно

(сируп од меласа); излупено жито за исхрана;

од грав; пивски оцет; сврзувачки агенси за
сладолед [десерт со мраз, овошен сок и

алва; глазура за шунка; билни препарати за
правење пијалаци; високопротеински житни

шеќер]; леб; лебни трошки; ролнички леб;
земички; тесто за торта; глазури за торти;

плочки; варена пченка; бакардан; мед; лупен
јачмен; лупен овес; сладолед; леден чај;

прашоци за торти; торти; бомбони; капар;

мраз за освежување; мраз, природен или
вештачки; инфузии, не медицински; кечап

карамели [бомбони];сол од целер; житни

Трговски марки
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[сос];

квасец;

ленено

семе

за

човечка

кл. 32 газирана вода; пијалаци со алое вера,

употреба; ликорис [слаткарски производи];

безалкохолни;

макарони; бадемови слатки [тестенини];
колачиња од слад; екстракт од слад за

пиво; коктели на база на пиво; шира од пиво;
сок од јаболка, безалкохолен; коктели,

исхрана; слад за човечка исхрана; малтоза;
маринади; марципан; мајонез; сафт од месо;

безалкохолни;
екстракти за

пити со месо; мирудии за смекнување месо,
за употреба во домаќинствата; нане за

(екстракти од хмел) за правење пиво;
ароматизирани
газирани
пијалаци;

слаткарски производи; меласа за исхрана;

ароматизирани води; овошни сокови; овошен

мусли; сенф; брашно од синап; природни
засладувачи; подготвени оброци на база на

нектар, неалкохолен; пиво од ѓумбир; шира,
непревриена; изотонични пијалаци; квас

фиде; фиде (тестенини); мускатно оревче;
храна на база на овес; овесни снегулки;

[безалкохолен пијалак]; лимонади; вода на
литиум оксид; пиво од слад; шира од слад;

овесно брашно; шеќер од палма; палачинки;
тестенини за исхрана; сос за тестенини;

млеко од бадеми [пијалак]; минерална вода
[пијалаци]; шира; безалкохолни пијалаци;

пастили

мешавина

[слаткарски

производи];

печива;

аперитиви,

безалкохолни;

енергерски
пијалаци;
правење пијалаци; хмел

за

безалкохолни

коктели;

тесто за колач; паштета во печено тесто
[pâtés en croûte]; кондиторски производи со

мешавина за безалкохолни коктели и бази за
коктели; безалкохолни овошни екстракти;

кикирики; бибер; пеперминт бомбони; пипер
[мирудии]; песто [сос]; petit-beurre бисквити;

безалкохолни пијалаци со овошен сок;
безалкохолни пијалаци на база на мед;

ситни колачи; пити; пици; пуканки; компирово
брашно; прашок за сладолед; пралини;

бадемов пијалак; пастили за пенливи
пијалаци; млеко од кикирики [безалкохолен

средства за стврднување на шлаг; прополис;

пијалак];

пудинзи; киш; равиоли; релиш [сосови]; ориз;
ужинки на база на ориз; колач од ориз;

подготовки за правење газирана вода;
подготовки за правење пијалаци; подготовки

матичен млеч; двопек; шафран [мирудии];
саго; сол за конзервирање храна; сендвичи;

за правење ликери; подготовки за правење
минерална вода; освежителен пијалак од

сосови [мирудии]; врзивни средства за
колбаси; мирудии; морска вода за готвење;

корен на сапарина [безалкохолен пијалак];
газирана вода; шербети [пијалаци]; смути;

морски треви [мирудии]; гриз; сорбет [мраз];

сода

паста од соја [зачин]; соино брашно; соја сос;
шпагети; зачини; пролетни ролати; анасон;

вклучително и нискокалорични пијалаци за
освежување; сирупи за пијалаци; сирупи за

скроб за храна; ликорис стапче [слаткарски
производи]; шеќер; суши; бонбони; табуле;

лимонада;
сирупи
за
правење
ароматизирана минерална вода и пијалаци

тако; тапиока; тапиока брашно; тарт; чај;
пијалаци на база на чај; состојки за

за освежување; трпезна вода; сок од домати
[пијалак]; зеленчукови сокови [пијалаци];

згуснување при готвење; сос од домати;

вода и пијалаци што содржат витамини

тортиљи; куркума; леб без квасец; непечено
кафе; ванила [арома]; ванила [замена за

(пијалаци за освежување); води [пијалаци];
сурутка
(пијалаци
од
сурутка)

ванила]; растителни подготовки како замена
за кафе; вермичели [тестенини]; оцет; вафли;

кл. 33 алкохолни пијалаци, вклучително и
алкохолни коктели

пченично брашно; пченични клици за човечка
употреба;
квасец

(210) TM 2015/277
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(442) 31/10/2015
(731) Hewlett-Packard Development

корисниците

Company, L.P. a Texas limited partnership
11445 Compaq Center Drive West, Houston,

компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за
автоматизирање на складиштењето на

Texas 77070, US
(740) Друштво за застапување од областа на

податоци
(data
warehousing)
кл. 16 брошури за технолошкиот развој во

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

областа на компјутерите и информатичката
технологија; печатени референтни водичи во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

областа на компјутерите и информатичката

(540)

технологија;технички билтени во областа на
компјутерите и информатичката технологија;

деловни

да

извршуваат

трансакции

преку

електронски
глобална

технички податоци (data sheets) во областа
на
компјутерите
и
информатичката

HPE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
марка на куќата за компјутерски

технологија;печатени материјали, имено,
каталози на производи во областа на
компјутерите и информатичката технологија;

хардвер, компјутерски сервери, мрежни
сервери,компјутерски софтвер и компјутерски

водичи за работа на производи и услуги за
други
за
компјутери
и
компјутерски

периферни
хардвер,

периферни
уреди
кл. 35 деловни консултантски услуги во

уреди; компјутерски мрежен
компјутерски
системи
за

складирање

на

податоци

составени

од

централни
процесни
единици
за
процесирање и складирање на информации,

областа на информатичката технологија;
консултантски услуги за деловен менаџмент;
услуги на стратегиско планирање за областа

податоци, звук или слики; и делови за нив;
уреди за дигитален видео стриминг; cloud

на информатичка технологија; услуги на
онлајн малопродажни продавници и услуги

компјутерски софтвер што може да се
даунлодира за употреба во претпријатие,

на нарачки што вклучуваат компјутери,
компјутерски
софтвер,
компјутерски

раководење

со

електронско
компјутерски

складирање на податоци;
софтвер за енкрипција и

периферни уреди; деловни услуги, имено,
помагање на други во преговори и развивање

база

на

податоци,

и

на деловни партнерства и деловни сојузи;

заштита на дигитални фајлови; компјутерски
софтвер за примена и интеграција на база на

услуги на маркетинг и промотивни програми
во
областа
на
информатичката
и

податоци;
алатки
за
развивање
на
компјутерски софтвер; компјутерски софвер и

компјутерската
технологија;
услуги
на
раководење со бази на податоци; услуги во

фирмвер

деловниот процес што се обезбедуваат
однадвор во областа на информатичката

(firmware)

за

програми

на

оперативен сиситем; компјутерски софтвер
за креирање на бази на податоци од

технологија;

услуги

на

раководење

на

информации и податоци што може да се
пребаруваат; алатки за развивање на

односите
со
клиентите;
услуги
на
електронска трговија, имено, обезбедување

софтвер за креирање на мобилни интернет
апликации
и
интерфејси
за
клиент;

информации за производи и услуги преку
телекомуникациски мрежи за рекламирање и

компјутерски

продажба; услуги на таксономија, имено,
класификација и организација на податоци за

софтвер

за

електронска

трговија (e-commerce) што ќе им овозможи на
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раководење

записи/евиденција;

технологија; онлајн весници, имено, блогови

обезбедување вебсајт со онлајн место за

со

со информации во областа на компјутерите,

продажба за
компјутерски

купувачи на
и
услуги

електронската трговија и информатичката
технологија

кл. 36 набавка на услуги за финансирање и
финансирање на лизинг; процесирање,

кл. 42 компјутерски услуги, имено, анализа
на компјутерски системи, планирање на

раководење и администрирање на планови
за здравствени и социјални бенефиции на

компјутерски
системи,
интеграција
на
компјутерски системи и компјутерски дизајн;

вработените;

на

консултантски услуги за Интернет, имено,

процесирање на трансакции од кредитни
картички за други; обезбедување услуги за

обезбедување помош на други за изработка
на Интернет портали; консултантски услуги

процесирање на осигурителни побарувања
за
други;
финансиска
анализа
и

за безбедност на компјутер во областа на
информатичка
технологија;
услуги
на

консултантски услуги за организирање и
администрација на банкарско и финансиско

хостирање компјутерска инфраструктура,
имено, инфраструктура-како-услуга (iaas)

работење

обезбедување

кл. 37 инсталација, одржување и поправка
на компјутерски хардвер и опрема за

компјутерски
софтвер,
компјутерски
периферни уреди за други со претплата или

телекомуникации
кл. 38 Ттлекомуникациски услуги, имено,

плаќање според употреба
софтвер-како-услуга;

пренос на глас, податоци,графика, слики,
аудио и видео преку телекомуникациски

инсталирање, одржување и поправка на
компјутерски
софтвер;
интеграција
на

мрежи,безжични комуникациски мрежи, и

компјутерски системи и мрежи; услуги за

Интернет; телекомуникациски консултации во
смисла на техничко консултирање во

изработка на база на податоци; услуги за
компјутерско програмирање; обезбедување

областа на пренос и комуникација на аудио,
текстуални
и
визуелни
податоци;

услуги на хостирање на вебсајт, изготвување
на вебсајт за други и онлајн веб страници

обезбедување онлајн chat rooms, огласни
табли и форуми за пренос на пораки меѓу

правени по нарачка кои содржат информации
дефинирани за корисниците, вклучувајќи

корисниците во областа на информатичката

онлајн веб линкови до други веб сајтови;

технологија и општиот интерес; стриминг на
видео материјал на Интернет; voip услуги

консултантски услуги за други при избор,
спроведување и употреба на компјутерски

(протокол глас преку Интернет); услуги на
пребарување
на
фајлови,
имено,

софтвер што се користи за мониторинг и
раководење со трансакции и активности во

електронски
глобални

пренос на податоци преку
компјутерски
мрежи

средина критична за мисијата; услуги на
техничка
поддршка,
имено,
услужен

кл. 39 електронско складирање на дигитална

пулт/пулт за помош и услуги за решавање на

содржина, имено, слики, текст, видео и аудио
податоци

проблеми
за
ит
инфраструктура,
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер

кл. 41 услуги на образование и обука, имено,
оджување часови, работилници, семинари и

и компјутерски периферни уреди; услуги на
податочно рударење (data mining); услуги за

конференции во областа на компјутерите,
електронската трговија и информатичката

раководење
со
информации,
имено,
дејствување како провајдер на услуги за

продавачи
стоки

и

обезбедување
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апликација во областа на раководење со

за деловна технологија и консултантски

знаење

компјутерски

услуги; услуги на компјутерско програмирање

софтвер за апликација за прибирање,
уредување, организирање, модифицирање,

за други во областа на раководење со
софтверска конфигурација; развивање на

букмаркирање,
пренос,
складирање
и
споделување на податоци и информации;

компјутерски софтвер во областа на мобилни
апликации; консултантски услуги во областа

дизајн на компјутери по нарачка за други;
услуги на резервна копија на податоци (data

на софтверот како услуга; инсталирање и
одржување
на
компјутерски
софтвер;

backup)

хостирање на софтвер, вебсајтови и други

за

и

хостирање

враќање

на

на

податоци

(data

restoration); услуги за миграција на податоци;
услуги
за
енкрипција
на
податоци;

компјутерски аппликации
виртуелен приватен сервер

на

други

на

компјутерски услуги, имено, администрирање
на
компјутерски
систем
за
други;

(210) TM 2015/278

изнајмување и лизинг на компјутерски
хардвер и компјутерски периферни уреди;

(442) 31/10/2015
(731) Deva Holdings A.S.

компјутерски услуги, имено, услуги на cloud

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1

компјутерска обработка во смисла на asp
провајдер преку дистрибуирана мрежа на

34303 Kucukcekmece, Istanbul, Istanbul, TR

компјутери и сервери што хостираат
софтверски апликации за продуктивност и

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/03/2015

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

административни софтверски апликации на
други; cloud компјутерска обработка со

Devatinib

софтвер за употреба при раководење со
база на податоци; компјутерски услуги,
имено, интегрирање на приватни и јавни

(551) индивидуална
(510, 511)

средини на cloud обработка; компјутерски
услуги, имено, услуги на cloud провајдер за

кл. 5 фармацевтски производи

хостирање; консултантски услуги во областа
на cloud обработка; услуги на технички

(210) TM 2015/279

(220) 10/03/2015

консултации во областите на архитектура на

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија,

центар на податоци, јавни и приватни
решенија за cloud компјутерска обработка, и

транспорт и услуги ЗОРАЛЕКМАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци

евалуација и спроведување на интернет
технологија
и
услуги;
ажурирање
и

ул.Вељко Влаховиќ бр.1-3/12,, Кавадарци,
Поштенски факс - 77, Кавадарци,

одржување на компјутерски софтвер базиран
на
cloud
преку
онлајн
ажурирања,

Поштенски факс - 77, MK
(540)

унапредувања и дополнувања; консултации
за
компјутерски
софтвер;
дизајн
на
компјутерски
хардвер
и
софтвер;
компјутерски услуги, имено, далечинско и
son-site
раководење
на
системи
за
информатичка технологија (ИТ) и софтверски
апликации за други; развивање на софтвер
Трговски марки
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(591) бела, сина
(591) црна, жолта, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 мед и производи од мед за медицинска

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

употреба

(210) TM 2015/301

(220) 17/03/2015

кл.
30
мед,
производи
од
мед
кл. 32 безалкохолни пијалоци на база на мед

(442) 31/10/2015
(731) Мандичевски Деан
Мит. Теодосиј Гологанов 74-1/1, 1000,

(210) TM 2015/280

(220) 10/03/2015

Скопје, MK

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија,

(740)

транспорт и услуги ЗОРАЛЕК-

(540)

МАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци
ул.Вељко Влаховиќ бр.1-3/12,, Кавадарци,
Поштенски факс - 77, Кавадарци,
Поштенски факс - 77, MK
(540)

(591) темно сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, жолта, портокалова
(551) индивидуална

кл.
кл.

36
39

изнајмување
изнајмување

станови
складишта

кл. 40 печатење маици

(510, 511)
кл. 5 мед и производи од мед за медицинска

(210) TM 2015/314

употреба
кл. 30 мед, производи од мед

(442) 31/10/2015
(731) ПроКредит Банка АД

(210) TM 2015/297

бул.Јане Сандански бр.109а, 1000 Скопје,
MK

(220) 16/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Адвокатско друштво Наумов,
Менкиноски и Партнери

(220) 19/03/2015

(540)

ул.Димитрие Чуповски бр.4/1-4, Скопје, MK
(540)
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(591) жолта, портокалова, црвена, зелена,
виолетова и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
(210) TM 2015/317

(220) 20/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Војо Николоски and Николоски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар,
MK

(591) бела, црна, сива, жолта, црвена и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(210) TM 2015/326

(540)

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

(220) 24/03/2015

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, зелена, црна, кафена, црвена,
сива

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

кл. 30

информации

производи од жито, производи од

(210) TM 2015/324

за

дејноста,

информатички

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

тесто
(220) 24/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за инженеринг,
проектирање, монтажа, производство и

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

трговја КОДИНГ ДООЕЛ

сметка (изработка на изводи од сметка),

ул.Шарпланинска бб,, 1000, Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),

Трговски марки

плакатирање

/огласување/,
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преписи

на

/продажба

за

промоција

услуги; обезбедување услуги на складирање

пропагандни

на електронски податоци за трети лица;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

телефонско

соопштенија,
трето

лице/,

информирање,
(служби
за

одговарање/за

отсутни

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска

обезбедување

податоци; телекомуникациски услуги, имено

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

мрежа;

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат

услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

областа на
компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

менаџмент

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

податоци

овозможување
поврзување на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телекомуникациско
интернет и на други

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
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наподатоци; обезбедување информации во

кл. 38

областа

на

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(210) TM 2015/327

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

на

мрежни

услуги

(220) 24/03/2015

информации по пат на телефон,

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

програми по пат на телефон, телевизија и

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

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

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

(540)

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи

на

соопштенија,

промоција

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни
огласи),

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско

одговарање

(служби

за

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци
Трговски марки

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
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пораки;

услуги

на

видео

и

аудио

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

конференции и конференции на телефонски

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

(540)

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(551) индивидуална
(510, 511)

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

изнајмување рекламен простор, изнајмување

програмирање,

уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

менаџмент
глобални

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

дејности (советување за организирање на

компјутерско

на

одржување на web страници, web центри,

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

рекламни

автентификација

во

областа

на

огласи

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

информирање,
(служби
за

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

(210) TM 2015/328

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

(220) 24/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK
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обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и
глобална

комуникациска

мрежа,

главни
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(стожерни) интернет услуги, имено, брза

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат

услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

областа на
компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

менаџмент

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

податоци

овозможување
поврзување на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телекомуникациско
интернет и на други

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување информации во

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/331

(220) 25/03/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(442) 31/10/2015
(731) Amgen Inc. (Delaware corporation)

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

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

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

(540)

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

на
на

ONPRO

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(551) индивидуална

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

(510, 511)
кл. 10 уреди за инјектирање фармацевтски

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

препарати

Трговски марки
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(210) TM 2015/334

(220) 26/03/2015

(510, 511)

(442) 31/10/2015
(731) ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје
ул.Коста Новаковиќ бр. 14/1, 1000, Скопје,

кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

MK

(210) TM 2015/337

употреба

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

(220) 26/03/2015
(442) 31/10/2015

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

1000, Скопје

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

NASOFT

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на текстил и текстилни производи
(210) TM 2015/335

(220) 26/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Кафе бар СТАГЕ кафе ТП Маја Васил
Рисова
ул.Хо Ши Мин бр. 146 А-Бутел, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2015/339

(220) 26/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

услуги за подготување на храна и

пијалоци
(210) TM 2015/336

(220) 26/03/2015
(442) 31/10/2015

(591) црвена, жолта, бела
(551) индивидуална

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

што не се опфатени со другите класи,

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

печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,

(540)

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,

DEXINUS
(551) индивидуална
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сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали

за

обука

и

настава

(освен
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апарати); пластични материјали за пакување

(731) Друштво за комуникациски услуги

што не се опфатени во другите класи;

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

печатарски букви, клишиња, а особено:
ножеви за хартија; апарати за умножување;

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

листови, вреќи и торби од пластичен
материјал за завиткување и пакување

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

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

(540)

а

особено:

рекламирање;

групирање

во

корист на други, на различни производи (со
исклучок на транспортот), овозможување
потрошувачите соодветно да ги гледаат и
купуваат овие стоки во продавниците на
мало, големопродажните продавници, преку
каталози за нарачка по пошта или преку
електронските

медиуми,

преку

веб-

страниците или програмите за телевизиско
купување; услуги за регистрација, препис,
составување, собирање или систематизација
на пишани комуникации и регистрации како и
собирање
податоци;

математички или статистички
услуги
на
агенциите
за

рекламирање

и

услуги

како

што

се

дистрибуција на проспекти, директно преку
пошта или дистрибуција на примероци;
рекламирање поврзано со други услуги, како
што се банкарски заеми или рекламирање на
радио
кл. 38

телекомуникации, а особено услуги

што се состојат главно од пренос на радио
или
кл. 41

телевизиски
програми
образовни услуги; подготвување на

наставата; забава; спортски и културни
активности, а особено: обуки; услуги на
подучување луѓе или дресура на животни;
услуги чија главна цел е разонода, забава
или рекреација на луѓето; презентација на
дела
од
визуелната
уметност
или
литературата пред јавноста за забавни или
образовни цели
(210) TM 2015/346

(220) 27/03/2015
(442) 31/10/2015

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),

плакатирање

преписи
на
/продажба за

/огласување/,

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),

статистичко

телефонско
телефонско

информирање,

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
комуникациска

телевизија
мрежа;

и
глобална
обезбедување

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и
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емитирање на сите видови аудио и видео

цел на размена на интернет сообраќајот

програми по пат на телефон, телевизија и

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и
услуги на приватна линија; обезбедување

менаџмент
глобални

услуги
на
телекомуникациски
мрежни
премини и услуги на поврзување со протокол

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање
(хостинг),
складирање
и

на пренос на рамка заради пренос на

одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

безжична

автентификација

мрежа;

обезбедување

програмирање,

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

во

областа

на

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/347

(220) 27/03/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

пораки;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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дејности (помош во водењето на

протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејностите), демонстрација на производи,

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

материјал, изработка на такси, изводи од

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното

овозможување
поврзување на

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

преписи

на

соопштенија,

телекомуникациско
интернет и на други

промоција

услуги; обезбедување услуги на складирање

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

рекламни
огласи),

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,

телефонско

за

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

телефонско
одговарање/за
отсутни
претплатници/, ширење рекламен материјал

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

/трактати, проспекти, печатени примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги
на
видео
и
аудио

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

на

глобална

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

(стожерни) интернет услуги, имено, брза

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа на информативни технологии,

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет

компјутерско
телекомуникација,

телефон,

одговарање

телевизија

Трговски марки

(служби

и

програмирање,
комуникациски мрежи,
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компјутеризирани комуникации, услуги на

мислење), објавување рекламни текстови,

менаџмент

огласување

на

центри

на

податоци

и

/рекламирање/,

организирање

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

преписи
на
/продажба за

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

податоци

радио, рекламирање по пат на телевизија,

на

трети

лица;

услуги

на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

рекламни
огласи),

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

телефонско
телефонско

на
на

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

огласи (ширење на рекламни
статистичко
информирање,
одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

наподатоци; обезбедување информации во

кл. 38

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување информацми од именик по пат

центри на податоци

на
телефон,
комуникациска

(210) TM 2015/348

(220) 27/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги

информации по пат на телефон,

телевизија
мрежа;

и
глобална
обезбедување

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
388 | С т р а н а

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
поврзување на

телекомуникациско
интернет и на други
Трговски марки
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компјутеризирани комуникации, податоци и

апликации

безжична

автентификација

мрежа;

обезбедување

за

трети

лица;

во

услуги

областа

на
на

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

наподатоци; обезбедување информации во
областа
на
мрежни
услуги
на

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/349

(220) 27/03/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

пораки;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги

на

видео

и

аудио

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
областа

на

информативни

компјутерско
телекомуникација,

технологии,

програмирање,
комуникациски мрежи,

компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и
глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање

(хостинг),

складирање

и

одржување на web страници, web центри,
електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
Трговски марки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),
јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),

статистичко

информирање,
389 | С т р а н а
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телефонско

одговарање

за

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

отсутни

обезбедување бесплатни услуги и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

комуникациска

обезбедување

податоци; телекомуникациски услуги, имено

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

линија или сериски врски кои ствараат

услуги на дизајнирање на web страници,

главен премин во рамките на мрежата; видео
и аудио телеконференции по пат на

работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

областа на
компјутерско

интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

менаџмент

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

податоци

овозможување
поврзување на

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телефонско

(служби

одговарање/за

мрежа;

телекомуникациско
интернет и на други

информативни технологии,
програмирање,

на

на

центри

трети

на

лица;

податоци

услуги

и

на

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

услуги; обезбедување услуги на складирање

наподатоци; обезбедување информации во

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

центри на податоци

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/350
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(731) Mahindra & Mahindra Limited

(510, 511)

Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai-

кл. 12 апарати за движење по земја, воздух

400001, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

или вода, копнени моторни возила, теренски
возила со погон на две тркала (2/4),

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

моноволуменски
возила,
спортски
моноволуменски возила, компактни спортски

(540)

моноволуменски возила, повеќенаменски
моноволуменски возила, сите видови на

MAHINDRA

теренски моноволуменски возила, лимузини,

(551) индивидуална

автомобили со задна врата, автобуси, лесни
комерцијални камиони, комбиња, трактори,

(510, 511)
кл. 12 апарати за движење по земја, воздух

мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со
две тркала, јахти, авиони, мотори, делови,

или вода, копнени моторни возила, теренски

елементи и опрема за нив вклучувајќи
инструменти за нив сите вклучени во класа

возила со погон
моноволуменски

на две тркала (2/4),
возила,
спортски

12

моноволуменски возила, компактни спортски
моноволуменски возила, повеќенаменски

(210) TM 2015/352

моноволуменски возила, сите видови на
теренски моноволуменски возила, лимузини,

(442) 31/10/2015
(731) S. C. Johnson & Son, Inc.

автомобили со задна врата, автобуси, лесни

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 534032236, US

комерцијални камиони, комбиња, трактори,
мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со

(220) 27/03/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

две тркала, јахти, авиони, мотори, делови,
елементи и опрема за нив вклучувајќи

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

инструменти за нив сите вклучени во класа
12

(540)

(210) TM 2015/351

(220) 27/03/2015

FLOWERS OASIS

(442) 31/10/2015
(731) Mahindra & Mahindra Limited
Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai-

(551) индивидуална

400001, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

триење и нагризување; восоци; препаати за
отстранување восоци; одзатнувачи на

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

одводи; сапуни, детергенти

Скопје
(540)

(210) TM 2015/353

(510, 511)
кл. 3
препарати за чистење, полирање,

(220) 27/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Трговско Друштво за трговија со
возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО
ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Бул.8-ми Септември бр.21, Општина
Карпош, 1000, Скопје, MK
(551) индивидуална
Трговски марки
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(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

уништување

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

хербициди

штетници,

фунгициди,

(540)
(210) TM 2015/358

(220) 27/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Џорџ Цветковски

Вози на раат!
(551) индивидуална

ул. Московска бр. 9-1/10, MK

(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

воздух
кл. 35

(540)

или
вода
огласување; водење на работење;

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

работи

поврзани

за

недвижен имот

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/355

(220) 27/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
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
уништување
хербициди

дезинфекција, препарати за
штетници,

(210) TM 2015/368

фунгициди,

(220) 30/03/2015
(442) 31/10/2015

(731) Олгица Илоска
Ул. Винковачка бр. 79, Охрид, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(591) црна и розева

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

и

7 КОНТИНЕНТИ

ветеринарски

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни
недвижен
кл. 41

работи,

работи

поврзани со
имот

образовни услуги, обука,

забава,

спортски
и
културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
392 | С т р а н а
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истражувањето и планирање поврзани со

(731) Келкоцева Невенка

нив, индустриски анализи и истражувачки

ул. Киро Донев бр.10 Радовиш, MK

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(540)

(210) TM 2015/370

NENA KONELI

(220) 31/03/2015

(551) индивидуална

(442) 31/10/2015
(731) Зоран Милошоски
ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK

(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани,
петлици, закачки и окца, топуски и игли

(540)

кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2015/375

(220) 01/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Келкоцева Невенка
ул. Киро Донев бр.10 Радовиш, MK
(591) жолта, сина, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минералнa и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; овошје и овошни
сокови;

сирупи

и

други

препарати

за

производство
на
пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало
кл. 43

со
безалкохолни
пијалоци
услуги за подготвување храна и

пијалоци

(591) црна, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2015/372

(220) 31/03/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДОРУК ДОО СКОПЈЕ

(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

ул. Кирил и Методиј бр. 13 Скопје, MK

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани,
петлици, закачки и окца, топуски и игли

540)

кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2015/383

(442) 31/10/2015
(731) Ателје Ирина Ирина Славчо Тошева

(551) индивидуална
(510, 511)

Кеј 13-ти Ноември 20/21 Скопје, MK

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(210) TM 2015/374

(220) 02/04/2015

(540)

(220) 01/04/2015
(442) 31/10/2015

Трговски марки
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кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи
кл. 41

работата,

канцелариски

образовни услуги, обуки, забава,

спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/387

кл. 42 дизајнирање облека
(210) TM 2015/384

со

(220) 02/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги БАКАЛ БАКЕРО
ДООЕЛ експорт импорт
с. Брвеница, ул. Маршал Тито бр. 44, MK

(220) 03/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО
ул. Ван Вардарска бб, 1200 Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална

кл. 20 мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,

(510, 511)
кл.
30

пецива

табуретки, фотелји,
фотелји што се
навалуваат, седеф, кревети, кревети за

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци

сииење (спални), детски креветчиња, кревети
за бебиња, плакари за детски соби, плакари

(591) жолта, темно и светло кафеана

леб

и

бели

за спални соби, комоди, плакар, тоалетни
(210) TM 2015/385

(220) 03/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Агенција за филм на Република
Македонија
8-ми март, бр. 4, Скопје, MK
(540)

комоди, маси , маси за јадење, столчиња.
клупи ( мебел), маси за компјутери, полици,
работни маси, килибар и седеф, душеци,
душеци со федери, воздушни душеци што не
се за
кл. 35

медицинска употреба, закачалки
услуги при продажба на големо и

мало со мебел, огледала, производи од дрво,
рамки за слики, двоседи, троседи , каучи,
табуретки, фотелји,
фотелји што се
навалуваат, седеф, кревети, кревети за
спиење (спални), детски креветчиња, кревети
(591) црна, бела црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
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душеци со федери, воздушни душеци што не

(510, 511)

се за медицинска употреба, закачалки

кл. 3 парфемска вода

(210) TM 2015/388

(210) TM 2015/390

(220) 06/04/2015

(220) 06/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА

(442) 31/10/2015
(731) Вардар Експрес

КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД“
АД-Скопје

ул.343, бр.13, Ново Маало, 1000, Скопје,
MK

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000

(540)

Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, светло сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања
(210) TM 2015/391
(591) бела, розева, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2015
(731) Вардар Експрес Травел
ул.343, бр. 13, Ново Маало, 1000, Скопје,
MK

кл. 3 парфем
(210) TM 2015/389

(220) 06/04/2015

(540)
(220) 06/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул.Александар Македонски бр. 12,, 1000,
Скопје, Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, светло сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патувања
(210) TM 2015/392

(220) 06/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство, услуги и
трговија на големо и мало увоз-извоз ТИАМО Горги Ржев и др. ЈТД
ул.22 Октомври бр.95, Радовиш, MK
(591) бела, розева, зелена
(551) индивидуална
Трговски марки

(740) Горги Ржев
ул.22 Октомври бр.95, Радовиш
(540)
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патните трошоци; обезбедување на услуги
кои се во природата на работното време и
евиденција на посетеност и продажба и
употреба
на
даночни
извештаи
кл. 36 обезбедување на финансиски услуги
на работодавците, имено одбивање и
усогласување на данок во рамките
платните списоци; администрирање

на
на

придобивките, администрација на барањата
на работниците за надоместоци, агенција за
осигурување, администрација на мензиското

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
забава;
активности

спортски

и

културни

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци
(210) TM 2015/411

(220) 08/04/2015

осигурување
вработените

и

пензиски

(210) TM 2015/413

фондови

на

(220) 08/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia, and
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ
увоз-извоз ДООЕЛ Велес
Aleksandar S. Pushkin bul. No.34, 1618,

(442) 31/10/2015
(300) 86571634 20/03/2015 US
(731) ADP, LLC Delaware limited liability
company
One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey

Sofia, BG and ул.Лазо Осмаков бр.9, 1400,
Велес, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

07068, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување на деловни услуги за
работодавачите,
имено,
обработка
на
платени списоци, управување (менаџмент) со
човечки
ресурси;
професионална
организација на работодавци за услуги кои
се

во

природата

на

отстапување

на

вработените
на
други
работодавачи,
алокација на деловниот процес на човечки
ресурси

и

управување
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(менаџмент)

со

30

додатоци

на

јадења

кл. 35 канцелариски работи, продажба на
големо и продажба на мало со додатоци на
јадења
(210) TM 2015/415

(220) 14/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Никола Филипче
ул.Питу Гули бр.53, Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)
Трговски марки
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(731) Друштво за мерно регулациони
системи и електромашински инсталации
Мепринг Тодор и др. ДОО Скопје
бул.Кузман Јосифовски Питу бр.30/1 блок
Б8, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје

(510, 511)
кл.
10
ортопедски
производи
кл. 24 текстил и текстилни производи
(210) TM 2015/421

(220) 15/04/2015

(540)

(591) зелена, бела, сива

(442) 31/10/2015
(731) Rubella Beauty AD

(551) индивидуална
(510, 511)

3, Osvobojdenie Str., 4960 Rudozem, BG

кл. 11
климатизација,
климатизација,
греење

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

кл. 35

Скопје
(540)

апарати за
и
ладење

услуги при продажба на големо и

мало со апарати за климатизација, греење и
ладење
кл. 37 апарати (поставување одржување и
поправка на апарати), градба (информации
за градба), електрични апарати (поставување
и поправка на електрични апарати),

(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

климатизација

на

(поправка

и

кл. 3 козметика; парфеми; сапуни; шампони;

одржување
(поставувње

козметички колекции; козметички колекции за
мажи; козметички препарати за капење;

пламеници (поставување и поправка на
пламеници), уреди за ладење (одржување и

гелови за туширање; пена за бричење;
лосиони за после бричење; креми и пудри за

поправка на апаратите), централно греење
(поставување и поправка на инсталации на

избелување на кожата, пудра за лице,
козметички производи, козметички креми,

централно

производи

за

шминкање,

козметички потреби, маски
парфимирани
производи,

на

воздухот

и

клима-уреди), печки
поправка
на
печки),

греење)

за

кл. 42
инженеринг, инженерски нацрти,
индустриски дизајн на индустриско пакување,

за убавина,
козметички

истражување и развиток на нови производи,
изградба (изработка нацрти за изградба),

лосиони

производи за нега на кожа, тоалетни води,
масла за тоалетна употреба, прибор за

испитување
материјали,
(концепирање на софтвери)

изработка

лична хигиена, паста за заби
(210) TM 2015/428
(210) TM 2015/427

(220) 16/04/2015
(442) 31/10/2015

Трговски марки

(220) 16/04/2015
(442) 31/10/2015

(731) OTCF S.A
ul. Ochota 14 32-020 Wieliczka, PL
397 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

чизми за дожд ; апостолки; елеци; костими за

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

капење; гумирана облека; фантомки; блузи и

(540)

подсукњи; облека за снег; облека за
пливање; мокасини; спортски јакни; капути;
поло маици; маици без ракави; кошули;
шешири; корсети за рамена; штитници за
уши; водоотпорна надворешна облека;
чевли; греачи за нозе; облека отпорна на

(551) индивидуална

временски услови; облека за спорт; облека

(510, 511)
кл.
9

за гимнастика; вечерна облека; тексас
облека; облека; облека од кожа; чорапи; руно

ленти

за

предупредување;

велосипедски шлемови; спортски шлемови;
медиуми за скпадирање на податоци, очила
за сонце; велосипедистички очила; спортски
заштитни
очила
кл. 18 актовка (чанта); куфери; торба - кенгур

кошули; поткошули; јакни; појаси; лента за на
глава; потници за глава; крпи- бањарки;
боди; ракавици, сандали, чорапи, кратки
панталони; гаќи за капење; здолништа,
секојдневни панталони; заштитни панталони

за носење бебе; повеќенаменска рачна
торба; папки за документи; козметички торби;

спортски капи (освен шлемови); дресови без
ракави; шалови; марами; куќни наметки;

куфери (за багаж); стапови за одење; торби

шорцеви; маици за трчање; туники; јакни
отпорни на ветар; корсети; рамни капи

за одела; чадори и чадори за сонце; ранци;
повеќенаменски
торби;
паричници;
паричници за ситни пари; торбици за
спортови; училишни чанти; појасни чанти;

кл. 28 опрема за пливање; играчки за деца;
игри; јажиња за прескокнување; тобогани;
пераи за пливање; топки за игри; скии;

торби за носење преку рамена; ранци за
кампирање;
патни
торби

спортски стока и опрема; гимнастички справи
;
скијачки
везови;
ролери;
футроли

кл. 24 крпи од текстил; бањарки; текстилни

прилагодени за спортска опрема; играчки во
форма на продавница; мрежи за спортски

материјали, кои не пропуштаат вода, но
пропуштаат влага; текстил за изработка на
артикли
за
облекување;
водоотпорна
ткаенина; еластична ткаенина за облека;

цели; спортска опрема за тренинг; ролери за
велосипеди за тренирање во место;
прекривки за скии; опрема за вежбање и

текстилна
ткаенина
за
употреба
во
производство на спортски опрема; навлаки и

обликување на телото; рекети за бадминтон;
рекети за тенис; ракавици како играчка

ќебиња за кревети; навлаки за патување

опрема; топки како спортска стока; штитници
за колена за употреба во атлетика; лизгалки;

кл. 25 предмети од облека кој се носи околу
вратот; паркови (спортска јакна со качулка);
шарпи; марами; долна облека; термо долна
облека;
градници;
комбинезони;
горни

штитници за спортови; штитници за зглобови
за употреба во атлетика; штитници за раце
прилагодени за спортски употреба; штитници

делови на тренерки; обувки; чизми за скии и
ски-штици и нивни делови; спортски чевли;

за нозе за употреба во атлетика; играчки,
игри, предмети за играње и забава; штици

свечена вечерна облека (облека за гала

кои се
кл. 35

вечери); спортски тренерки; визири; капи за
пливање и капење; марами за глава; безбол
капи; облека за слободно време; ролки;
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користат за спортови на вода
Селекција и вработување на

персонал;
деловно
управување
со
комерцијални
претпријатија;
деловно
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управување

на

малопродажба;

управување

продавници

за

уредување

на

излози

на

малопродажни

деловни

објекти; маркетинг на производите; услуги

активности со франшиза; услуги на деловна
анализа,
истражување
и
деловни

продавници за малопродажба на облека;
услуги за создавање на трговска марка;

информации;
советодавни
услуги
за
управување во врска со франшизи; услуги на

услуга претставување и изложување на
стоките; услуги на малопродажба по пошта

рекламирање, маркетинг и
советувања
и
поддршка;

за галантерија на облека; изнајмување на
рекпамен простор и рекламен материјал;

уредување

на

излогот;

на

промотивни
услуги
за

дистрибуција

на

водење на комерцијални работи

рекпамен,
маркетиншки
и промотивен
материјал; деловни советодавни услуги во

(210) TM 2015/433

врска со изработка на производи; пазарна
кампања; контрола на инвентарот; услуги за

(442) 31/10/2015
(731) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз

програми за лојалност; организирање,
спроведување и надзор на програмите за

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK

лојалност

и

мотивациски

рекламни
цели;
организирање
и
спроведување на презентација на производ;
рекламирање; водење на работите за
спортисти;
услуги
за
рекламирање,
и

промоција;

малопродажните

услуги поврзани со продажба на облека и
нивна галантерија; услуги на малопродажба
на безалкохолни пијалаци; услуги на
малопродажба за диетални додатоци во
исхраната;
производи

услуги на малопродажба
за
чистење;
услуги

на
на

малопродажба на спортски стока; услуги на
малопродажба
малопродажба

на
на

облека;
обувки;

(540)

програми;

организирање на модни ревии за промотивни
цели; организирање на натпревари за

маркетинг

(220) 16/04/2015

услуги
услуги

на
на

големопродажба на обувки; услуги на
големопродажба на безалкохолни пијалоци;
услуги на големопродажба на покривачи на
глава; услуги на големопродажба за облека;

(591) црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлуваењ, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
сушење, вентилација, снабдување со вода и
за санитарни намени
(210) TM 2015/434

(220) 16/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги на големопродажба на диетални

кл. 11 апарати за осветлуваењ, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

додатоци
во
исхраната;
услуги
на
големопродажба на спортски опрема; услуги

сушење, вентилација, снабдување со вода и
за санитарни намени

на големопродажба на спортски стока; услуги
за давател на франшиза, имено, помош за

(210) TM 2015/435

започнување или водење на индустриски или
комерцијални
претпријатија;
услуги за

(442) 31/10/2015
(731) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Трговски марки

(220) 16/04/2015
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с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK

китова

(540)

морска пена и замените за сите овие

коска,

школки,

килибар,

седеф,

материјали или производи од пластика
(210) TM 2015/438

(220) 17/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
(591) црна, жолта, црвена и бела

Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,
кат3, MK

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрити

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(210) TM 2015/436

(540)

(220) 16/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз

POSEJDON

с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 28
игри и играчки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи,
украси
за
елка
кл. 35 огласување, водење на работење,
(591) црна, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

спортски

и

културни

услуги за подготвување храна и

пијалоци, привремено сместување
(220) 16/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
с. Студеничани ул. 3 бр. 61, Скопје, MK
(540)

(591) црна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи што не се опфатени со другите
каласи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогови, рогозина, коски, слонова коска,
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настава, забава,
активности
кл. 43

кл. 34 кибрити
(210) TM 2015/437

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на

(210) TM 2015/439

(220) 17/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,
кат3, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

KIDS PARK
(551) индивидуална
Трговски марки
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551) индивидуална

(510, 511)
кл. 28

игри и играчки, производи за

(510, 511)

гимнастика и спорт кои не се опфатени со
другите
класи,
украси
за
елка

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

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

кревети
кл.
25

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

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

и
облека,

обувки

и

маси
капи

активности
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување
(210) TM 2015/440

(220) 17/04/2015

(210) TM 2015/444

(220) 17/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство и трговија
ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство и трговија

бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Капитол
Мол, Скопје, MK

ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

бул.Јане Сандански бр.71А/тц Капитол
Мол, Скопје, MK

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

SARAR

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CAMPIONE
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл.
25

кревети
кл.
25

кл. 35

облека,

обувки

и

капи

огласување, водење на работење,

кл. 35

и
облека,

обувки

и

маси
капи

огласување, водење на работење,

управување со рботи, канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и

управување со работи, канцелариски работи

пијалоци, привремено сместување

(210) TM 2015/445

(210) TM 2015/443

(442) 31/10/2015
(731) Трговско друштво ФЕШН БРАВО
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

(220) 17/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за производство и трговија

(220) 17/04/2015

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб

ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Капитол

ТЦ/Рамстор лок.Г-15, MK

Мол, Скопје, MK

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

BLACK&WHITE
Трговски марки

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

MC GREGOR
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
кл.
25

и
облека,

обувки

и

маси
капи

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2015/454

(220) 20/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги
КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт

(591) светло виолетова, црна, бела
(551) индивидуална

Скопје
бул.Јане Сандански бр.71А/ТЦ Кап.-лок.Т1,

(510, 511)
кл. 30 производство на торти и колачи

кат3, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

(210) TM 2015/481

(220) 23/04/2015
(442) 31/10/2015

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(731) SkyLab AG
Nuschelerstrasse 31 8001 Zurich, CH

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

КАПИТОЛ ПЛЕЈ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

(540)

облека,

обувки

и

капи

Biomed

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

(551) индивидуална

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(510, 511)
кл. 3
пасти

за

заби;

средства

за

освежување/миење уста, не за медицински
(210) TM 2015/471

(220) 21/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) МАГ-АН ДИЗАЈН Д.О.О
ул.Никола Вукмировиќ бр.15, 1000, Скопје,

намени
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2015/487

(220) 24/04/2015

(740) Алексовски Јован

(442) 31/10/2015
(731) Dubai Aviation Corporation as flydubai

ул.Никола Вукмировиќбр.15, 1000, Скопје

flydubai Headquarters Terminal 2, P.O. Box

(540)

353, Dubai, AE

MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(591) сива, црна
402 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/489

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на
воздушен транспорт, услуги за закуп на

(442) 31/10/2015
(731) FRANCK Prehrambena industrija,

авиони; услуги за патување; курирски услуги;
услуги за организирање на товар; услуги за

dionicko drustvo ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

складирање
товар;
услуги
за
карго
транспорт; испорака на стоки по воздушен

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

пат;

(540)

придружба

на

патници;

услуги

за

(220) 28/04/2015

товарно застапување и шпедиција; услуги за
раководење со земјата на аеродормот;
пакувае и складирање на стоки; резервации
и агенции за резервации на патување;
агенциски услуги за патување; резервации на
лет; организирање на летови; организирање
на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за
туристички
информации;
обезбедување
помош во check-in (чекирање) на летови и
туристички аранжмани; информации и
советодавни услуги кои се однесуваат на
сите гореспоменати услуги како услуги во
класа 39

(591) портокалова, зелена, црвена кафена,
црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2015/490

(210) TM 2015/488

(220) 28/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo ZAGREB

(220) 28/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) портокалова, лила, црвена, зелена,
кафена, црна, бела
(551) индивидуална

(591) жолта, лила, кафена, црвена, зелена,
бела, црна

(510, 511)
кл. 30 чај

(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл. 30 кафе

преносни конструкции; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали

(210) TM 2015/491

(220) 29/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Д.Т.У. МТПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK

метални
предмети;
метални
цевки;
производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи
кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен, неметални преносни

(540)

конструкции
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;

(591) жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 хеланки, маици, појас
(210) TM 2015/492

(220) 29/04/2015

(442) 31/10/2015
(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ул.Дојранска бр.14, Струмица, MK

инсалациски
услуги
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги
(210) TM 2015/498

(220) 04/05/2015
(442) 31/10/2015

(731) Halil Irfan Bumin
(540)

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi
No:3 Kadikoy / Istanbul, TR
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

(591) темно и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски парати и садови за
домакинството
(210) TM 2015/497

(220) 04/05/2015
(442) 31/10/2015

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

PERA Construction &
Engineering
(551) индивидуална

(731) Halil Irfan Bumin

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi
No:3 Kadikoy / Istanbul, TR

метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; неелектрични кабли и

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

производи од обичен метал што не се

PERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
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жици од обичен метал; железарија, мали
метални
предмети;
метални
цевки;
вклучени
во
другите
класи
кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен, неметални преносни
конструкции
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

кл. 37

31 Октомври 2015

градежни конструкции; поправки;

инсалациски

услуги

Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi
No:3 Kadikoy / Istanbul, TR

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги

(540)

(210) TM 2015/499

(220) 04/05/2015
(442) 31/10/2015

(731) Halil Irfan Bumin
Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi
No:3 Kadikoy / Istanbul, TR
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

преносни конструкции; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални
предмети;
метални
цевки;

PERA Construction
International

производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
градежни

материјали;

метални

преносни конструкции; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални
предмети;
метални
цевки;
производи од обичен метал што не се
вклучени
во
другите
класи
кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен,
конструкции

неметални

преносни

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсалациски
услуги
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги
(210) TM 2015/500

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

метални

(591) бела, зелена

кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран

и

битумен,

неметални

преносни

конструкции
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсалациски
услуги
кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги
(210) TM 2015/501

(220) 04/05/2015
(442) 31/10/2015

(731) Halil Irfan Bumin
Goztepe Mah.Bahariyeli Sk.no:27 Ic Kapi
No:3 Kadikoy / Istanbul, TR
(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

(220) 04/05/2015
(442) 31/10/2015

(731) Halil Irfan Bumin
Трговски марки
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(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

(540)

преносни конструкции; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални
предмети;
метални
цевки;
производи од обичен метал што не се
вклучени

во

другите

класи

кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен,
конструкции

неметални

преносни

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсалациски

услуги

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги
(210) TM 2015/505

(220) 05/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) E. I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, 19898 Wilmington, DE,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми, внатрешни гуми за пневматски
гуми, бандажи за пневматски гуми, закрпи за
поправка на внатрешни гуми, автомобилски
гуми,
велосипедски
гуми,
гуми
за
моторцикли, внатрешни гуми, парчиња
(лепливи гумени парчиња) за поправка за
внатрешни гуми, шарки на вулканизирани
гуми, шилци за тркала, шилци за тркала
против лизгање
(210) TM 2015/508

(442) 31/10/2015
(731) Airbnb, Inc.
888 Brannan Street, San Francisco, CA
94103, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

AIRBNB
CYAZYPYR

(551) индивидуална
кл. 5 инсектициди
(210) TM 2015/506

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

услуги за недвижен имот, имено

издавање за краток временски период куќи,
кондоминиуми, апартмани, "time-share" и

(510, 511)

(220) 05/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO.,
LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin
Township, Changhua County, TW
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(220) 04/05/2015

привремено сместување; листинг услуги на
недвижности за одмор и обезбедување на
услугите преку глобална компјутерска мрежа;
листинг услуги за недвижен имот, имено,
обезбедување на интерактивна вебстрана и
он-лајн база на податоци на имоти што се
изнајмуваат, информации за издавање,
описи и слики на имот, локации и простор за
Трговски марки
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слободни активности, достапност и цени за

информации

за

изнајмување на соби за одмор; услуги за

сместување,

привремени

недвижен имот, имено, обезбедување на
вебстрани каде корисниците ќе можат да

изнајмувања за одмор, имено, опис и слики
од имот, оценувања, локации и простор за

пратат и примат понуди за резервација за
изнајмување на краток период на куќи,

слободни активности, достапност и цени за
соби
за
привремено
сместување,

кондоминиуми,
привремено

привремени сместувања и изнајмувања за
одмор

апартмени,

"time-share" и
сместување

кл. 39
обезбедување на вебстрана за
договарање и резервирање на туристички
тури
и
екскурзии; обезбедување на вебстрана за

(210) TM 2015/512

соби

за

привремено

сместувања

(220) 07/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) Друштво за трговија и услуги
МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

претставување на информации за патување
и забелешки; обезбедување на он-лајн

ул.Хо Ши Мин бр.327б, 1000, Скопје, MK

компјутерска

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

база

на

податоци

за

пребарување на претставените информации
за патување; обезбедување на мислење за

и

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
(540)

давателите на туристички услуги, туристички
водич и услуги за туристички информации;
услуги на туристичка агенција; имено
резервација и најава за превоз, екскурзии,
туристички тури и патувања; обезбедување
на линкови до вебстраници на друг понуден
превоз, екскурзии, туристички тури и
патување
кл. 43 обезбедување на онлајн резервација,
услуги за привремена најава и пребарување
на соби за привремено сместување,
привремени сместувања и изнајмувања за
одмор;
обезбедување
на
онлајн
интерактивна вебстрана за претставување
на пребарување на соби за привремено
сместување, привремени сместувања и
изнајмувања за одмор и листинг за
изнајмување; обезбедување на вебстрана за
претставување на информации во областа
на соби за привремено сместување,
привремени сместувања и изнајмувања за
одмор; услуги на туристичка агенција, имено
резервирање и најава за соби за привремено
сместување,
изнајмувања

привремени сместувања и
за
одмор,
обезбедување

Трговски марки

ЗДРАВЈЕТО И УБАВИНАТА
ВО ФУНКЦИЈА НА
СОВРЕМЕНАТА ЖЕНА (во
изглед)
(591) бела, зелена, кафеава и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука со предавања
и изложбен дел на производи и услуги на
компании од областа
фармацијата и козметика
(210) TM 2015/514

на

медицината,

(220) 08/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) Акционерско друштво за
производство и промет на алкохолни и и
безалкохони пијалоци ГРОЗД
Стадион бб, 2400 Струмица, 2400,
Струмица, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
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кл. 3

(540)

парфимерија, козметика, особено

производи за нега на нокти, производи за
нега
на
раце
кл. 44 услуги на хигиена и разубавување на
луѓе, козметички салони, маникирање
(591) бела, црвена, црна, сива

(210) TM 2015/517

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2015
(731) АЛЕССАНДРО ЦОНКА ДООЕЛ увоз-

кл. 32 безалкохолен пијалок

извоз Скопје
ул.Орце Николов бр.186, лок 4, 1000,

(210) TM 2015/515

Скопје, MK

(220) 08/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) Акционерско друштво за

(220) 08/05/2015

(540)

производство и промет на алкохолни и и
безалкохони пијалоци ГРОЗД
Стадион бб, 2400 Струмица, 2400,
Струмица, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
парфимерија, козметика, особено
производи за нега на нокти, производи за
нега
на
раце
кл. 44 услуги на хигиена и разубавување на
луѓе, козметички салони, маникирање

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолен пијалок
(210) TM 2015/516

(220) 08/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) АЛЕССАНДРО ЦОНКА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ул.Орце Николов бр.186, лок 4, 1000,

(210) TM 2015/518

(220) 08/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) ДПТУ „БАДЕВ“ ДООЕЛ - Кавадарци
ул.Западен булевар бр.81, 1430,
Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Скопје, MK
(540)

ALESSANDRO CONKA DOOEL
(551) индивидуална
(510, 511)
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(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29

31 Октомври 2015

млеко и млечни производи, јогурт,

и штетни животни; фунгициди; гермициди;

кефир [пијалак од млеко], крем путерм

бактерициди;

млечни пијалоци во кои преовладува млеко,
млечни намази, павлака, путер, сирење,

паразити; алгициди; инсектициди; средства
за
уништување
мувла;
средства
за

кашкавал
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

уништување на коров; дезодоранси, (освен
за
лична
употреба);
препарати
за

управување со работата; услуги при
производство, увоз-извоз и продажба на

освежување воздух; средства за одбивање
инсекти

големо

и

мало

со:

млеко

и

средства

за

уништување

млечни

производи, јогурт, кефир [пијалак од млеко],
крем путер, млечни пијалоци во кои
преовладува млеко, млечни намази, павлака,
путер, сирење, кашкавал

(210) TM 2015/520

(220) 11/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) Unilever ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00,
Praha 8, Czech Republic, CZ

(210) TM 2015/519

(740) Друштво за застапување од областа на

(220) 11/05/2015

(442) 31/10/2015
(731) Unilever ČR, spol. s r.o.
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00,

индустриската сопственост ЖИВКО

Praha 8, Czech Republic, CZ

(540)

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

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SAVO
(551) индивидуална

(591) црвена и бела

(510, 511)
кл. 3 детергенти; препарати и супсанции,

(551) индивидуална

сите
за
перење;
препарати
за
кондиционирање на ткаенина, препарати за
белење, препарати за чистење, полирање,
триење
и
абразија;
препарати
за
одблокирање одвовдни цевки; препарати за
потребите за миење на садови; сапуни;
рачно перење; марамици натопени со
препарати
полирање

и

супстанции

за

чистење

и

кл.
5
дезинфекциони
средства;
дезинфекциони средства за хигиена или

(510, 511)
кл. 3 детергенти; препарати и супсанции,
сите
за
перење;
препарати
за
кондиционирање на ткаенина, препарати за
белење, препарати за чистење, полирање,
триење
и
абразија;
препарати
за
одблокирање одвовдни цевки; препарати за
потребите за миење на садови; сапуни;
рачно перење; марамици натопени со
препарати
полирање

и

супстанции

за

чистење

и

санитарна употреба; санитарни препарати;

кл.
5
дезинфекциони
средства;
дезинфекциони средства за хигиена или

препарати за уништување штетници, инсекти

санитарна употреба; санитарни препарати;

Трговски марки

409 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

препарати за уништување штетници, инсекти
и штетни животни; фунгициди; гермициди;
бактерициди; средства за уништување
паразити; алгициди; инсектициди; средства
за
уништување
мувла;
средства
за
уништување на коров; дезодоранси, (освен
за
лична
употреба);
препарати
за
освежување воздух; средства за одбивање
инсекти
(210) TM 2015/134

(220) 04/02/2015

(442) 31/10/2015
(731) ЕУРОМЕДИКС ЛАБАРАТОРИ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Народен Фронт бр. 14 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

39
44
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(210)
TM 2015/0090
TM 2015/0119
TM 2015/0199
TM 2014/0521
TM 2011/1103
TM 2011/1104
TM 2014/0293
TM 2014/0521
TM 2015/0084
TM 2015/0085
TM 2015/0260
TM 2015/0261
TM 2015/0262
TM 2015/0263
TM 2015/0269
TM 2015/0271
TM 2015/0352
TM 2015/0388
TM 2015/0389
TM 2015/0421
TM 2015/0481
TM 2015/0516
TM 2015/0517
TM 2015/0519
TM 2015/0520
TM 2015/0271
TM 2012/0498
TM 2012/0499
TM 2014/1138
TM 2015/0061
TM 2015/0062
TM 2015/0063
TM 2015/0064
TM 2015/0066
TM 2015/0067
TM 2015/0068
TM 2015/0072
TM 2015/0090

Трговски марки

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10

TM 2015/0115
TM 2015/0116
TM 2015/0117
TM 2015/0218
TM 2015/0240
TM 2015/0244
TM 2015/0265
TM 2015/0270
TM 2015/0278
TM 2015/0279
TM 2015/0280
TM 2015/0336
TM 2015/0337
TM 2015/0355
TM 2015/0358
TM 2015/0505
TM 2015/0519
TM 2015/0520
TM 2015/0119
TM 2015/0497
TM 2015/0498
TM 2015/0499
TM 2015/0500
TM 2015/0501
TM 2015/0242
TM 2015/0084
TM 2015/0085
TM 2015/0199
TM 2015/0222
TM 2015/0241
TM 2013/1075
TM 2015/0082
TM 2015/0119
TM 2015/0245
TM 2015/0246
TM 2015/0277
TM 2015/0428
TM 2015/0084
TM 2015/0085

10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
14
14
16
16
16
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24

TM 2015/0331
TM 2015/0415
TM 2015/0241
TM 2015/0427
TM 2015/0433
TM 2015/0434
TM 2014/0694
TM 2014/0695
TM 2015/0234
TM 2015/0350
TM 2015/0351
TM 2015/0353
TM 2015/0506
TM 2014/0407
TM 2015/0119
TM 2015/0074
TM 2015/0277
TM 2015/0339
TM 2015/0428
TM 2015/0497
TM 2015/0498
TM 2015/0499
TM 2015/0500
TM 2015/0501
TM 2014/0917
TM 2015/0114
TM 2015/0387
TM 2015/0437
TM 2014/0521
TM 2014/0917
TM 2015/0241
TM 2015/0481
TM 2015/0492
TM 2014/0237
TM 2015/0114
TM 2015/0186
TM 2015/0187
TM 2015/0415
TM 2015/0428
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24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

TM 2015/0443
TM 2015/0444
TM 2015/0445
TM 2011/1103
TM 2011/1104
TM 2011/1324
TM 2014/0237
TM 2015/0053
TM 2015/0374
TM 2015/0375
TM 2015/0428
TM 2015/0440
TM 2015/0443
TM 2015/0444
TM 2015/0445
TM 2015/0454
TM 2015/0491
TM 2015/0374
TM 2015/0375
TM 2015/0226
TM 2015/0234
TM 2015/0428
TM 2015/0438
TM 2015/0439
TM 2012/0606
TM 2012/1367
TM 2014/1256
TM 2014/1257
TM 2015/0038
TM 2015/0120
TM 2015/0153
TM 2015/0227
TM 2015/0518
TM 2011/0790
TM 2013/0325
TM 2014/1371
TM 2015/0120
TM 2015/0228
TM 2015/0229
TM 2015/0230
TM 2015/0276
TM 2015/0279
TM 2015/0280
TM 2015/0317
TM 2015/0384
TM 2015/0413
TM 2015/0471
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30
30
30
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

TM 2015/0488
TM 2015/0489
TM 2015/0490
TM 2014/1256
TM 2014/1257
TM 2014/0151
TM 2015/0088
TM 2015/0093
TM 2015/0094
TM 2015/0101
TM 2015/0102
TM 2015/0214
TM 2015/0276
TM 2015/0279
TM 2015/0324
TM 2015/0370
TM 2015/0514
TM 2015/0515
TM 2007/0579
TM 2013/0949
TM 2015/0276
TM 2011/1103
TM 2011/1104
TM 2015/0177
TM 2015/0178
TM 2015/0180
TM 2015/0181
TM 2015/0210
TM 2015/0211
TM 2015/0212
TM 2015/0213
TM 2015/0223
TM 2015/0224
TM 2015/0267
TM 2015/0435
TM 2015/0436
TM 2013/0854
TM 2014/0237
TM 2014/0407
TM 2014/0442
TM 2014/0694
TM 2014/0695
TM 2014/0917
TM 2014/1172
TM 2014/1173
TM 2014/1256
TM 2014/1257

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

TM 2014/1371
TM 2015/0038
TM 2015/0053
TM 2015/0082
TM 2015/0083
TM 2015/0114
TM 2015/0120
TM 2015/0127
TM 2015/0128
TM 2015/0186
TM 2015/0187
TM 2015/0199
TM 2015/0201
TM 2015/0202
TM 2015/0203
TM 2015/0204
TM 2015/0205
TM 2015/0207
TM 2015/0208
TM 2015/0228
TM 2015/0229
TM 2015/0230
TM 2015/0234
TM 2015/0248
TM 2015/0250
TM 2015/0254
TM 2015/0274
TM 2015/0275
TM 2015/0277
TM 2015/0326
TM 2015/0327
TM 2015/0328
TM 2015/0334
TM 2015/0339
TM 2015/0346
TM 2015/0347
TM 2015/0348
TM 2015/0349
TM 2015/0353
TM 2015/0370
TM 2015/0385
TM 2015/0387
TM 2015/0411
TM 2015/0413
TM 2015/0427
TM 2015/0428
TM 2015/0438
Трговски марки
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35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

TM 2015/0439
TM 2015/0440
TM 2015/0443
TM 2015/0444
TM 2015/0445
TM 2015/0454
TM 2015/0518
TM 2013/0854
TM 2014/0442
TM 2015/0127
TM 2015/0128
TM 2015/0274
TM 2015/0275
TM 2015/0277
TM 2015/0301
TM 2015/0314
TM 2015/0353
TM 2015/0368
TM 2015/0411
TM 2015/0497
TM 2015/0498
TM 2015/0499
TM 2015/0500
TM 2015/0501
TM 2015/0508
TM 2013/0854
TM 2015/0082
TM 2015/0248
TM 2015/0250
TM 2015/0254
TM 2015/0277
TM 2015/0427
TM 2015/0497
TM 2015/0498
TM 2015/0499
TM 2015/0500
TM 2015/0501
TM 2015/0201
TM 2015/0202
TM 2015/0203
TM 2015/0204
TM 2015/0205
TM 2015/0207
TM 2015/0208
TM 2015/0277
TM 2015/0326
TM 2015/0327
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38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42

TM 2015/0328
TM 2015/0339
TM 2015/0346
TM 2015/0347
TM 2015/0348
TM 2015/0349
TM 2015/0248
TM 2015/0250
TM 2015/0254
TM 2015/0277
TM 2015/0301
TM 2015/0390
TM 2015/0391
TM 2015/0487
TM 2015/0508
TM 2015/0301
TM 2015/0374
TM 2015/0375
TM 2012/0923
TM 2014/0140
TM 2014/0767
TM 2014/0768
TM 2014/0769
TM 2014/0770
TM 2014/1304
TM 2014/1308
TM 2015/0074
TM 2015/0091
TM 2015/0175
TM 2015/0207
TM 2015/0208
TM 2015/0226
TM 2015/0239
TM 2015/0259
TM 2015/0277
TM 2015/0339
TM 2015/0368
TM 2015/0385
TM 2015/0392
TM 2015/0438
TM 2015/0439
TM 2015/0512
TM 2013/1075
TM 2014/0694
TM 2014/0695
TM 2014/0767
TM 2014/0768

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
45
45

TM 2014/0769
TM 2014/0770
TM 2015/0201
TM 2015/0202
TM 2015/0203
TM 2015/0204
TM 2015/0205
TM 2015/0240
TM 2015/0250
TM 2015/0277
TM 2015/0326
TM 2015/0327
TM 2015/0328
TM 2015/0346
TM 2015/0347
TM 2015/0348
TM 2015/0349
TM 2015/0368
TM 2015/0383
TM 2015/0427
TM 2015/0497
TM 2015/0498
TM 2015/0499
TM 2015/0500
TM 2015/0501
TM 2012/1325
TM 2014/0238
TM 2014/1371
TM 2014/1419
TM 2015/0038
TM 2015/0191
TM 2015/0247
TM 2015/0335
TM 2015/0370
TM 2015/0372
TM 2015/0384
TM 2015/0392
TM 2015/0438
TM 2015/0439
TM 2015/0440
TM 2015/0454
TM 2015/0508
TM 2015/0269
TM 2015/0516
TM 2015/0517
TM 2014/0139
TM 2014/0140
413 | С т р а н а

31 Октомври 2015

45
45

TM 2014/0141
TM 2014/0767

Гласник Бр. 3/2015

45
45

TM 2014/0768
TM 2014/0769

45
45

TM 2014/0770
TM 2015/0297

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
CARRERAS LIMITED
СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје
"GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial Company of Cosmetics,
Garments, House and Pharmaceutical Articles" Maroussi Attikis, Athens
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац
Actavis Group PTC enf.
ADP, LLC Delaware limited liability company
Airbnb, Inc.
American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Amgen Inc. (Delaware corporation)
Amgen Inc., (Delaware corporation)
BADEL 1862 d.d.
BASF SE
BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED
Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts Corporation)
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Inc.
British American Tobacco (Brands) Limited
British American Tobacco (Brands) Limited
British American Tobacco (Brands) Limited
British American Tobacco (Brands) Limited
Deva Holdings A.S.
Dubai Aviation Corporation as flydubai
Dun & Bradstreet International Ltd.
Dun & Bradstreet International Ltd.
E. I. du Pont de Nemours and Company
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB
FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB
GlaxoSmith Kline LLC,
GlaxoSmith Kline LLC,
Halil Irfan Bumin
Halil Irfan Bumin
Halil Irfan Bumin
Halil Irfan Bumin
Halil Irfan Bumin
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(210)
MK/T/2015/223
MK/T/2015/226
MK/T/2015/72
MK/T/2015/94
MK/T/2015/93
MK/T/2015/265
MK/T/2015/411
MK/T/2015/508
MK/T/2015/177
MK/T/2015/331
MK/T/2015/270
MK/T/2007/579
MK/T/2015/90
MK/T/2015/181
MK/T/2015/240
MK/T/2015/267
MK/T/2015/224
MK/T/2015/210
MK/T/2015/211
MK/T/2015/180
MK/T/2015/178
MK/T/2015/278
MK/T/2015/487
MK/T/2015/127
MK/T/2015/128
MK/T/2015/505
MK/T/2015/488
MK/T/2015/489
MK/T/2015/490
MK/T/2012/498
MK/T/2012/499
MK/T/2015/497
MK/T/2015/498
MK/T/2015/499
MK/T/2015/500
MK/T/2015/501
Трговски марки
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Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD
Labaratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi
Labaratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi
LRC Products Limited
LRC Products Limited
Mahindra & Mahindra Limited
Mahindra & Mahindra Limited
MAKE-UP ART COSMETICS INC.
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
Novartis AG
OTCF S.A
Philip Morris Products S.A.
Philip Morris Products S.A.
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Rubella Beauty AD
S. C. Johnson & Son, Inc.
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
Seagate Technology LLC (a Delaware Corporation)
Seagate Technology LLC (a Delaware Corporation)
SkyLab AG
Spotless Punch Limited, A British company,
The Coca-Cola Company
THE GILLETTE COMPANY
TROPICANA PRODUCTS, INC.
Twentieth Century Fox Film Corporation
Twentieth Century Fox Film Corporation
Unilever ČR, spol. s r.o.
Unilever ČR, spol. s r.o.
Wildfox Couture IP Holdings, LLC, a California limited liability company
YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
Агенција за филм на Република Македонија
Адвокатска канцеларија Давор Попивода
Адвокатска канцеларија Давор Попивода
Адвокатска канцеларија Давор Попивода
Адвокатско друштво Наумов, Менкиноски и Партнери
Аја Комерц Идриз ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и
безалкохони пијалоци ГРОЗД
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и и

MK/T/2015/244
MK/T/2015/277
MK/T/2015/506
MK/T/2015/116
MK/T/2015/117
MK/T/2015/85
MK/T/2015/84
MK/T/2015/350
MK/T/2015/351
MK/T/2015/271
MK/T/2015/336
MK/T/2015/337
MK/T/2015/115
MK/T/2015/428
MK/T/2015/212
MK/T/2015/213
MK/T/2014/1172
MK/T/2014/1173
MK/T/2015/421
MK/T/2015/352
MK/T/2015/260
MK/T/2015/261
MK/T/2015/262
MK/T/2015/263
MK/T/2015/246
MK/T/2015/245
MK/T/2015/481
MK/T/2014/521
MK/T/2015/276
MK/T/2015/222
MK/T/2015/88
MK/T/2015/102
MK/T/2015/101
MK/T/2015/519
MK/T/2015/520
MK/T/2011/1324
MK/T/2015/114
MK/T/2013/325
MK/T/2015/385
MK/T/2014/140
MK/T/2014/141
MK/T/2014/139
MK/T/2015/297
MK/T/2015/38
MK/T/2015/514
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безалкохони пијалоци ГРОЗД
Акционерско Друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје
АЛЕССАНДРО ЦОНКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
АЛЕССАНДРО ЦОНКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
Ателје Ирина Ирина Славчо Тошева
А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје
А-Цони Александар ДООЕЛ Скопје
Вардар Експрес
Вардар Експрес Травел
Влатко Павлевски
Војо Николоски
Војо Николоски
ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-извоз
ГАЛЕНИКА АД Београд
ГАРИП МУСЛИЈИ
Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
Д.Т.У. МТПРОМЕТ-1 ДООЕЛ
ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје
ДОРУК ДОО СКОПЈЕ
ДПТУ „БАДЕВ“ ДООЕЛ - Кавадарци
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПТУ ХЕРБОС СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз
ДПУ КРЕДО МУЗИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговја
КОДИНГ ДООЕЛ
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
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MK/T/2015/119
MK/T/2015/516
MK/T/2015/517
MK/T/2014/442
MK/T/2015/383
MK/T/2015/187
MK/T/2015/186
MK/T/2015/390
MK/T/2015/391
MK/T/2015/91
MK/T/2015/317
MK/T/2015/227
MK/T/2015/435
MK/T/2015/436
MK/T/2015/433
MK/T/2015/434
MK/T/2015/437
MK/T/2015/218
MK/T/2014/407
MK/T/2015/492
MK/T/2015/491
MK/T/2015/334
MK/T/2015/372
MK/T/2015/518
MK/T/2015/68
MK/T/2015/61
MK/T/2014/1138
MK/T/2015/67
MK/T/2015/62
MK/T/2015/63
MK/T/2015/64
MK/T/2015/66
MK/T/2015/259
MK/T/2014/694
MK/T/2014/695
MK/T/2015/324
MK/T/2015/201
MK/T/2015/202
MK/T/2015/203
MK/T/2015/204
MK/T/2015/205
MK/T/2015/349
MK/T/2015/348
MK/T/2015/347
MK/T/2015/346

Трговски марки
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Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за мерно регулациони системи и електромашински
инсталации Мепринг Тодор и др. ДОО Скопје
Друштво за посредување и промет со недвижнини ИХНЕ Реалти ДОО
Скопје
Друштво за посредување, трговија, услуги АРОМАТИК БЈУТИ
ИНСТИТУТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје
Друштво за производство на софтвер, трговија и услуги ПРАЈМ АППС
ДОО Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ЕСХА-КОМ ДООЕЛ, експортимпорт
Друштво за производство, трговија и превоз ВАЗАР ДОО увоз-извоз
Друштво за производство, трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕл,
увоз извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР
ЦОПАНЕЛИС ДОО Валандово
Друштво за производство, трговија и услуги, Арабеска Стил Дооел
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЗОРАЛЕКМАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЗОРАЛЕКМАРИНКОВИЌ ДООЕЛ Кавадарци
Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БАКАЛ
БАКЕРО ДООЕЛ експорт импорт
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увозизвоз ТИ-АМО Горги Ржев и др. ЈТД
Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје
Друштво за тенничко испитување и анализа на моторни возила САВА
СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВИНО М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес
Друштво за трговија и услуги М КАР ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги М КАР ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги МАРИЛИ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги ЕМИ-БЕТИ увоз извоз ДОО
Друштво за угостителство и игри на среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО Гевгелија
Друштво за угостителство производство трговија и услуги ПРО
ЕНЕРЏИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Струга
Друштво за угостителство, промет и услуги БИСТРО ГАЛА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2015/327
MK/T/2015/328
MK/T/2015/326
MK/T/2015/427

Трговски марки

MK/T/2013/854
MK/T/2015/269
MK/T/2015/444
MK/T/2015/443
MK/T/2015/440
MK/T/2013/1075
MK/T/2015/53
MK/T/2014/151
MK/T/2015/199
MK/T/2012/1367
MK/T/2011/790
MK/T/2014/237
MK/T/2015/279
MK/T/2015/280
MK/T/2015/384
MK/T/2015/392
MK/T/2014/293
MK/T/2015/250
MK/T/2013/949
MK/T/2015/454
MK/T/2015/439
MK/T/2015/438
MK/T/2015/413
MK/T/2015/248
MK/T/2015/254
MK/T/2015/512
MK/T/2015/234
MK/T/2015/239
MK/T/2015/153
MK/T/2014/1419
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Друштво за угостителство, трговија и услуги Гостилница Турист Зора
Доо увоз-извоз
ДТПТУ НАЈК ПРОМ ДООЕЛ
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје
Ердин Браими
Жаклина Ковачевиќ Божилова
Зоран Милошоски
ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО
Кафе бар СТАГЕ кафе ТП Маја Васил Рисова
Келкоцева Невенка
Келкоцева Невенка
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЛЕМИШЕВСКИ КИРИЛ
МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје
МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје
МАГ-АН ДИЗАЈН Д.О.О
Мандичевски Деан
Мешков Манче
Никола Филипче
Океан ком трејд доо Скопје
Океан ком трејд доо Скопје
Океан ком трејд доо Скопје
Олгица Илоска
Палензовска Силвана
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп
ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ
ПроКредит Банка АД
Сабит Баклу
Сашо Дукоски
СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост за
услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје
Сојуз на стопански комори на Македонија
Сојуз на стопански комори на Македонија
Сојуз на стопански комори на Македонија
Сојуз на стопански комори на Македонија Стопанска Интересна
Заедница - Скопје
Тасков Стојче
Тасков Стојче
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за производство, промет и услуги АГРО ГУМА ДОО
експорт-импорт Скопје
Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС
ДООЕЛ Скопје
Трговско Друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА
АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Трговско друштво ФЕШН БРАВО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје
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MK/T/2014/238
MK/T/2015/242
MK/T/2015/82
MK/T/2011/1104
MK/T/2015/175
MK/T/2015/370
MK/T/2015/387
MK/T/2015/335
MK/T/2015/375
MK/T/2015/374
MK/T/2015/214
MK/T/2015/74
MK/T/2014/1304
MK/T/2014/1308
MK/T/2015/471
MK/T/2015/301
MK/T/2015/191
MK/T/2015/415
MK/T/2015/229
MK/T/2015/228
MK/T/2015/230
MK/T/2015/368
MK/T/2015/241
MK/T/2012/606
MK/T/2014/1256
MK/T/2014/1257
MK/T/2015/314
MK/T/2011/1103
MK/T/2014/917
MK/T/2014/1371
MK/T/2014/769
MK/T/2014/768
MK/T/2014/767
MK/T/2014/770
MK/T/2015/275
MK/T/2015/274
MK/T/2015/120
MK/T/2015/339
MK/T/2015/83
MK/T/2012/1325
MK/T/2015/353
MK/T/2015/445
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје
Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје
ТРЕНД ПЛУС ДОО
Универзитет на југоисточна европа
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД“
АД-Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Џорџ Цветковски
Џорџ Цветковски

MK/T/2015/207
MK/T/2015/208
MK/T/2015/247
MK/T/2012/923
MK/T/2015/388

Трговски марки

MK/T/2015/389
MK/T/2015/358
MK/T/2015/355
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Гласник Бр. 5/2015

РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 22439

(151) 19/10/2015

пестициди заради заштита на паднати дрвја

(210) TM 2005/786

(220) 21/10/2005

и обработено и необработено дрво

(181) 21/10/2015
(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги АМОР И АЛДЕС “АЛ-

(111) 22238

(151) 10/09/2015

(210) TM 2011/484

(220) 13/05/2011
(181) 13/05/2021

МАКС“ ДОО
ул. "Гоце Делчев" бб 2400 Струмица, MK

(450) 31/10/2015
(732) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Градско

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Автопат бб, 1420 Градско, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, бела, светло сина,
темно сина, светло зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масла и масти за јадење
(111) 22249

(151) 22/09/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2011/251

(220) 17/03/2011
(181) 17/03/2021

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

(450) 31/10/2015
(732) BASF SE

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am

кл. 33

Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(111) 22216

(151) 10/09/2015

(210) TM 2011/810

(220) 22/07/2011
(181) 22/07/2021

СТОРАНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување бактерии,
фунгициди,
хербициди,
пестициди
кл. 22 мрежи обложени со пестициди заради

алкохолни пијалаци (освен пиво)

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15, 1000 Скопје, MK
(540)

заштита на земјоделски, хортикултурни и
шумски производи, гроздобер, жетва на
плодови и семиња, мрежи обложени со

Трговски марки

(591) сина, портокалова, црвена, бела
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(551) индивидуална

обработка и пренос на податоци за платени

(510, 511)

сметки,

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
препарати
за

електронска

обработка

на

осигурителни барања, кредитни бироа,
услуги за кредитни картички, издавање на

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

кредитни
картички,

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

картички,издавање на вредносни токени,
услуги за картички за наплата, услуги за при-

средства за дезинфекција, препарати за

пејд

уништување
хербициди

дебитни трансакции, електронски пренос на
средства, паметни (смарт) картички и

штетници,

фунгициди,

картички, услуги за
издавање
на

картички,

електронски

дебитни
дебитни

кредитни

и

(111) 22224

(151) 10/09/2015

електронски услуги за готовина, исплата на
готовина, замена на готовина овозможена

(210) TM 2011/839

(220) 03/08/2011
(181) 03/08/2021

преку кредитни картички и дебитни картички,
електронски
готовински
трансакции,

(450) 31/10/2015
(732) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard, Foster City,

верификација

на

чекови,

кеширање

на

California 94404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

за обработка на плаќања, обработка на
финансиски
трансакции
он-лајн
преку

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

глобална компјутерска мрежа или преку
телекомуникациски, мобилни или безжични

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

уреди,

(540)

верификација на трансакции, и ширење на
финансиски информации и податоци за

чекови,
пристап
кон
депозити
и
автоматизирани услуги на банкомати, услуги

услуги

електронско
компјутерска

за

идентификација

плаќање
мрежа

преку
или

и

глобална
преку

телекомуникациски, мобилни или безжични
уреди

(510, 511)
финансиски услуги, финансиски
финансиски
консултации,

финансиски
информации,

евалуации,
финансиски

(151) 10/09/2015

(210) TM 2011/863

(220) 08/08/2011

(181) 08/08/2021
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Скопје

(591) златно жолта и темно сина
(551) индивидуална
кл. 36
анализи,

(111) 22237

финансиски
менаџмент,

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

финансиски услуги, услуги за менување на
пари, банкарство, домашно банкарство,
услуги за плаќање на сметки, електронска
422 | С т р а н а
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1796 18th Street, Suite C, 94107 San
Francisco, CA, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
(591) црна, бела, светло жолта, темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

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

TIZEN

кл. 29 месо и сувомеснати производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22290

(151) 07/10/2015

кл. 9

(210) TM 2011/936

(220) 02/09/2011
(181) 02/09/2021

софтверски апликации; мобилни софтверски
апликации; мобилни софтверски апликации

компјутерски софтвер; компјутерски

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија

за рачни електронски уреди, мобилни
телефони, смарт телефони, таблет (tablet),

и услуги КА - ЕЛЕКТРА ДОО увоз-извоз

нетбук (netbook), преносни (notebook) и
лаптоп компјутери, преносни медиа плеери,

Скопје
ул.Отокар Кершовани бр.20, 1000 Скопје -

персонални

дигитални

асистенти

(PDA),

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

смарт телевизори, корпорациски уреди од
типот на дигитални асистенти и на

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

компјутери
во
возила;
компјутерски
софтверски програми за развој на апликации

Чаир, MK

за лични и рачни компјутери; компјутерски
оперативни системи, компјутерски помошен
софтвер и друг компјутерски софтвер кој се
(591) бела, црвена, жолта и сребрено сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 бакарни жици, изолирани, електрични
кабли, електрични контакти, електрични
прекинувачи, електрични мрежи (материјали
за електрични мрежи жици и кабли);
електрични

отпорници,

електрични

потенциометри за светло регулирање,
електрични спојки, штекери, приклучоци и

употребува за одржување и работа на
компјутерски систем; компјутерски хардвер;
процесори на податоци; програмабилни
процесори на податоци; полупроводници;
микропроцесори; полупроводнички уреди;
интегрирани кола; комплет на компјутерски
интегрални

кола

(chipsets);

компјутери;

таблет (tablet), нетбук (netbook), преносни
(notebook) и лаптоп компјутери; преносни

други електрични спојки

компјутери; рачни компјутери; безжични
уреди кои се употребуваат за интернет

(111) 22239

(151) 10/09/2015

поврзаност и содржат преност на податоци и
слики; електронски рачни уреди, мобилни

(210) TM 2011/1017

(220) 27/09/2011
(181) 27/09/2021

(450) 31/10/2015
(300) RM2011C004202 24/06/2011 IT
(732) The Linux Foundation
Трговски марки

телефони,

смарт

телефони,

персонални

дигитални асистенти (PDA); електронски
рачни уреди, мобилни телефони, смарт
телефони, персонални дигитални асистенти
(PDA) за безжичен пренос на податоци и/или
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говорни сигнали и/или инкорпорирање на

(210) TM 2011/1052

(220) 05/10/2011

електронска пошта (e-mail), пејџер, факс,

(181) 05/10/2021

радио,
личен
организатор,
мобилна
поврзаност, безжична поврзаност, mpЗ

(450) 31/10/2015
(732) Hilding Anders International AB

плеер, сателитски навигациски систем,
приемник за глобален позиционен систем

Ostra Varvsgatan 4 211 19 Malmo, SE

(GPS), записник за податоци за глобален
позиционен систем за евидентирање и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

класифицирање

на

патувања,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

дигитален

фотоапарат, дигитална видео камера и/или
компјутерски
оперативен
систем;
електронски рачни уреди за снимање,
организирање, емитување, претставување и
прегледување на текст, податоци, видео и
аудио фајлови; информациски и забавни
системи за употреба во возила; навигациски
уреди за
поморски,

употреба во
геодетски,

возила; научни,
фотографски,

(591) темно сина, жолта и бела

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

(551) индивидуална
(510, 511)

(инспекција), спасувачки и наставни апарати
и инструменти; апарати и инструменти за

кл. 20
мебел, кревети, постелнина со
исклучок на чаршафи; рамки за кревети;

спроведување,

перници; душеци; огледала; рамки за слики;

вклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрична енергија;

софи;
кл. 24

апарати
за
снимање,
пренос
или
репродукција на звук или слики; магнетни

(текстил), навлаки за перници, ќебиња за
кревети, прекривки за кревети [јоргани],

носители на податоци, дискови за снимање;
автоматски вендинг машини и механизми за

креветски покривачи, текстил, материјал за
тапацирање, прекривки за душеци, прекривки

апарати што се активираат со монети или

за мебел, навлаки (украсни навлаки) за

жетони; регистар каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

перници, прекривки за кревет од хартија
кл. 35
маркетинг и продажба на мало

компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 42 обезбедување на информации во

поврзана со мебел и предмети за внатрешна
декорација, вклучувајќи кревети и друг мебел

областа
на
софтверски
дизајн
развој и инсталирање и одржување на

за спални соби, постелнина, рамки за
кревети, софи, душеци, перници, прекривки

софтвер; дизајн и развој на софтвер; научни

за кревети, креветски покривачи, материјал

и технолошки услуги и истражување и дизајн
во врска со истите; индустриска анализа и

за тапацирање и прекривки за душеци

истражувачки услуги; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) 22291

(151) 07/10/2015

(210) TM 2011/1107

(220) 18/10/2011

(111) 22195
424 | С т р а н а
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(300) 2011-067580 21/09/2011 JP
(732) NIKON CORPORATION

филмски ленти); апарати и инструменти за

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

телескопи и слично; тела на цевки за
телескопи (леќи-цилиндри); триножци (за

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

телескопи);
рефлектори

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

телескопи); телескопи; леќи (за телескопи);
микроскопи; лупи; тела на цевки за

(540)

микроскопи

снимање на звук (кинематографски апарати);

перископи;
(за телескопи);

(леќи-цилиндри);

двогледи;
призми (за

металуршки

микроскопи;
биолошки
микроскопи;
рефлектори (за микроскопи); призми (за
микроскопи); поларизациски микроскопи;
стереоскопи; леќи (за микроскопи); камери и
делови и додатоци за исти; леќи за камери;
футроли за камери и дигитални камери;
ленти за камери и дигитални камери; оптички
апарати и инструменти; футроли посебно
направени за фотогафски апарати и
(591) бела, црна и сите нијанси на сива боја
(551) индивидуална

инструменти; филтери за ултравиолетови
зраци,
за
фотографија;
филтери

(510, 511)
кл. 9 фотографски инструменти и апарати;

(фотографија);
(фотографија);

кинематографски инструменти и апарати;

(фотографија);

оптички апарати и инструменти; наклонливи
глави (за камери); камери; пронајдувачи на

(фотографија); бленди (фотографија); котури
(фотографија); база за фотографски апарати;

домет (за камери); машини и апарати за
развивање слики, печатење, зголемување

визири, фотографски; триножци за камери;
епидијаскопи; фотографска опрема и делови

или обработка; триножци (за камери); бленди
(за камери); мевови (за камери); котури (за

и додатоци за иста; далечински управувачи
за камери и дигитални камери; камери со

камери);

проектори

на

бленди

само-

проектор со течен кристал; дигитални камери
со проектор со течен кристал; машини и
инструменти за мерење или тестирање;

визири (за камери); филтери за леќи (за
камери); капачиња за леќи (за камери); блиц

машини
и
стандардни

пиштоли (за камери); лежишта за филмови
(за камери); исфрлувачи на бленда (за

температура;
плиномери;
термометри;
мерачи на вода; ваги; ленти за мерење;

камери); леќи (за фотографски апарати);

мерач на волумен во јапонски стил во облик

броила за експонирање (на изложеност);
филмски проектори; фолии за графоскопи;

на кутија (маса); планиметри; коректори за
мерење; машини и апарати за мерење на

машини и
обработка

за развивање или
филмски
ленти;

изведени единици; манометри; индикатори
на ниво (либели); мерачи на акустика (звук);

кинематографски камери; проекциски екрани
за филмски ленти; машини за обработка (за

тахометри; акцелерометри; рефрактометар;
светлосни мерачи на порој; фотометри;

Трговски марки

слајдови;

исфрлувачи

блиц
лампи

тајмери (за камери); фотографски блиц
уреди (за камери); блиц лампи (за камери);

апарати
на

на

сијалици
за
батериски

инструменти
за
мерење
единици;
индикатори
на
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алтиметар

(висинометар);

(влагометар);

луксметар;

хигрометар

на

текстил;

машини

за

тестирање

на

на

пластика; машини за тестирање на граѓа;

вибрации; мерачи на бучава; машини за
регистрирање
(машини
за
мерење);

машини
и
инструменти
за
надзор
(прегледување); инструменти за мерење на

индикатори
на
брзина;
калориметри;
вискозиметар;
мерачи
на
згуснатост;

вертикали
машини и

гравиметри;
динамометри;

мерачи
на
густина;
протокомери (мерачи на

потреба на прегледување); машини и
апарати за мерење далечина (пронаоѓачи на

проток); машини и инструменти за прецизно

домет); покажувачи на наклон на брод

мерење; мерачи на агли; апарати за делење
на агли (мерни инструменти); сферометри

(клинометри); троножци (за машини за
прегледување); магнетски компаси (за

(топкомери);
инклинометар;
интерферометар; машини за мерење на

надзор); игли за компас за прегледување;
жирокомпас;
магнетски
жирокомпаси;

равност; профил проектори; проверувачи на
градуација (проверувачи на калибрирање);

фотограметриски
машини;
машини
за
мерење на ниво (за прегледување); прецизни

мерачи за мерење на должина; машини и

направи

инструменти со навои; компаратори (не
електронски); машини и инструменти за

теодолити); стапови пловци (за мерење
брзина
на
воден
млаз);
ланци
за

тестирање на рапавост на површина;
машини и инструменти за тестирање на

прегледување;
мети
(за
стапови
за
нивелирање); транзити (за прегледување);

равност;
машини
и
инструменти
за
автоматско подесување/регулирање; машини

стапови за нивелирање (за прегледување);
секстанти;
астрономски
машини
и

и инструменти за автоматска контрола на

инструменти

притисок; машини и инструменти за
автоматска контрола на проток на течност;

транзитни
телескопи;
астрономски
спектографи; зенитни телескопи; електронски

машини и инструменти за автоматска
контрола на состав на течност; машини и

дијаграми за идентификување на скриена
снага на боја; термосензитивни ленти за

инструменти за автоматска контрола на ниво
на течност; машини и инструменти за

покажување температура; тест узорци за
тестирање
на
настанување
'рѓа;

автоматска

телекомуникациски

контрола

на

мерачи

температура;

(алхидади);
метеоролошки
апарати; основни плочи (за

за

мерење

за

агли

мерење;

уреди

(прецизни

меридијански

и

апарати;

машини и инструменти за автоматска
контрола
на
согорување
(оксидација);

телефонски апарати; интерфони; мобилни
телефони;
апарати
за
автоматско

машини и инстументи за автоматска
контрола на вакуум; машини и инструменти

префрлување [за телекомуникации]; апарати
за рачно префрлување [за телекомуникации];

за автоматска контрола на калории; машини
и инструменти за контрола на програми;

телефонски апарати; машини и апарати за
комуникација преку жица; телепринтери;

машини и инструменти за контрола на

автоматски

материјали; тест за машини за компресија на
метали; тест за машини за цврстина на

фототелеграфски
апарати;
рачни
телеграфски
апарати;
машини
за

метал; тест за машини за цврстина (крутост)
на метал; машини за тестирање на гуми;

повторување измени; факс машини; машини
и апарати за пренос [за телекомуникации];

машини за тестирање на бетон; машини за
тестирање на цемент; машини за тестирање

машини и апарати за пренос на аудио
фреквенции [за телекомуникации); машини и
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апарати за пренос преку кабел; машини и

магнетни

апарати за пренос по линија на напојување;

конектори [за телекомуникациски апарати];

глави

[апарати];

звучници;

машини и апарати за пренос по електрични
водови; машини и апарати за пренос и

подножја и сталажи [за телекомуникациски
машини
и
апарати];
тастери
[на

повторување;
емитување;

машини
и
телевизиски

апарати за
приемници

телекомуникациски апарати]; електрични
кондензатори
[за
телекомуникациски

[телевизори];
телевизиски
радио приемници; радио

предаватели;
предаватели;

апарати]; осигурувачи [за телекомуникациски
апарати];
електрични
отпорници

машини и апарати за радио комуникација;

[за

преносиви машини и апарати за радио
комуникација;
машини
и апарати за

магнетофонски
ленти
за
касетофони;
преодни прекинувачи [за телекомуникациски

воздухопловна радио комуникација; машини
и апарати за фиксни (статични) станици за

апарати]; утична плоча; подобрувачи [за
телекомуникациски апарати]; празни видео

повеќеканална радио комуникација; машини
и апарати за фиксни (статични) станици за

касети;
индикаторски
лампички
[за
телекомуникациски апарати]; електричен

едноканална радио комуникација; машини и

фонометар;

апарати за радио комуникација во возила;
машини и апарати за радио комуникација во

трансформатори
[за
телекомуникациски
апарати]; заштитници [за телекомуникациски

морнарица; машини и уреди кои користат
радио сигнал на далечина; навигациски

апарати]; микрофони [за телекомуникациски
апарати]; апарати за чистење грамофонски

апарати за возила [компјутери на плочи (онбоард)]; машини и апарати за радиофарови;

плочи; празни дискови за снимање; спрееви
за грамофонски плочи; дигитални апарати и

уреди

станици;

делови и опрема за нив; дигитален фото рам;

радарски машини и апарати; лоран (систем
на далечинска радионавигација) навигација

"смарт" телефони; електронски машини,
апарати и нивни делови; Гајгеров бројач;

на машини и апарати; машини и инструменти
за телеметриско далечинско управување;

заварувач
циклотрони

машини и апарати со аудио фреквенција;
инструменти и системи на јавни адреси; ЦД

индустриски рендген машини и апарати (за
немедицински цели); индустриски бататрони

плеери;

електрични

(за немедицински цели); магнетни машини за

грамофони; грамофони; машини и апарати за
снимање на звук [апарати со аудио

испитување; магнетни детектори на објекти;
заштитни оклопи за магнетни дискови;

фреквенција]; машини и апарати со видео
фреквенција; дигитални фотоапарати; видео

машини
и
истражувања;

камери [камкордери]; видео плеери; видео
рекордери, ДВД плеери, ДВД рекордери;

апарати; длабиномер; ултразвучен детектор
на
кварови;
ултразвучни
сензори;

делови

електростатички

за

пронаоѓање

џубокс;

и

радио

касетофони;

прибор

за

телекомуникациски

телекомуникациски

апарати];

слушалки;

со
(за

празни

електрични

висока
фреквенција;
немедицински
цели);

апарати
за
сеизмички
хидрофонски
машини
и

машини

за

копирање;

машини и апарати; антени [воздушни];
ормари [за телекомуникациски апарати];

електронски систем за затварање врати;
компјутери;
електронски

калеми
[за телекомуникациски апарати]; бришачи за

микроскопи; електронски калкулатори за на
маса; хард дискови; програми за обработка

магнетни ленти; чистачи за магнетни ленти;
бришачи за магнетни глави; чистачи за

на текст; електронски цевки; рендген цевки
[за немедицинска употреба]; фотосензитивни

Трговски марки
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цевки [фото цевки] вакуум цевки; исправувач

видео дискови и видео касети; слајдови

на цевки; катодни цевки; цевки за празнење;

[фотографии];

полупроводни
елементи;
термистори;
диоди; транзистори; електронски кола [не

[фотографии]; електронски изданија

вклучувајќи оние кои се снимени со
компјутерски програми]; интегрални кола;

(111) 22299

(151) 23/09/2015

(210) TM 2011/1234

(220) 29/11/2011

интегрални кола од големи размери;
компјутерски програми; мемориски картички

(181) 29/11/2021
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија

во

цврста

состојба;

флеш

транспарентни

слајдови

мемориски картички; компјутерски софтвер
за уредување и организирање фотографии и

и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, MK

филмови;
лабораториски
инструменти;

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

апарати
и
лабораториски

експериментални
машини
и
апарати;
производители на воздушен гас; инкубатори

(540)

во кои се одржува константна температура;
инкубатори
во
кои
се
одржува константна влажност; стакларија за
научни експерименти во лаборатирии;
порцеланска опрема за научни експерименти
во лаборатории; печки за лабораториски
експерименти; научни модели и узорци;
батерии

и

ќелии; суви ќелии; мокри ќелии, акумулатори
[батерии]; фотонапонски ќелии; батерии и

(591) сина, зелена, жолта и бела боја
(551) индивидуална

полначи за фотоапарати и дигитални камери;
игри за користење (апарати за нив) кои се

(510, 511)
кл. 29

прилагодени за употреба со надворешен
екран
или

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

млеко

и

млечни

производи

монитор; електронски кола и ЦД-РОМ-ови
снимени со програми за рачни игри со екрани
со течен кристал; грамофони; метрономи;

(111) 22300

(151) 23/09/2015

(210) TM 2011/1235

(220) 29/11/2011

електронски кола и ЦД-РОМ-ови снимени со
автоматски и програми за изведување за
електронски
музички инструменти; музички фајлови кои

(181) 29/11/2021
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ

можат да се превземат; ЕП плочи; ЛП плочи;

експорт-импорт Куманово

магнетни картички со снимен звук, плочи и
касети;
снимени
компакт
дискови;

Романовце, MK

кинематографски филмови за прикажување;
слајд
филмови
за

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

прикажување; носачи на слајд филмови;
слики кои можат да се превземат; снимени
428 | С т р а н а
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29
кл. 43

млеко и млечни производи
услуги за подготвување храна и

пијалоци
(111) 22301

(151) 23/09/2015

(210) TM 2011/1236

(220) 29/11/2011
(181) 29/11/2021

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија

(591) сина, зелена, жолта и бела боја

и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

Романовце, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

кл. 29
кл. 43

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

пијалоци

млеко и млечни производи
услуги за подготвување храна и

(540)
(111) 22298

(151) 07/10/2015

(210) TM 2011/1253

(220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021

(450) 31/10/2015
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)
(591) сина, зелена, жолта и бела боја
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

млеко

и

млечни

производи

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(591) сина, бела, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

(111) 22302

(151) 23/09/2015

управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на

(210) TM 2011/1237

(220) 29/11/2011
(181) 29/11/2021

наставата,

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово
Романовце, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

Трговски марки

забава,

спортски

и

културни

активности,
вистинско
и
објективно
информирање на јавноста за иастаните од
сите области преку бранова фрекфенција,
интернет и печатени медиуми за животот во
Македонија и пошироко; прашања од интерес
на јавноста и објавување мислења на
граѓаните
создавање

и
и

организациите;

подготовка,

емитување

сопствени
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информативни,

културно-уметнички,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

образовни, забавни, економско-пропагандни

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

и други содржини; презентирање на јавното
мислење, рејтинзи за граѓаните

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(111) 22294

(151) 07/10/2015

(210) TM 2011/1254

(220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021
(450) 31/10/2015

(300)
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

тутун, преработка од тутун-особено

цигари, производи за пушачите, кибрит

(591) сина, бела, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата,

(591) сребрена, темно сина, бела, црвена

забава,

спортски

и

културни

активности,
вистинско
и
објективно
информирање на јавноста за иастаните од

(111) 22213

(151) 10/09/2015

(210) TM 2011/1261

(220) 05/12/2011

(181) 05/12/2021
(450) 31/10/2015
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

сите области преку бранова фрекфенција,
интернет и печатени медиуми за животот во
Македонија и пошироко; прашања од интерес
на јавноста и објавување мислења на
граѓаните

и

создавање
и
информативни,

организациите;

подготовка,

емитување
сопствени
културно-уметнички,

образовни, забавни, економско-пропагандни
и други содржини; презентирање на јавното
мислење, рејтинзи за граѓаните
(111) 22212

(151) 10/09/2015

(210) TM 2011/1260

(220) 05/12/2011
(181) 05/12/2021

(450) 31/10/2015
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП

BRAND BLUE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработка од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрити
(111) 22255

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/104

(220) 08/02/2012
(181) 08/02/2022

(450) 31/10/2015
(732) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје
ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK
(540)

ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK
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(551) индивидуална

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

(510, 511)

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
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
хербициди

штетници,

фунгициди,

PARADOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
електронски безбедносни уреди,
односно, контролни панели за безбедност,
тастатури за електронски аларми, сензори за
аларми, безбедносни детектори за движење,

(111) 22256

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/105

(220) 08/02/2012
(181) 08/02/2022

(450) 31/10/2015
(732) ДИСАКО ДООЕЛ Скопје
ул.Јуриј Гагарин бр.6а, 1000 Скопје, MK
(540)

дисплеј модули за безбедност, односно LCD
и LED тастатури, хардвер и безжични
детектори, модули и читачи за контрола на
пристап; безбедносен софтвер за работа со
електронски уреди за безбедност, поточно,
контролни панели; безжични системи за
безбедност кои се состојат од безжични
безбедносни детектори за движење, уреди за
детекција на насилно упаѓање, поточно
детектори за насилно упаѓање и детектори за
движење на натрапници; уреди за контрола

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(540)

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,

на пристап, поточно модули за контрола на
пристап кои се состојат првенствено од
електронски тастатури, читачи и картички за
пристап и софтвери за контрола на пристап
кој е потребен за управување со модулите за
контрола
на
пристап;
систем
за
автоматизација на безбедноста кој се состои
од жични и безжични контролни средства,
тастатури за контрола на безбедноста.
детектори за движење и сензори за контакт

хербициди
(111) 22220

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/504

(220) 16/05/2012

(181) 16/05/2022
(450) 31/10/2015
(732) Paradox Security Systems (Bahamas)
Ltd.
6 Milton Street, Freeport, Grand Bahamas,
BS

на врати и безбедносен софтвер за
управување со контролата за осветлување,
климатизација и вентилација, безбедносни
уреди, поточно контролни панели за
безбедност и тастатури за обезбедување од
провалници, пожар и лична безбедност;
прскалки, контрола на климата, ролетни и
контрола на домашните системи за забава за
комерцијални и станбени цели

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
(111) 22221
Трговски марки
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(210) TM 2012/505

(220) 16/05/2012

безбедност и тастатури за обезбедување од

(181) 16/05/2022

провалници, пожар и лична безбедност;

(450) 31/10/2015
(732) Paradox Security Systems (Bahamas)

прскалки, контрола на климата, ролетни и
контрола на домашните системи за забава за

Ltd.
6 Milton Street, Freeport, Grand Bahamas,

комерцијални и станбени цели

BS

(111) 22223

(151) 10/09/2015

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

(210) TM 2012/507

(220) 16/05/2012

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2015
(732) Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street, San Francisco, California,
94105, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
електронски безбедносни уреди,
односно, контролни панели за безбедност,
тастатури за електронски аларми, сензори за
аларми, безбедносни детектори за движење,
дисплеј модули за безбедност, односно LCD
и

LED

тастатури,

(181) 16/05/2022

хардвер

и

безжични

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

OLD NAVY
(551) индивидуална
(510, 511)

детектори, модули и читачи за контрола на
пристап; безбедносен софтвер за работа со

кл. 18
кожа и имитацијана кожа и
производите од нив кои не се опфатени со

електронски уреди за безбедност, поточно,
контролни панели; безжични системи за

другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и

безбедност кои се состојат од безжични
безбедносни детектори за движење, уреди за

стапови

детекција

на

насилно

упаѓање,

за

одење;

камшици

и

сарачки

производи

поточно

детектори за насилно упаѓање и детектори за
движење на натрапници; уреди за контрола

(111) 22225

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/508

(220) 16/05/2012

на пристап, поточно модули за контрола на
пристап кои се состојат првенствено од
електронски тастатури, читачи и картички за

(181) 16/05/2022
(450) 31/10/2015
(732) Old Navy (ITM) Inc.

пристап и софтвери за контрола на пристап
кој е потребен за управување со модулите за

2 Folsom Street, San Francisco, California,
94105, US

контрола
на
пристап;
систем
за
автоматизација на безбедноста кој се состои

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

од жични и безжични контролни средства,
тастатури за контрола на безбедноста.

(540)

детектори за движење и сензори за контакт
на врати и безбедносен софтвер за
управување со контролата за осветлување,
климатизација и вентилација, безбедносни
уреди, поточно контролни панели за
432 | С т р а н а
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(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр. 5/2015

кл. 35

31 Октомври 2015

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
(111) 22230

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/748

(220) 12/07/2012
(181) 12/07/2022

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, црвена, зелена, и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
кл. 43

млеко

и

млечни

производи

услуги за подготвување на храна и

пијалоци
(111) 22229

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/750

(220) 12/07/2012

(181) 12/07/2022
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(591) сина, црвена, црна, зелена и бела

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

кл. 29
млеко и млечни производи
кл. 43 услуги за подготвување на храна и

(540)

пијалоци
(111) 22228

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/749

(220) 12/07/2012
(181) 12/07/2022

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Трговски марки

(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(111) 22231

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/751

(220) 12/07/2012

(181) 12/07/2022
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(591) сина, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

(540)

млеко

и

млечни

производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци

(591) сина, жолта, зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

млеко

(111) 22253

(151) 06/10/2015

(210) TM 2012/753

(220) 12/07/2012

(181) 12/07/2022
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK

и

млечни

производи

кл. 43 услуги за подготување на храна и
пијалоци

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(111) 22232

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/752

(220) 12/07/2012
(181) 12/07/2022

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млеко

и

млечни

производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци
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31 Октомври 2015

(111) 22233

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/754

(220) 12/07/2012

(181) 12/07/2022
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци

(591) сина, жолта, црвена, зелена, сива и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млеко

и

млечни

производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци
(111) 22234

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/755

(220) 12/07/2012

(111) 22235

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/756

(220) 12/07/2012
(181) 12/07/2022

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(181) 12/07/2022
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Куманово
Романовце, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

млеко

и

млечни

производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(111) 22226

(151) 10/09/2015

(210) TM 2012/900

(220) 30/08/2012

(181) 30/08/2022
(450) 31/10/2015
(732) МЏ РОБИН ДОО
ул.„Ленинградска“ бр.6, 1230 Гостивар,

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22248

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/1145

(220) 01/11/2012

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 01/11/2022
(450) 31/10/2015
(732) Претпријатие за производство,
промет и услуги ЛУЦЕРН - ВИП ДОО

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

Скопје

(540)

ул.Ангел Димовски бр.8/5-13, Скопје, MK

MK

(740) Друштво за деловни услуги ВИП
АГЕНСИ ДОО СКОПЈЕ
ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир како
ужинки (snack) храна, чипс од компири,
крцкави производи од компири како ужинки
(snack) храна производени во облик на
пелети, со пресување или други процеси
кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack)храна произведени во облик
на пелети, со пресување или други процеси
(111) 22314

(151) 06/10/2015

(210) TM 2012/1077

(220) 10/10/2012

(181) 10/10/2022
(450) 31/10/2015
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ASPIRIN PROTECT

(591) црна, бела, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење
и
нагризување,
сапуни,
парсримерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за
нега
на
забите
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
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. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(551) индивидуална

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(510, 511)

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
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Гласник Бр. 5/2015

печење,

сол,

31 Октомври 2015

сенф;

оцет,

сосови

(како

мирудии); мирудии; мраз
(111) 22307

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/1173

(220) 09/11/2012
(181) 09/11/2022

(450) 31/10/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

AL/3-10HD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 концентрирани раствори за ацетатна

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава,
активности

спортски

и

културни

(111) 22262

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/1219

(220) 22/11/2012

(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2015
(732) ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС
ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400,
Струмица, MK

хемодијализа
(111) 22310

(151) 07/10/2015

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2012/1174

(220) 09/11/2012
(181) 09/11/2022

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(450) 31/10/2015
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка

1000, Скопје
(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12 Скопје,
MK
(540)

AL/3-10H
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 концентрирани раствори за ацетатна

кл. 29

хемодијализа

месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(111) 22325

(151) 07/10/2015

компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење

(210) TM 2012/1179

(220) 13/11/2012
(181) 13/11/2022

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(450) 31/10/2015
(732) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

жита, леб, производи од тесто и слатки,

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Трговски марки

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);

мирудии
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

кл. 35

огласување; водење на работење;

производи од тесто и слатки, сладолед; мед,

управување со работи; канцелариски работи

меласа; квасец, прашок за печење, сол,

- рекламирање, ширење на рекламен
материјал (трактати, проспекти печатени

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии

материјали, примероци), компјутеризирана
работа со датотеки, on-line рекламирање по

(111) 22263

(151) 07/10/2015

(210) TM 2012/1220

(220) 22/11/2012

пат на компјутерска мрежа, објавување
рекламни текстови; изнајмување рекламен
простор; односи со јавност; маректиншки

(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2015
(732) ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС

истражувања,
компјутерски
датотеки
(средување на информации во компјутерски

ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400,

датотеки),
телевизиски

Струмица, MK

телевизиско
реклами,

рекламирање,
комерцијални

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

информации и советување на потрошувачите
[продавница за советување на потрошувачи,

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

помош за комерцијално или индустриско

1000, Скопје

работење, администрација (комерцијална
администрација) на издавањето лиценци за

(540)

стоки и услуги за други лица), анализа на
цените, претставување на стоките, изложби
(организирање изложби) од комерцијален и
рекламен карактер, издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица, малопродажба
(презентација на стоки на комуникациски
медиуми за малопродажба), организирање
трговски саеми за комерцијални или
рекламни цели, проценки (бизнис проценки),

(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,

бизнис информации, бизнис истражување,
бизнис проучување, фактурирање, лепење

лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 санитарни препарати за медицински

плакати,

цели; средства за дезинфекција, хигиенски
влошки, хигиенски шамивчиња, тампони за

претставување

на

стоките,

дистрибуција на примероци, ангажирање
манекени за рекламирање или промовирање
на производи, компјутерско рекламирање
преку интернет, рекламирање преку радио,

менструација, производи за освежување на
воздухот, производи за прочистување на
воздухот, бањи (терапевтски препарати за

услуги за набавки за трети лица, услуги при
продажба на големо и мало како и услуги при

бањи), дезодоранси за облека и текстил,
дезодорирачки средства што не се за лична

увоз и извоз со: месо, риба, живина и дивеч,

употреба, незадржување на мочка и измет
(пелени за задржување на мочка и измет),

месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење, кафе,
чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и производи од жита, леб,
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гаќи (хигиенски гаќи), масла за масажи
кл. 16
тоалетна хартија, производи за
бришење, бебешки пелени од хартија и
целулоза за еднократна употреба, лигавчиња
од хартија, салфети од хартија, крпи од
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препарати за медицински цели; средства за
огласување; водење на работење;

дезинфекција, хигиенски влошки, хигиенски

управување со работи; канцелариски работи
- рекламирање, ширење на рекламен

шамивчиња, тампони за
производи за освежување

менструација,
на воздухот,

материјал (трактати, проспекти печатени
материјали, примероци), компјутеризирана

производи за прочистување на воздухот,
бањи (терапевтски препарати за бањи),

работа со датотеки, on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување

дезодоранси
за
облека
и
текстил,
дезодорирачки средства што не се за лична

рекламни текстови; изнајмување рекламен

употреба, незадржување на мочка и измет

простор; односи со јавност; маректиншки
истражувања,
компјутерски
датотеки

(пелени за задржување на мочка и измет),
гаќи (хигиенски гаќи), масла за масажи,

(средување на информации во компјутерски
датотеки),
телевизиско
рекламирање,

тоалетна хартија, производи за бришење,
бебешки пелени од хартија и целулоза за

телевизиски
реклами,
комерцијални
информации и советување на потрошувачите

еднократна употреба, лигавчиња од хартија,
салфети од хартија, крпи од хартија

[продавница за советување на потрошувачи,
помош за комерцијално или индустриско
работење, администрација (комерцијална

(111) 22313

(151) 06/10/2015

(210) TM 2012/1294

(220) 04/12/2012

администрација) на издавањето лиценци за
стоки и услуги за други лица), анализа на
цените, претставување на стоките, изложби
(организирање изложби) од комерцијален и

(181) 04/12/2022
(450) 31/10/2015
(732) Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 21 нас Карпош -

рекламен карактер, издавање лиценци за

Скопје, MK

стоки и услуги за други лица, малопродажба
(презентација на стоки на комуникациски

(740) Веко Темов
ул. Никола Тесла бр. 14/1-26, Скопје

медиуми за малопродажба), организирање
трговски саеми за комерцијални или

(540)

рекламни цели, проценки (бизнис проценки),
бизнис информации, бизнис истражување,
бизнис проучување, фактурирање, лепење

(591) портокалова и плава

плакати,
претставување
на
стоките,
дистрибуција на примероци, ангажирање

(551) индивидуална
(510, 511)

манекени за рекламирање или промовирање
на производи, компјутерско рекламирање

кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,

преку интернет, рекламирање преку радио,
услуги за набавки за трети лица, услуги при

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

продажба на големо и мало како и услуги при

(инспекција), спасување и настава; апарати и

увоз и извоз со: средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за

инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање

чистење, полирање, триење и нагризување,
сапуни, парфимерија, етерични масла,

или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција

козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите; санитарни

на звук или слика, магнетски носачи на

Трговски марки
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машини и механизми за апаратите што се

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK

активираат со монети или жетони, регистар

(540)

каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати
за
кл. 11

гаснење
пожар
апарати за осветлување, греење,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со

вода

и

за

санитарни

намени

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки
(освен сликарски четки), материјали за
правење четки, производи кои се користат за
чистење,
челична
волна,
сурово
и
полуобработено стакло (освен градежно
стакло),

стакларија,

порцелан,

фајанс

и

грнчарија, кои не се опфатени со другите
класи
(111) 22292

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/28

(220) 17/01/2013
(181) 17/01/2023

MEDO SHTEDO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 осигурување, водење на работење,
управување со ризици, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за
недвижен имот
(111) 22194

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/185

(220) 14/03/2013
(181) 14/03/2023

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за промет и услуги Д.С.
ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Штросмаерова бр.20, 1000 Скопје, MK
(740) Ивана Шујица
ул.Ангел Димовски бр.8/1-20, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2015
(732) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА
АД Скопје
ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, MK
(540)

МЕДО ШТЕДО

(591) жолта, црна, црвена, розева,
виолетова, светло сина, темно сина, бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

осигурување, водење на работење,

управување со ризици, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
поврзани

кл.

31

свежо

овошје

и

зеленчук

кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

монетарни работи,
недвижен имот

работи

(111) 22293

(151) 06/10/2015

(111) 22227

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/29

(220) 17/01/2013

(210) TM 2013/323

(220) 22/04/2013

овошни сокови

(181) 17/01/2023
(450) 31/10/2015
(732) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА
АД Скопје
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(732) Друштво за производство услуги и

изработка на планови), податоци (подлоги за

трговија на Попоски Пеце ВЕСПЕ-91 увоз-

податоци),

извоз ДООЕЛ Прилеп
Бул.Гоце Делчев бр. локал2/ Зграда

сигнали,
преносник
/фотографија/,
прожектирање (апарати за прожектирање),

Македонија, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

прожектирање (екрани за прожектирање),
фотографски
снимки
(апарати
за

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

фотографски
(апарати и

предаватели

на

снимки),
уреди за

електронски

фотокопирање
фотокопирање)

/вклучително и електростатски и термички
апарати
и
уреди/
кл. 40 обработка на материјали, печатење,
печатење на: хартија, самолеплива фолија,
винилно
платно,
МЕШ,
фотофилмско
печатење, печатење на: плексиглас, форекс,
лим,
пластика,
дрво,
стакло,
камен,
фотографија (изработка на фотографии),
(591) бела, жолта, црвена, сива, црна

хартија (обработка на хартијата), развивање
фотографски
филмови,
примероци

(551) индивидуална
(510, 511)

(печатење
примероци),
литографско
печатење, оффсет печатење, финиширање

кл. 9 светлечки натписи - реклами, светлечки
ознаки по патиштата, билборди, светлечки

на хартија - обработка на хартија, печатење
по модел, перманентно печатење - третман

цевки

сигнали

на материјали, услуги при фотосоставување,

(електродинамички апарати за далечинско
управување со сигнали), сигнализација,

фотографско печатење, фотогравирање,
кинематографски филмови (обработка на

светлечка
или
механичка,
табли
за
сигнализација (светлечки или механички),

кинематографски филмови), фотографски
филм (развивање фотографски филм)

анимирани цртежи, дигитални технички
цртачи, екрани за прожектирање, електрични

кл. 41 продукција на радио и телевизиски
програми, продукција на шоу програми,

контакти, електронски сигнали (емитувачи на

производство на филмови, производтсво на

електронски сигнали), зголемување (апарати
за зголемување) /фотографија/, зголемувачи

филмови на видеоленти, синхронизација,
снимање видеоленти, студија (филмски

/оптика/, инструменти со зголемувачи, интеркомуникации
(апарати
за
интер-

студија), услуги на дигитално сликање,
услуги на клубови, услуги на пишување

комуникации),
кинематографски

/шаблони/,
механички

мусика, услуги на пишување сценарија,
услуги на репортери, услуги на студија за

монитори

снимање, филмови на видеоленти, филмски

/програми за сметачи/, обработка на текст
/апарати за обработка на текст/, огледала

проектори и прибори, филмски студија,
фотографија, фотографски репортажи, шоу

/оптика/,
оптички
инструменти
за
прожектирање на зголемени слики на екран,

програми (продукција на шоу програми),
видеокамери (изнајмување видео камери),

оптички податоци (подлоги за оптички
податоци),
планови
(инструменти
за

видеоленти
видеоленти

натписи,

за

реклами,

калибри
апарати,

монитори
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(изнајмување
(монтажа на

видеоленти),
видеоленти),
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видеорекордери

(изјамување

(450) 31/10/2015

видеорекордери), дизјанерски услуги што не

(732) I G L A Sh.p.k.

се за рекламни цели, изложби (организирање
изложби) за културни и образовни цели,

Komuna Vaqarr, Tiraana, AL

изнајмување сценски декор, изнајмување
уреди за осветлување за театарска

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

сценографија
и
телевизиски
студија,
изнајмување филмски проектори и прибори,

(540)

кинематографски

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

филмови,

микрофилмување [снимање микрофилмови],
монтажа на видеоленти, обука (практична
обука) [демонстрирање], организирање и
водење работилници [обука], организирање

(591) црвена, златно жолта, црна и бела

шоу програми, позирање на уметници како
модели, прикажување филмови

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрит

(111) 22242

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/336

(220) 23/04/2013

(181) 23/04/2023
(450) 31/10/2015
(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи
(111) 22245

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/357

(220) 26/04/2013
(181) 26/04/2023

(540)

(450) 31/10/2015
(732) I G L A Sh.p.k.
Komuna Vaqarr, Tiraana, AL
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

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

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирипу и други препарати за
производство
на
пијалаци
кл. 35 рекламирањ, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 43

услуги за подготвување храна и

пијалоци, привремено сместување
(111) 22244

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/356

(220) 26/04/2013
(181) 26/04/2023
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(210) TM 2013/435

(220) 15/05/2013

(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС

(181) 15/05/2023

КОМПАНИ ДОО

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС

Источна индустриска зона бб дел 3 Маџари, 1000 Скопје, MK

КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 -

(540)

Маџари, 1000 Скопје, MK
(540)

EVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанци
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на заби
(111) 22305

(151) 07/10/2015

(210) TM 2013/436

(220) 15/05/2013

(181) 15/05/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 Маџари, 1000 Скопје, MK
(540)

LOLA

(591) -жолта и сина
(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
(111) 22295

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/522

(220) 03/06/2013

(181) 03/06/2023
(450) 31/10/2015
(732) Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008,
US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 3 средства за белење и други супстанци
за перење, препарати за чистење, полирање,

(540)

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на заби
(111) 22304

(151) 07/10/2015

(210) TM 2013/437

(220) 15/05/2013
(181) 15/05/2023
(450) 31/10/2015

Трговски марки

TAYLOR MADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 опрема за голф и додатоци за голф,
вклучително палки за голф, дршки за голф,
топчиња за голф, ракавици за голф,
подметки за голф, покривки за глава на
палки за голф, торби за голф, тела на палки
за голфи
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средства за дезинфекција, препарати за
(111) 22286

(151) 06/10/2015

уништување

(210) TM 2013/526

(220) 03/06/2013
(181) 03/06/2023

хербициди

штетници,

фунгициди,

(450) 31/10/2015
(732) Златевски Љубиша

(111) 22193

(151) 10/09/2015

(210) TM 2013/592

(220) 20/06/2013

ул.Фазанерија 2, бр.96, Гостивар, MK

(181) 20/06/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство транспорт

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

и услуги М - ТЕМПРА УНО ДООЕЛ увозизвоз Куманово

(540)

ул.ТИТОВО МИТРОВАЧКА 6/3-9, Куманово,
MK
(740) МАЈА БАРИЌ, АДВОКАТ
бул. Видео Смилевски Бато 39 локал 6, 1000,
Скопје
(540)

(591) сребрена, црна, бела, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

кл. 32 енергртски безалкохолни пијалоци

(510, 511)

(111) 22311

(151) 06/10/2015

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(210) TM 2013/545

(220) 06/06/2013
(181) 06/06/2023

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(450) 31/10/2015
(732) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

печење;
сол,
сенф;
оцет,
сосови
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

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

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство
на
пијалаци

(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

ANGIOFLUX

работи

(551) индивидуална
(111) 22387

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/685

за

(220) 15/07/2013
(181) 15/07/2023

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(450) 31/10/2015
(732) CHIPSTAR Sh.p.k.

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање зби и забарски смоли,

Rruga Kristo Negovani Nr.215, Lagja
Dehmoret, 9401 Vlore, AL

(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

препарати;
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санитарни

и

ветеринарни

препарати
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(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

57, Скопје, MK

(540)

(740) Иван Мајсторовиќ
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 57,
1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела, кафена, окер,

(591) светло зелена, потемно зелена и бела

бордо
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

кл. 30 производи од житарици [флипс]

работи
(111) 22254

(151) 02/10/2015

(210) TM 2013/689

(220) 15/07/2013

(181) 15/07/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ПРО-ДИЕТАЛ Д.О.О. Скопје
ул.Јане Сандански 9а, лок 10, MK
(540)

кл.
кл. 42

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражувања и планирање поврзано со нив;
услуги
за
индустриски
анализи
и
истражувања; изработка и развој
компјутерски хардвер и софтвер
(111) 22186

(151) 20/08/2015

(210) TM 2013/806

(220) 20/08/2013

на

(181) 20/08/2023
(450) 31/10/2015
(732) АЛЈАЗЕЕРА БАЛКАНС - подружница
бр.1 Скопје

(591) сина и зелена
(551) индивидуална

бул.Војвода Васил Аџиларски бб, ТЦ

(510, 511)
кл. 5 диететски супстанци што се користат
во медицината; диететска храна и додатоци
во исхраната
(111) 22303

(151) 07/10/2015

(210) TM 2013/733

(220) 31/07/2013

Соравиа, MK
(740) НАХЛА КОНСАЛТИНГ
ул.Чаирска бр.57, Скопје
(540)

(181) 31/07/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво ФРИДГЕ ЦХЕЦК ДОО
Скопје

Трговски марки
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DICARZOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 агрокултурни пестициди

(591) портокалова, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(111) 22365

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/823

(220) 29/08/2013

(181) 29/08/2023
(450) 31/10/2015
(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.

(111) 22217

(151) 26/08/2015

(210) TM 2013/921

(220) 27/09/2013

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PREDNOL

(591) црна, сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(551) индивидуална

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за
постигнување

(111) 22391

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/839

(220) 05/09/2013

водонепропустливост

на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

(181) 05/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Gowan - Comércio Internacional e
Serviços Lda

производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,

Rua Ivens No. 3 B, Dona é Building, 6th
Floor, 9000-046 Funchal, Madeira , PT

исклучок

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со
на

бои

и

масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

изолациони облоги што не се од метал

задржување топлина, изолација на градби

кл. 19

против

неметални градежни материјали,

влага,

материјали

изолатори,

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

(111) 22200

(151) 09/09/2015

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

(210) TM 2013/922

(220) 27/09/2013

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(111) 22201

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/923

(220) 27/09/2013

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Скопје

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
постигнување

лепило,
препарати
водонепропустливост

за
на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла
кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори,

непропустливи

Трговски марки

материјали

за

(591) црна, сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за
постигнување

водонепропустливост

на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок

на

бои

и

масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што
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се користат во производството, материјали

кл. 17 пресувани пластични материјали што

за обвивање за заптисување и за изолација,

се користат во производството, материјали

изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби

за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за

против
влага,
материјали
изолатори,
изолациони облоги што не се од метал

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

кл. 19
неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал, тавани

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

што не се од метал, цемент, обвивки што не

градежни табли што не се од метал, тавани

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

што не се од метал, цемент, обвивки што не
се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

(111) 22202

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/924

(220) 27/09/2013
(181) 27/09/2023

(111) 22203

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/925

(220) 27/09/2013

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

Вода, 1000 Скопје, ZB

(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
(540)

(591) црна, сина, црвена, бела
(551) индивидуална

(591) црна, сива, сина, црвена, бела

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(551) индивидуална

пластични материјали во сурова состојба,

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви

индустријата,
постигнување

(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за

лепило,
препарати
водонепропустливост

за
на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

постигнување

водонепропустливост

на

производи ка конзервирање бетон, хемиски

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични

производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,

маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла

пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со
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исклучок

31 Октомври 2015

на

бои

и

масла

маси), производи за конзервирање ѕидови со

кл. 17 пресувани пластични материјали што

исклучок

на

бои

и

масла

се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,

кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали

изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби

за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за

против
влага,
материјали
изолатори,
изолациони облоги што не се од метал

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

кл. 19

неметални градежни материјали,

изолациони облоги што не се од метал

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

кл. 19
неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал, тавани

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

што не се од метал, цемент, обвивки што не
се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

(111) 22204

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/926

(220) 27/09/2013

(111) 22205

(151) 09/09/2015

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(210) TM 2013/927

(220) 27/09/2013
(181) 27/09/2023

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Вода, 1000 Скопје, ZB

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

(540)

USJEGRAPHOPOR
(551) индивидуална
(591) црна, сива, сина, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за
постигнување
водонепропустливост
на
цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични
Трговски марки

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
постигнување

лепило,
препарати
водонепропустливост

за
на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

кл. 17 пресувани пластични материјали што

за обвивање за заптисување и за изолација,

се користат во производството, материјали

изолатори,

за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

градежни табли што не се од метал, тавани

се од метал за градби, бетон, фасади што ме

што не се од метал, цемент, обвивки што не
се од метал за градби, бетон, фасади што ме

се од метал за градба

се од метал за градба

(111) 22207

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/929

(220) 27/09/2013

(111) 22206

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/928

(220) 27/09/2013

непропустливи

материјали

за

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

Вода, 1000 Скопје, ZB

Вода, 1000 Скопје, ZB

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

AQUAPOR
(551) индивидуална

GRAPHOPOR
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви

(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за

(лепливи материи)

постигнување

индустријата,
постигнување

што се користат во

на

за
на

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,

производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,

пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со

пластични маси (разложувачи на пластични

исклучок

маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали

кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали

за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за
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лепило,
препарати
водонепропустливост

водонепропустливост

на

бои

и

масла
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

задржување топлина, изолација на градби

изолациони облоги што не се од метал

против

кл. 19

влага,

материјали

изолатори,

неметални градежни материјали,

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

(111) 22210

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/931

(220) 27/09/2013

(111) 22208

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/930

(220) 27/09/2013

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(181) 27/09/2023
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Вода, 1000 Скопје, ZB

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

USJEAQUAPOR

УСЈЕАКВАПОР
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

кл. 1

хемиски производи за индустријата,

хемиски материи за конзервирање, адхезиви

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви

(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за

(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
лепило,
препарати
за

постигнување
водонепропустливост
на
цементот со исклучок на бои и масла,

постигнување
водонепропустливост
на
цементот со исклучок на бои и масла,

керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски

керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

производи

производи ка конзервирање бетон, хемиски
производи за проветрување на бетон,

пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со

пластични маси (разложувачи на пластични
маси), производи за конзервирање ѕидови со

исклучок
на
бои
и
масла
кл. 17 пресувани пластични материјали што

исклучок
на
бои
и
масла
кл. 17 пресувани пластични материјали што

се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,

се користат во производството, материјали

изолатори,

за обвивање за заптисување и за изолација,
изолатори, непропустливи материјали за

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

задржување топлина, изолација на градби
против
влага,
материјали
изолатори,

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

Трговски марки

за

проветрување

непропустливи

на

бетон,

материјали

за
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

градежни табли што не се од метал, тавани

се од метал за градби, бетон, фасади што ме

што не се од метал, цемент, обвивки што не

се од метал за градба

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба

(111) 22219

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/933

(220) 27/09/2013
(181) 27/09/2023

(111) 22209

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/932

(220) 27/09/2013
(181) 27/09/2023

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, ZB

УСЈЕГРАФОПОР

(540)

(551) индивидуална

АКВАПОР

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во

хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во

индустријата,
постигнување

индустријата,

препарати

за
на

за

цементот со исклучок на бои и масла,

постигнување
водонепропустливост
на
цементот со исклучок на бои и масла,

керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски

керамички смеси за сврзување (зрна и прав),
производи ка конзервирање бетон, хемиски

производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични

производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични

маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла

маси), производи за конзервирање ѕидови со

кл. 17 пресувани пластични материјали што

исклучок
на
бои
и
масла
кл. 17 пресувани пластични материјали што

се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,

се користат во производството, материјали
за обвивање за заптисување и за изолација,

изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби

изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби

против
влага,
материјали
изолатори,
изолациони облоги што не се од метал

против

кл. 19

влага,

лепило,

лепило,
препарати
водонепропустливост

материјали

изолатори,

неметални градежни материјали,

изолациони облоги што не се од метал
кл. 19
неметални градежни материјали,

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

градежни табли што не се од метал, тавани
што не се од метал, цемент, обвивки што не

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба
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(210) TM 2013/937

(220) 02/10/2013

(111) 22218

(151) 09/09/2015

(181) 02/10/2023

(210) TM 2013/934

(220) 27/09/2013
(181) 27/09/2023

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за угостителство,

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија

производство, трговија и услуги К2 увозизвоз ДОО Битола and Трговско, услужно

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела

и производно друштво Зоран ПРО-ТЕК
увоз-извоз Битола ДООЕЛ

Вода, 1000 Скопје, ZB

ул.Тошо Даскало бр.28/10, 7000 Битола,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

MK and ул.Тошо Даскало бр.28/10, 7000
Битола, MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ГРАФОПОР

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање, адхезиви
(лепливи материи) што се користат во
индустријата,
постигнување

лепило,
препарати
водонепропустливост

за
на

(591) виолетова, сина, бела

цементот со исклучок на бои и масла,
керамички смеси за сврзување (зрна и прав),

(551) индивидуална
(510, 511)

производи ка конзервирање бетон, хемиски

кл. 25 облека, обувки, капи, бебешки пелени
од
текстил,
бебешки
гаќички-пелени,

производи за проветрување на бетон,
пластични маси (разложувачи на пластични

бебешки

комплети

(облека)

маси), производи за конзервирање ѕидови со
исклучок
на
бои
и
масла

кл. 28
игри и играчки, предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со

кл. 17 пресувани пластични материјали што
се користат во производството, материјали

другите класи, топки за игри, коцки (играчки),
кукли, креветчиња за кукли, облека за кукли

за обвивање за заптисување и за изолација,

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:

изолатори, непропустливи материјали за
задржување топлина, изолација на градби

облека, обувки, капи, бебешки пелени од

против
влага,
материјали
изолатори,
изолациони облоги што не се од метал

текстил, бебешки гаќички-пелени, бебешки
компети (облека), игри и играчки, предмети

кл. 19
неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал, тавани

за гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите класи, топки за игри, коцки (играчки),

што не се од метал, цемент, обвивки што не

кукли, креветчиња за кукли, облека за кукли,
детски кадички, детски колички, детски

се од метал за градби, бетон, фасади што ме
се од метал за градба
(111) 22199
Трговски марки
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природно цвеќе; храна за животни; пивски
(111) 22179

(151) 09/09/2015

слад

(210) TM 2013/938

(220) 02/10/2013
(181) 02/10/2023

(111) 22174

(151) 09/09/2015

(450) 31/10/2015

(210) TM 2013/944

(220) 03/10/2013
(181) 03/10/2023

(732) JINGOLD S.P.A.
PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO, 200 47522
CESENA (FC), IT

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, промет и

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

услуги ЛУМИГРА ДООЕЛ увоз-извоз

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Скопје
ул.Франц Прешерн бр.126, Карпош, Скопје,
MK
(740) АНЕТА МОСТРОВА, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад

(591) виолетова и златна
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22178

(151) 09/09/2015

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

(210) TM 2013/939

(220) 02/10/2013
(181) 02/10/2023

кревети

(450) 31/10/2015
(732) JINGOLD S.P.A.
PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO, 200 47522

и

маси

кл.
25
облека,
обувки
и
капи
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање
патување

на

стока;

организирање

CESENA (FC), IT
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

JINGOLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);

(111) 22182

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/945

(220) 04/10/2013

(181) 04/10/2023
(450) 31/10/2015
(732) Оливер Димитровски
ул.Скупи 6 31/1, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
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кл. 3 препарати за нега на забите, препарати
за испирање на устата и освежувачи на
здивот; дентални гелови, препарати за
белење на забите, препарати за полирање
(551) индивидуална

на забите, препарати и акцелератори за
белење
на
забите,
препарати
за

(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот;

отстранување козметички дамки на забите
кл. 21 четки за заби, чепкалки за заби, конец

(591) црна, зелена, бела

агенции за внесување на побарувачката,
вложување средства, заем врз основа на

за чистење на забите

залог, закуп на недвижен имот, згради

(111) 22198

(151) 09/09/2015

(управување
со
стамбени
згради),
резиденцијални објекти (управување со

(210) TM 2013/947

(220) 04/10/2013
(181) 04/10/2023

резиденцијални објекти) изнајмување каде
што закупецот станува сопственик на

(450) 31/10/2015
(732) James Goddard-Watts

предметот на закупот/лизингот, изнајмување
станови,
изнајмување
резиденцијални

Boundary Way, Lufton Trading Estate,

објекти,

изнајмување

земјоделска

Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United
Kingdom, GB

сопственост, изнајмување деловен простор,
недвижен имот (агенции за недвижен имот),

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

недвижен имот (проценка на недвижен имот),
недвижен имот (управување со недвижен

(540)

имот), исплаќање на рати, посредување,
посредување во трговијата со недвижен
имот, станарина (наплата на станарината),

(551) индивидуална

финансиски
проценки/осигурувања,
банкарски промет, имот

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални

(111) 22181

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/946

(220) 04/10/2013
(181) 04/10/2023

(450) 31/10/2015
(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.

градежни

материјали;

метални

преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; руди; обични

Waterford, IE

неелвгстрични кабли и жици; завртки со

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

отвор на главата, кутии за алати од метал,
апарати за за прицврстување на делови од

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

SENSODYNE
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

дрво (менгеме), завртки (вклучувајќи самопродупчувачки, само-каптажа, навојни, и
дрвени завртки); делови, опрема и додатоци
за
гореспомените
стоки
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
455 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

машински елементи за спојување и пренос
(освен

за

копнени

возила);

(210) TM 2013/951

земјоделски

(220) 07/10/2013
(181) 07/10/2023

направи (кои не се рачни); погонски алатки;
клучеви за одвртување (вклучувајќи нарезни,

(450) 31/10/2015
(732) друштво за производство, трговија

со спојница, со чепови и торзиони
одвртувачи); прибор за спојување, спојни

и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул.Ленинова бр.53, Скопје, MK

матични клучеви, спојни клучеви одвртувачи,
спојници, спојни навојни клучеви со отвор,

(540)

железа за лемење (вклучувајќи на гас,
температурно
контролиран
гас
и/или
електричен), лопати, ножеви, сечила за нож,
пили, рачни пили, електрични пили на рачен
погон, алати за прицврстување, менгемиња,
матични клучеви; сврдли за дупчење;
делови, опрема и додатоци за гореспомените
стоки
кл. 8
рачни алати и направи (рачноуправувани); прибор за јадење; странични

(591) зелена, бела, темно сива
(551) индивидуална

рачки; сечила; клучеви за одвртување
(вклучувајќи нарезни, со спојница, со чепови

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

и
торзиони
одвртувачи);
прибор
за
спојување, спојни матични клучеви, спојни

големо со: спортска опрема, камп опрема,
патики/обувки и предмети од кожа, рачни

клучеви одвртувачи, спојници, спојни навојни

торби,

клучеви со отвор, рачни спојни клучеви,
клешти, ашови, лопати, секири, ножеви,

текстил, електрични апарати, кондиторски
производи, средства за хигиена, метална

вилушки (рачени алати), торби за алат (за
полнење), пили, алати за прицврстување,

стока

менгемиња, матични клучеви; сврдли за
дупчење; делови, опрема и додатоци за

(111) 22180

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/953

(220) 08/10/2013

гореспомените

новчаници,

стоки

облека,

часовници,

(181) 08/10/2023

кл. 9 геодетски, оптички, за вагање, мерни,
сигнални, за проверување (супервизија), за

(450) 31/10/2015
(732) MasterCard International Incorporated

спасување на живот и за обука апарати и
инструменти; апарати и инструменти за

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577, US

проведување,
префрлување,
трансформирање, акумулирање, контрола и

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

регулирање на електрицитет; апарати за

(540)

пригушување на оган; електрични штекери,
електрично железо за лемење, појаси за

WORLD MASTERCARD

спасување, нивелатори, либели; делови и
опрема за горенаведените производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 22175

кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,
услуги за кредитни картички, услуги за
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дебитни

картички,

картички,

услуги

услуги
за

за

наплатни

обезбедени

при-пејд

картички

телекомуникациски

преку
средства,

мобилни
имено,

понудени преку картички со наснимена
вредност, електронски кредитни и дебитни

платежни услуги преку безжични уреди;
обезбедување
финансиски
услуги
за

трансакции,
услуги
за
плаќање
и
презентација на сметки, исплата на готовина,

поддршка
обезбедени

верификакција на чекови, уновчување на
чекови, услуги за машини со автоматско

мрежи; финансиски анализи и консултации;
услуги за осигурување; финансиски работи,

одговарање и пристап до депозит, услуги за

монетарни

авторизација и срамнување на трансакции,
помирување трансакции, управување со

банкарски и кредитни услуги; обезбедување
услуги за кредитни картички, дебитни

готовина,
парични

консолидирани
процесирање

картички, наплатни картички и при-пејд
картички со наснимена вредност; услуги за

консолидирани
спорови,
информациски
услуги за складирање податоци и профили

банкарство, плаќање, кредити, задолженија,
наплата, исплата на готовина, пристап до

на клиенти, и сродни услуги за префрлање,

влогови со наснимена вредност; услуги за

премин,
срамнување/подмирување,
преместување на парични средства

плаќање
картички,

срамнување на
средства,

и
од

на
малопродажни
услуги
онлајн, преку електронски

работи;

финансиски

сметки; услуги за
дебитни
картички,

услуги;

кредитни
наплатни

областа на платежни картички, услуги за
процесирање електронски плаќања, услуги

картички, пре-пејд картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација

за автентикација и верификација на
платежни трансакции, услуги за вредносна

на чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини
со
автоматско
одговарање;

размена,

имено, безбедни електронски

процесирање финансиски трансакции како

готовински
трансакции
и
електронски
готовински преноси, преку јавна компјутерска

он-лајн преку компјутерска датотека или
преку телекомуникации тaка и на самото

мрежа за олеснување со електронско
тргување, електронски трансфер на парични

место на продажба; услуги за процесирање
финансиски трансакции што ги вршат

средства,
обезбедување
финансиски
информации, имено податоци и извештаи за

носители на картички преку машини за
автоматско
одговарање;
обезбедување

кредитни и дебитни картички, управување со

податоци за салдо, влогови и повлекувања

финансиски досиеа, услуги за електронски
трансфер на парични средства и размена на

на парични средства кон носителите на
картичките преку машини за автоматско

валути, услуги за управување со финансиска
проценка и ризик за други од областа на

одговарање;
услуги
за
финансиско
срамнување и финансиска авторизација во

потрошивачки
кредит;
распостранување
финансиски информации преку глобална

врска со процесирањето на финансиски
платежни трансакции; услуги за патничко

компјутерска

финансиски

осигурување; издавање и откупување на

информации направени од компјутер со
помош
на
безбедна
информациска

патнички чекови и патнички ваучери; услуги
за автентикација на плаќачот; верификација

компјутерска мрежа и советодавни услуги во
врска со сите претходно спомнати услуги;

на финансиски информации; одржување на
финансиски досиеа; услуги за електронски

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни
услуги

трансфер на средства и размена на валути;
услуги за плаќање од оддалечено место;

мрежа,

Трговски марки
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услуги

за

со

услуги за осигурување на недвижен имот;

обезбедуваат

осигурување за сопственици на имот; услуги

електронски трансфер на средства и валути,
услуги за електронско плаќање, услуги за

за осигурување кои се однесуваат на имот;
финансирање
за
недвижен
имот;

телефонски пре-пејд картички, услуги за
исплата
на
готовина,
и
услуги
за

посредување
проценување

авторизација и сравнување на трансакциите;
услуги за обезбедување задолженија и

агенции за недвижен имот; вреднување
недвижен имот; администрација со недвижен

кредити со помош на радио фреквентни

имот; администрација со финансиски работи

уреди за идентификација (транспондер);
обезбедување услуги за задолженија и

кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување заеми за недвижен имот;

кредити со помош на комуникациски и
телекомуникациски
уреди;
услуги
за

финансиски услуги кои се однесуваат на
развој на недвижен имот; услуги за

верификација на чекови; услуги за издавање
и исплата на средства при што сите се

финансиско посредување за недвижен имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на

однесуваат на патнички чекови и патнички

недвижен имот и згради; финансиски услуги

ваучери; обезбедување финансиски услуги
за поддршка на малопродажните услуги кои

за купување недвижен имот; организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен

се обезбедуваат преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за

имот; организирање заедничка сопственост
врз недвижен имот; организирање на

плаќање
преку
безжични
уреди;
процесирање кредитни и дебитни трансакции

обезбедување финансиски
купување недвижен имот;

по телефонска и телекомуникациска врска;

стекнување на и интереси врз недвижен

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка на малопродажните услуги кои се

имот; капитални инвестиции во недвижен
имот; услуги за инвестиции во комерцијална

обезбедени он-лајн, преку мрежи или други
електронски средства со употреба на

сопственост; финансиски услуги кои се
однесуваат на стекнување на имот;

електронско дигитализирани информации;
услуги за вредносна размена, имено,

финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување

безбедна

вредности,

на слободен имот; финансиско вреднување

вклучително и електронска готовина, преку
компјутерски мрежи достапни преку паметни

на имот кој е под закуп; организирање лизинг
на недвижен имот; организирање закуп на

картички; услуги за плаќање сметки кои се
обезбедуваат
преку
вебсајт;
он-лајн

недвижен имот; лизинг на сопственост;
лизинг на недвижен имот; лизинг на

банкарство; финансиски услуги кои се
обезбедуваат преку телефон и со помош на

слободен имот; услуги за раководење со
имот кои се однесуваат на трансакции со

глобална компјутерска мрежа или интернет;

недвижен

обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или

менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни

интернет; услуги за недвижнини; услуги за
недвижен имот; проценка на недвижен имот;

услуги кои се однесуваат на сопственост врз
недвижен имот; советодавни услуги кои се

управување со инвестиции за недвижен
имот; инвестициски услуги за недвижен имот;

однесуваат на вреднување на недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат

наснимена

електронски
вредност,

размена
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на корпоративен недвижен имот; услуги за

Av. Fulvio Pagani 487 (2434) Arroyito,

компјутеризирани

CORDOBA, AR

информации

кои

се

однесуваат на недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на недвижен имот;

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

обезбедување
информации
што
се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

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

информации кои се однесуваат на пазар на
имоти; услуги за истражување кои се

(540)

однесуваат на стекнување недвижен имот;
услуги за истражување кои се однесуваат на
селекција на недвижен имот; финансирање
на хипотеки и претворање на имот во
ликвидни средства; советодавни услуги што
се однесуваат на решенија за плаќања,
банкарство, кредитни картички, дебитни
картички, платежни картички и услуги за
машини со автоматско одговарање
(111) 22176

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/954

(220) 08/10/2013

(181) 08/10/2023
(450) 31/10/2015
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

SWIRL

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за
печење,

сол,

сенф;

оцет,

сосови

мирудии); мирудии; мраз
(111) 22183

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/956

(220) 08/10/2013

(181) 08/10/2023
(450) 31/10/2015
(732) Стојчевски Томислав
ул.Народни Херои бр.21, 7000 Битола, MK

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 8
бричеви и ножиња за бричеви;
диспензери, касети, држачи, и кертриџи, сите

(како

специјално дизајнирани за и што содржат
ножиња за бричеви, делови и опрема за сите
горенаведени производи
(591) жолта, црвена, бела, кафена, зелена,
(111) 22197

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/955

(220) 08/10/2013
(181) 08/10/2023
(450) 31/10/2015

(732) Arcor S.A.I.C.
Трговски марки

црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо, млечно чоколадо со крцкав
ориз
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(210) TM 2013/980
(111) 22177

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/957

(220) 09/10/2013
(181) 09/10/2023

(220) 17/10/2013
(181) 17/10/2023

(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(450) 31/10/2015
(732) Abbott Medical Optics Inc., a Delaware

вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

corporation
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,

(540)

California 92705, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLINK CONTACTS
(551) индивидуална

(591) црна, бела, црвена, жолта, кафејава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо

(510, 511)

(111) 22169

(151) 09/09/2015

кл. 5
офталмолошки препарати имено
раствори за подмачкување и повторно

(210) TM 2013/981

(220) 17/10/2013

навлажнување

(181) 17/10/2023
(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,

(111) 22171

(151) 09/09/2015

(210) TM 2013/979

(220) 17/10/2013

вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

(181) 17/10/2023

(540)

(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) црна, бела, црвена, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо
(591) црна, портокалова, бела, црвена,

(111) 22170

(151) 09/09/2015

жолта, зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2013/982

(220) 17/10/2013
(181) 17/10/2023

(510, 511)
кл. 30 чоколадо

(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони

(111) 22173
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(591) црвена, црна и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лекови; средства за
заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи
за боење; средства за нагризување; сурову
(591) црвена, жолта, зелена кафејава

природни смоли; метали во листови и во
прав за сликарите; декоратерите, печатарите
и

(551) индивидуална
(510, 511)

метниците

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

кл. 30 чоколадо
(111) 22172

(151) 09/09/2015

преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и

(210) TM 2013/983

(220) 17/10/2013
(181) 17/10/2023

жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;

(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

пеоизводи од обичен метла што не се
вклучени
во
другите
класи;
руди
кл. 19
неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катан и битумен, неметални преносни
конструкции; споменици што не се од метал
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(591) црна, бела, црвена, жолта, кафејава,
зелена
(551) индивидуална

(111) 22411

(151) 19/10/2015

(210) TM 2013/1144

(220) 05/12/2013
(181) 05/12/2023

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за управување со

(510, 511)

пакување и отпад од пакување ЕУРО-

кл. 30 чоколадо
(111) 22437

(151) 19/10/2015

(210) TM 2013/1111

(220) 18/11/2013

(181) 18/11/2023
(450) 31/10/2015
(732) ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН

ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ
ул.50-та Дивизија бр.15/1 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Коста Абрашевиќ бр.1, 1000 Скопје, MK
(540)

Трговски марки
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млечни десерти, јогурти; масла и масти за
јадење; путер; сирења; млечни пијалаци( во
кои
преовладува
млеко)
кл. 30 какао, брашно и препарати направени
од житарици; леб, пецива и кондиторски
производи; преливи; сосови( зачини); сосови
од
сирење
кл. 32 минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
(591) зелена, портокалова, црна, бела и сива
(551) индивидуална

овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење пијалаци

(510, 511)
кл. 40 отпад и ѓубре (рециклирање на отпад

(111) 22413

(151) 19/10/2015

и ѓубре), отпад и ѓубре (уништување на отпад
и ѓубре), преработка на отпад, рециклирање

(210) TM 2013/1158

(220) 12/12/2013
(181) 12/12/2023

на отпад и ѓубре, собирање на отпад и

(450) 31/10/2015
(732) Dentinox Gesellschaft fur
pharmazeutische Praparate Lenk &

материјали за рециклирање
(111) 22296

(151) 06/10/2015

(210) TM 2013/1155

(220) 10/12/2013

(181) 10/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) SODILAC a French societe par actions
simplifiee
68, rue de Villiers 92300 LEVALLOISPERRET, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MODILAC

Schuppan
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, DE
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

ДЕНТИНОКС-ГЕЛ H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(551) индивидуална

фластери, материјали за завои, материјали

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

храна и и супстанции прилагодени за
медицинска употреба; храна за бебиња;

уништување
хербициди

млеко во прав и млеко за бебиња и
доенчиња; хранливи и диететски додатоци за

(111) 22189

(151) 17/09/2015

луѓе, имено за бебиња и доенчиња; пијалаци

(210) TM 2013/1175

(220) 17/12/2013

засилени со витамини и минерали; хранливи
пијалаци

(181) 17/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK

кл. 29 млеко и млечни производи, имено
млеко збогатено со витамини, млеко со вкус,
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(540)

(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK
(540)

(591) бела, циклама
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(591) бела, циклама
(551) индивидуална

(111) 22187

(151) 17/09/2015

(210) TM 2013/1176

(220) 17/12/2013

(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(181) 17/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK
(540)

(111) 22191

(151) 17/09/2015

(210) TM 2013/1179

(220) 17/12/2013

(181) 17/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK
(540)

(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(111) 22188

(151) 17/09/2015

(210) TM 2013/1177

(220) 17/12/2013

(181) 17/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје

(591) белa, циклама
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации
(111) 22192

(151) 17/09/2015

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK

(210) TM 2013/1180

(220) 17/12/2013

(540)

(181) 17/12/2023
(450) 31/10/2015
(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, MK

(591) циклама, бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(591) циклама, бела
(551) индивидуална

(111) 22190

(151) 17/09/2015

(210) TM 2013/1178

(220) 17/12/2013
(181) 17/12/2023

Трговски марки

(510, 511)
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(111) 22410

(151) 19/10/2015

фластери, материјали за завои, материјали

(210) TM 2014/34

(220) 17/01/2014

за пломбирање заби и забарски смоли,

(181) 17/01/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK

(111) 22252

(151) 17/09/2015

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

(210) TM 2014/57

(220) 28/01/2014

хербициди

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(181) 28/01/2024
(450) 31/10/2015
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

UNITIMOLOL
(591) темно кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

и

ветеринарни

послужување и
пијалаци; кафе

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

барови, ресторани и др. угостителски објекти

се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали

(111) 22250

(151) 17/09/2015

за пломбирање заби и забарски смоли,

(210) TM 2014/56

(220) 28/01/2014
(181) 28/01/2024

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,

(450) 31/10/2015

хербициди

кл. 43
услуги за
подготвување храна и

(732) REMEDICA Ltd
Limassol, Cyprus, Aharnon St. Industrial

(111) 22251

(151) 17/09/2015

Estate 3508 Limassol, CY

(210) TM 2014/58

(220) 28/01/2014
(181) 28/01/2024

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

QUETRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
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(732) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box
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(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SELEMYCIN
(551) индивидуална
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(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) 22243

(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/100

(220) 04/02/2014

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десерт со мраз, овошен сок и шеќер,
подготовки за правење десерти со мраз,
овошен сок и шеќер; мраз за освежување,
шербети, замрзнати слаткарски производи,
замрзнати торти, замрзнати јогурти

(181) 04/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Атанасов Димитар - ДПТУ „Л-Д“ ДОО
ул.„Ѓорѓи Василев“ бр.91, 2400 Струмица,
MK
(540)

(111) 22241

(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/108

(220) 07/02/2014

(181) 07/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул.Кочо Рацин бр.14, Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

облека,

обувки

и

капи

кл. 35 услови при продажба на големо со
женски хулахоп чорапи

(591) темнозелена, светлозелена, жолта,

(111) 22246

(151) 10/09/2015

(510, 511)

(210) TM 2014/101

(220) 06/02/2014

кл. 29 алгинати за храна, бадеми мелени,
путер, путер од какао, масло од кокосов орев,

(181) 06/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Societe des Produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

бела
(551) индивидуална

масло од репка за исхрана, раковидни
животни што не се живи, кандирано овошје,
урми, масла за јадење, рибино мнасло за
исхрана, снегулки од компири, овошни
желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир,
џемови, желатин за исхрана, желеа за
исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто

Трговски марки
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овошје (орев, бадем, лешник) подготвени,

зрна (семе), лешници, исушен кокосов орев,

маслиново масло, остриги што не се живи,

јаткасто овошје, сок од домати, сок од

путер од кикиритки, салати (овошни салати),
супа (состојки за правење супа), зеленчук

зеленчук, сокови (овошни сокови)

сушен,
сурутка,
јогурт
кл. 30 слатки од бадем, ананасово семе,

(111) 22356

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/125

(220) 11/02/2014

сода бикарбона, прополис за исхрана на
луѓето, пијалаци што се на основа на чај, чај,
подготовки од житарици, снек од житарици,

(181) 11/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Филимена Радоњанин-Стојмирова

пијалаци од какао со млеко, сол за готвење,
пченкарни снегулки, тестенини, снегулки,

бул.Партизански одреди бр.4/2-20, 1000
Скопје , MK

мед, желеа, бадемови колачи, храна од овес,
мусли, мушкатов орев, алги (додатоци за

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

јадење), колачиња, соја (производи за
исхрана), жита (мали парчиња храна од

(540)

жита)
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
алгинати за храна, бадеми мелени, путер,
путер од какао, масло од кокосов орев, масло

(591) сива, бела
(551) индивидуална

од репка за исхрана, раковидни животни што
не се живи, кандирано овошје, урми, масла

(510, 511)
кл. 20

за

кл. 24

јадење,

рибино

мнасло

за

исхрана,

мебел,

производи

од

дрво

текстил и текстилни производи

снегулки од компири, овошни желеа, снек
храна од овошје, џем од ѓумбир, џемови,

кл. 35 рекламирање

желатин за исхрана, желеа за исхрана,
морски алги, мармалад, млечни пијалаци во

(111) 22359

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/127

(220) 11/02/2014

кои преовладува млеко, јаткасто овошје
(орев,
бадем,
лешник)
подготвени,
маслиново масло, остриги што не се живи,

(181) 11/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) FCA US LLC, a Delaware Corporation

путер од кикиритки, салати (овошни салати),
супа (состојки за правење супа), зеленчук

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US

сушен, сурутка, јогурт, слатки од бадем,
ананасово семе, сода бикарбона, прополис

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

за исхрана на луѓето, пијалаци што се на
основа на чај, чај, подготовки од житарици,

(540)

MY SKY

снек од житарици, пијалаци од какао со
млеко, сол за готвење, пченкарни снегулки,
тестенини, снегулки, мед, желеа, бадемови

(551) индивидуална

колачи, храна од овес, мусли, мушкатов
орев, алги (додатоци за јадење), колачиња,

кл. 12 сончеви кровови за автомобили

соја (производи за исхрана), жита (мали
парчиња храна од жита), бадеми (овошја),

(111) 22357

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/128

(220) 11/02/2014
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(181) 11/02/2024

(510, 511)

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги ИГОДУЛ увоз-

кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 22338

(151) 06/10/2015

извоз ДОО Битола
ул.Рузвелтова бр.17/локал 1, 7000 Битола,

(210) TM 2014/144

(220) 13/02/2014
(181) 13/02/2024

MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(450) 31/10/2015
(732) Noxell Corporation

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

21030-2098, US

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

COLOUR ELIXIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
(591) црвена, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци
(111) 22343

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/137

(220) 12/02/2014

(181) 12/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Actavis Group PTC enf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS

(111) 22322

(151) 29/09/2015

(210) TM 2014/145

(220) 13/02/2014
(181) 13/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of
Ohio 44111, US
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DEHYDRATION NEO
(551) индивидуална
Трговски марки

VALUE-PRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 мешавини за премачкување во облик
на боја
(111) 22339

(151) 06/10/2015
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(210) TM 2014/147

(220) 13/02/2014
(181) 13/02/2024
(450) 31/10/2015

(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(591) бела, сина и сите нијанси на сива

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи;

XALKORI

запалки; кибрити; артикли за пушачите

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

цели;

и ветеринарни
препарати
за

диететска

храна

и

супстанции прилагодени за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
диететски додатоци за луѓето и животните;
фластери, материјали за преврзување за
медицинска
пломбирање

употреба;
материјали
за
заби, стоматолошки восок;

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

штетници;

фунгициди,

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/150

(220) 14/02/2014
(181) 14/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudirman plaza, indofood, Tower, 27th Floor,
JI. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 12910 Jakarta
Selatan, ID
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(111) 22318

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/148

(220) 14/02/2014
(181) 14/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(111) 22317

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
макарони, кнедли, тестенини,
вермичели (кнедли), пченично брашно, кечап
(сосови), чили (сос), мајонез, сенф, двопеци,
сосови (мирудии), зачини, соја, сос, чај, сос
од домати
(111) 22320

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/155

(220) 19/02/2014
Трговски марки
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(181) 19/02/2024

(510, 511)

(450) 31/10/2015
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

жито, леб, производи од тесто и слатки;
шеѓер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол сенф; оцет, сосови (како

DENTASTIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 ветеринарни и санитарни препарати и
супстанции; адитиви збогатени со лек кои се
оставаат во храната за животни; течност
збогатена
со
лек
наменета
за
освежување/миење на устата на животните;
средства

за

дезинфекција;

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(111) 22333

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/157

(220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024

пестициди;

(450) 31/10/2015

паразитициди;
хербициди;
фунгициди;
инсектициди; инсектицидни околувратници;

(732) Taco Bell Corp.

детергенти наменети за употреба
животни; адитиви кои е ставаат

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кај
во

прехранбените
производи
за
животни
кл. 31
живи животни; прехранбени
производи за животни; живи птици и риба;
сипина коска; коски и средства за џвакање;
легла за животни
(111) 22336

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/156

(220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024

1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2015
(732) Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(510, 511)
кл. 43 ресторански услуги

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

(111) 22334

(151) 06/10/2015

(540)

(210) TM 2014/158

(220) 19/02/2014

TACO BELL
(551) индивидуална

Трговски марки

(181) 19/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(210) TM 2014/160

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024

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

(450) 31/10/2015
(732) Kentucky Fried Chicken International

(540)

Holdings, Inc.,
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US

LIVE MAS

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
кл. 30

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

и
масти
за
јадење
кафе, чај, какао и замена за кафе;

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки;
шеѓер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

(111) 22332

(151) 06/10/2015

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење

(210) TM 2014/159

(220) 19/02/2014

(181) 19/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Pizza Hut International, LLC
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки;
шеѓер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол сенф; оцет, сосови (како

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

пијалоци; привремено сместување

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

(111) 22315

(151) 06/10/2015

(540)

(210) TM 2014/161

(220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024

75254, US

MAKE IT GREAT
(551) индивидуална

(450) 31/10/2015
(732) Зоран Милошоски

(510, 511)
кл. 43 ресторански услуги

(540)

(111) 22355
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(151) 06/10/2015
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информирање

за

превоз,

изнајмување

возила
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци, привремено сместување; бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување
(изнајмување за времено сместување);
резервирање за сместувања; услуги во
барови; резервирање пансиони; пансиони и

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии

кл. 32 безалкохолни пијалоц, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 35
мало

услуги при продажба на големо и
со
безалкохолни
пијалоци

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(експрес ресторани); услуги на камповите за
летување; служење храна и пијалаци;
летувалишта; резервирање хотели; хотели;
изнајмување
простории
за
состаноци;
изнајмување
за
времено
сместување;
ресторани; ресторани со самопослужување
(111) 22321

(151) 06/10/2015
(220) 20/02/2014

(111) 22319

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/171

(210) TM 2014/167

(220) 20/02/2014

(181) 20/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,
Delaware Business Trust and c/o Calvin

(181) 20/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за услуги, превоз и
посредување БЕСТ НЕТ ГРУП ДООЕЛ

Klein, Inc.,

Скопје
бул.АВНОЈ бр.78/1-19 Скопје, Аеродром

(Wilmington Trust Company, Trustee,
located at Rodney Square North, 1100 North

1000 Скопје, MK

Market Street., Wilmington, Delaware 19890),
US and 205 West 39 Street, New York, New

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

York 10018, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања;
организирање
придружување
патници;

крстарења;
превезување

патници; резервации за превоз; резервации
за патувања; разгледувања на културни
знаменитости
и
обиколки
(туризам);
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 9 оптика - научни; рамки за очила, очила

обична долна облека и наметки, плетена и

за

сонце

волнена

облека

кл. 18 кожни додатоци - кожа и имитации;
чанти, чадори, портмонеа, новчаници за

спиење,
наметки

горна пижама, долна пижама,
за доручек, смокинг наметки,

хартиени пари, торбички за клучеви, спортски
торби, новчаници за монети, рачни торби,

наметки за во кревет, прекривки, плетена и
волнена облека за дома, блузи и панталони

козметички торби и торбички, актовки и
деловни чанти, портфолија, патни торби,

за
дома,
наметки
за
облека/облека за спиење

футроли за одела, торби за преспивање,

девојчиња - вклучувајќи: интимна облека и

кофчези, кутии за кредитни картички, куфери,
кутии за бизнис картички, сетови за

облека за спиење, облека за дома, боди
облека, облека за обликување на тело,

козметика (што се продаваат празни) ремени,
футроли за таблети и други мобилни

градници, килоти,
целосни пижами,

електронски
уреди
кл. 25 облека за мажи, жени, момчиња и

хулахопки за цело тело, мидери, обликувач
на бутови, потполнки за градник, градник

девојчиња - облека, обувки, капи вклучувајчи

маички, стегачи за половина, обликувач на

но не органичувајќи се на: комбинезони,
палта, кошули, капути со делови од крзно,

гради, трико боди и целосно трико боди,
дневна облека - вклучувајќи но не

блузи, крзна, јакни, елеци, костими за
капење, маици, панталони, облека за тенис и

ограничувајќи се на килоти, бикини, мидери
шорцеви, гаќички, постава за здолниште,

голф: фустани, блузи, здолништа, панталони,
шорцеви и други облеки; облека за

постава за блузи, постави за поткошули,
постави за фустани, постави за килоти,

велосипедизам

маички,

постави за вечерни фустани, постави за

шорцеви,
плажа и

трудници, постави за панталони, принцес
постави за фустани, проѕирна фустан

пливање, костими за загревање, облека и
наметки за дожд, горни и долни тренерки,

постава, постава без прерамки, постава за
костуми, постави по мерка, полупостави,

пончо,
шорцеви
за
пешачење,
маички/поткошули, џинс, обувки: чевли,

шорц постави, потполнки за градник, кошули,
тесен комбинезон, долни маички, градник

спортски

влечки;

маички, беби-дол градник, широки шорц гаќи

одела, блејзери, вечерни јакни и свечена
гардероба, панталони, плетени блузи,

и широки бемуда гаќи, облека за преку ден,
облека за дома, облека за спиење и боди

пелерини, вратоврски и други додатоци за
околу врат, чорапи, хулахопки/хеланки,

облека - вклучувајчи но не ограничувајќи се
на ноќници, тога ноќници, ноќни кошули,

ракавици, шешири/капи, фустани, наметки за
надвор, крзнени капути и јакни, џемпери,

пижами, кратки пижами, беби-дол пижами,
маица пижами, ноќници во стил на

марами/шалови, здолништа, спортски јакни;

француска слугинка, харем пижами, широки

само долна облека; долна облека / облека за
спиење за мажи и момчиња - вклучувајќи:

панталони, пижами за дома, кратки целосни
комбинезони, шорцеви за спиење, пењоари,

долна облека, облека за спиење, облека за
дома вклучувајчи но не ограничувајќи се на

наметки за во кревет, кафтани, комбинезони,
тесни комбинезони, бањарки, наметки,

гаќи, боксерки, атлетска долна облека,
спортски гаќички, маици, маички, подкошули,

кимона, наметки за дома, тоги за плажа,
наметки за плажа, наметки за доручек,

и

јога,

блузи,

здолништа,
шорцеви,
јакни;
панталони за прекривање за

чевли,
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патики,

чизми,

за

спиење,

кошули

за

дома;
долна
за жени и

ремени за жартиери,
корсет мини фустан,
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наметки за ужина, хостеса наметки, кабуки

(510, 511)

наметки, наметки за по дома, калуѓерски

кл. 3 влажни марамчиња со камилица

наметки, градник блузички, кратки блузички и
хеланки

(111) 22340

(151) 06/10/2015

кл. 35 услуги за рекламирање и бизнис рекламирање; услуги за рекламирање и

(210) TM 2014/175

(220) 21/02/2014
(181) 21/02/2024

промоција односно развивање на концепти и
идеи,
организирање
снимање
за

(450) 31/10/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка

рекламирање

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

и

реклами

вклучувајчи

избирање на фотограф, талент, помошен
персонал (стилист, фризер, итн), избирање

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

на локација, продукција на таквиот материјал
и развој и организирање на пласирањето

(540)

(списанија, билборди, киосци, тв, кабловска,
итн.); продавница за услуги на мало,
вклучувајќи

дизајн

и

декорирање

на

продавници,
трговски
стоки
кл. 42 разно - услуги за дизајн во врска со
лиценцирање;
обезбедување
ткаенини,
декорација
и

скици,
поврзани

информации и материјали

(591) бела, сива, жлава, жолта, црвена
(551) индивидуална

(111) 22351

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/174

(220) 21/02/2014
(181) 21/02/2024

(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња за проблематична

(450) 31/10/2015
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

кожа
(111) 22348

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/176

(220) 21/02/2014
(181) 21/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) John Paul Mitchell Systems
20705 Centre Pionte Parkway, Santa Clarita,
CA 91350, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

PAUL MITCHELL
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, темно и светло плава, жолта,
виолетова, зелена
(551) индивидуална

Трговски марки

кл. 3 препарати за нега на косата и кожата
имено шампони, шампон за бебиња, колор
шампон, сапуни. кондиционери, емолиенти
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(омекнувачи);

балсами

(rinses),

не-

маркетинг во областа на онлајн (on-line) и

медицински третмани, хидратантни средства,

интерактивно

спрејови
за
термо
заштита,
спреј
кондиционери. гелови за коса, спреј гелови,

кл.
41
образовни
услуги,
имено,
обезбедување на онлајн (on-line) едукативни

пена за обликување, лосиони, серум за
стилизирање. спрејови за стилизирање,

часови, семинари и работилници во областа
на
рекламирање
и
маркетинг
на

гелови
за
стилизирање,
лосиони
за
стилизирање. креми за исправање. спрејови

интерактивни медиуми; услуги за забава од
типот на натпреварувања за награди и

за коса, помади. препарати за стилизирање.

свечености од областа на интерактивен

спрејови за сјај, капки за сјај, восоци. боја за
коса, бои за коса, нијансери за коса, полу-

дизајн за рекламирање; образовни услуги,
имено, часови, семинари и работилници од

грајна и трајна боја за коса,
препарати за зајакнување на

областа на интерактивни
рекламирање и маркетинг

белила,
косата,

рекламирање

и

маркетинг

медиуми

за

препарати за исправање на косата, раствори
за трајна ондулација, производи за нега на

(111) 22345

(151) 06/10/2015

кожата имено течни сапуни, тврди сапуни,

(210) TM 2014/184

(220) 24/02/2014

гелови за бричење

(181) 24/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima,

(111) 22329

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/178

(220) 21/02/2014

(181) 21/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) Interactive Advertising Bureau, Inc.,

JP

non-profit corporation Delaware
116 East 27th Street New York NEW YORK

(540)

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

10016, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

IAB.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување на бизнис информации
no пат на интернет веб страници во врска со
употреба на интернет и други интерактивни
медиуми за рекламирање и маркетиншки
цели; промовирање на свесноста во бизнис
заедницата за употребата на интернетот и
други
интерактивни
медиуми
за
рекламирање
и
маркетиншки
цели;
придружни услуги, имено, промовирање на
интересот на заедницата за рекламирање и
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и алати за обработка на метал
(metal working); рударски машини и алати;
градежни машини и алати; машини и апарати
кои работат на енергетски/движечки погон
(motive power) (освен тие за земни возила);
ремени за вентилатори за машини; игнициски
намотки за машини; затегнувачи за ланци;
временски ланци (timing chains); филтери за
масло; прстени за клипови; филтери за
гориво; стартери; вентили за машини;
цилиндри; црева за радиатори (ладилници);
Трговски марки
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водни пумпи и пригушувачи за автомобилски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

машини со внатрешно согорување; други

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

делови за автомобилски машини со
внатрешно согорување; алтернатори; опрема

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

за пренос на сила (не вклучувајќи таква за
земни возила); амортизери и спирали (не

(540)

вклучувајќи такви за земни возила);
сопирачки (не вклучувајќи такви за земни
возила)
кл. 12 автомобили, делови и приклучоци за
истите, не вклучувајќи лампи, трепкачи и
слична
опрема
за
осветлување
за
автомобили; машини и мотори за земни
возила, не вклучувајќи нивни делови;
системи за суспензија за земни возила;
амортизери и спирали за земни возила; оски
(shaftc) и осовини за земни возила; лежишта
за лагери (wheel bearings) и спојки/зглобови
(shaft couplings) за земни возила; пренос за
земни возила; сопирачки за земни возила;
аларми против кражба за земни возила
кл. 37 услуги за поправка или одржување на
автомобили;

услуги

за

поправка

или

одржување на автомобилски машини; услуги
за поправка или одржување на апарати за
климатизација; услуги за поправка или
одржување на аудио апарати; услуги за
поправка или одржување на радио и ТВ
приемници;
услуги
за
поправка
или
одржување

на

саати

и

часовници;

инсталациски/монтажни
услуги
на
машинерија за автомобили; вулканизирање
на гуми; услуги за миење, полирање,
обложување, чистење и подмачкување на
автомобили
(111) 22335

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/188

(220) 25/02/2014
(181) 25/02/2024
(450) 31/10/2015

(732) Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол,
мирудии);
кл. 43

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

услуги на обезбедување храна и

пијалоци, привремено сместување
(111) 22331

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/197

(220) 26/02/2014
(181) 26/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, East Hanover, New Jersey
07936, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(181) 27/02/2024
(450) 31/10/2015
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) црна и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од млеко, млечни намази,
крем сирење, сирење, производи од сирење,
намази од сирење, fromage frais (француско
сирење), млеко и млечни производи, млечни
пијалоци (главно составени од млеко), јогурт,
замрзнат јогурт, милкшеик, шлаг, десерти и
подготовки за правење десерти од млечни
производи, желе, крем десерт со овошје
(trifles), намази, масла и масти за јадење
кл. 30 прелив за салата, сосови (додатоци),
сладолед, замрзнати слатки, десертен мус
(слатки), пудинзи, колачи, бисквити, мајонез,
зачин
(111) 22344

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/198

(220) 26/02/2014
(181) 26/02/2024

(450) 31/10/2015
(732) Eureka Hellas S.A.

LORDIAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 22168

(151) 09/09/2015

(210) TM 2014/332

(220) 21/03/2014

(181) 21/03/2024
(450) 31/10/2015
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

Volos, Industrial area, GR

(591) црвена, бела, виолетова, жолта
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 3 паста за заби

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

(111) 22390

(151) 06/10/2015

(540)

(210) TM 2014/358

(220) 26/03/2014

AROXOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
средства за одбивање инсекти и
инсектициди

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул.Кочо Рацин бр.14 Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK

(111) 22349

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/199

(220) 27/02/2014

476 | С т р а н а

(181) 26/03/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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31 Октомври 2015

(591) бела, сина, сива

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 машини што одговараат, апарати и
инструменти за снимање, пренос, прием,
процесирање,
враќање,
репродукција,

(591) зелена, кафена, бела, кремаста
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии);

мирудии;

мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе; храна за животни; пивски
слад;
органска
храна;
био
храна
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; и канцелариски
работи
(111) 22196

(151) 09/09/2015

(210) TM 2014/385

(220) 02/04/2014
(181) 02/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) НЕТРА ДОО СКОПЈЕ
ул.Рампо Левката бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)

манипулација, анализа, покажување и
печатењс на звук, слики и/или податоци;
апарати и инструманти за управување на
возила; мобилни телсфони; апарати
инструменти
за
комуникација

и
и

телекомуникација; CD плеери; компјутерски
апликационен софтвер за дизајнирање со
помош на компјутер (CAD), машини за
копјутерско пребарување, игри, употреба и
процесирање

на

зборови;

компјутерски

апликационен софтвер за употреба во
компјутерска програма којашто ги организира
нумеричките податоци во редови и колони на
терминалниот
екран;
компјутерски
апликационен софтвер за употреба во
водењето на бази на податоци; CD драјвери;
компјутерски игри и софтвер за компјутерски
игри; компјутерски хардвер и фирмвер;
компјутерски периферни уреди, односно
мемории, тастатури, електронски пенкала,
мауси, монитори и поврзувања помеѓу
системите;
компјутерски
софтвер
и
публикации во електронска форма добиени
on-line до бази на податоци или капацитети
обезбедени на интернет (вклучувајќи веб
страници);
компјутерски
софтвер
и
телекомуникациски апарати (вклучувајќи
модеми) кои овозможуваат врска со бази на
податоци и со интернет; компјтерски софтвер
кој може да се преземе од глобални
компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
снимен на ленти, дискови
компјутерски
софтвер
кој

и картички;
овозможува

пребарување на податоци; компјутерски
софтвер;
компјутери;
компјутерски,
комуникациски и дисплеј табли кои се
употребуваат при трговските трансакции;

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

стоки

за

комуникација

со

податоците;

(поставување и поправка на електричните

терминали на податоци; дебитни картички,

апарати),

кредитни картички и картички за наплата;
апарати и инструменти за дигитална

инсталација
и
телекомуникациски

комуникација;
елсктронски
апарати
и
инструменти; електронски игри адаптирани

кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
eмитување
телевизиски
програми,

за употреба само со гелевизиски приемник
кои
овозможуваат
корисниците
да

изнајмување апарати за пренос на пораки,
кабловска тeлевизија, комуникации по пат на

комуницираат

елсктронски

смeтачки терминали, новинарски агенции,

картички со меморија, телефонски картички и
слектронски картички, сите за употреба со

пораки (прснос на пораки), пренос на
телeфакс пораки, прснос на телеграми,

комуникациски апарати и
електронски
табли
за

инструменти;
информации;

радиофонски емисии, сметач (прснос на
пораки и слики со смстач), телефонски

електронски систсми за трговија; кертриџи за
игри кои се употребуваат кај електронски

служби, телевизиски eмисии, упатства за
телекомуникации,
телекомуникациски
и

апарати

информатички

за

меѓусебе;

играње;

лаптоп

и

ноутбук

проектирање,

ревизија,

одржување

инженеринг,

систем

мониторинг,
аквизиција,

имено магнетни дискови, оптички дискови,
флопи дискови, магнетни ленти, магнетни

комуникации, системи за заштита на
комуникации, мерни системи за мерење и

картички, оптички картички, картички на
интегрални кола, магнетни носачи на

анализа на параметри во телекомуникациите
и изнајмување на истите.

оптички

носачи

на

контрола
снимање

за

компјутери; лаптоп и ноутбук терминали;
магнетни и оптички медиуми на податоци,

податоци,

управување,
систeми
за

на
системи

податоци;

апарати
и
инструманти
за
мобилни
телсфони; пејџери; ПДА (лична дигитална

(111) 22385

(151) 30/09/2015

(210) TM 2014/431

(220) 15/04/2014

помош);
апарати
и
инструменти
за
далечински пристап на on-line информации,
сите електронски; роботи за лична употреба
или
забава;
стоки
за
сателитска

(181) 15/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) Адвокатско друштво ТОШИЌ и
ЈЕВТИЌ Скопје

комуникација;

ул. Вељко Влаховиќ број 1/2-17, Скопје,

стоки

за

и
на

телекомуникации;

кориснички станици; системи за управувањс
со возила, имено електронски управувачки

MK

инструменти за глобално позиционирање;
кертриџи за видео игри; машини за играње со

ул.Вељко Влаховиќ број 1-2/17, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокат Ана Тошиќ Чубриновски

видео излез кои се употребуваат со
телевизори и преку глобална комуникациска
мрежа;

видеофони;

камери;

мобилни

телефони со камери; ремени за држење на
компјутерски терминали; телефони; резервни
делови и делови од опрема за наведените
стоки
кл. 37 апарати (поставување, одржувањe и
поправка на апаратите), електрични апарати
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(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

монетарни

работи,

31 Октомври 2015

работи

поврзани

недвижен

за

имот

ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје,
MK

кл. 45 правни услуги, безбедносни услугиза
заштита на имот и лица, лични и

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

поединците
(111) 22257

(151) 22/09/2015

(210) TM 2014/432

(220) 16/04/2014
(181) 16/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(591) сива, бела, црна, сина
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал

за

обука

и

настава

(освен

апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
кл.
25

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 претходно импрегнирани марамчиња
направени од хартија и/или целулоза
кл. 5 хигиенски производи; пелени за една
употреба

направени

од

хартија

и/или

целулоза
кл. 25 облека

букви;
облека,
обувки

клишиња
и
капи

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(111) 22258

(151) 06/10/2015

задоволување на потребите на поединците

(210) TM 2014/433

(220) 16/04/2014
(181) 16/04/2024

(111) 22259

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/434

(220) 16/04/2014

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво Агенција во
приватна сопственостза интелектуални

(181) 16/04/2024
(450) 31/10/2015

услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(732) Трговско друштво Агенција во
приватна сопственостза интелектуални
услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров

(181) 16/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) Производно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,

Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK

(540)

адвокат

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(540)

DI-GO
(551) индивидуална

(591) сива, бела, црна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;

канцелариски

материјали;

лепила за канцелариска или куќна употреба;
материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
кл.
25

букви;
облека,
обувки

клишиња
и
капи

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 41

образовни услуги; обука; забава;

спортски

и

културни

активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(111) 22260

(151) 22/09/2015

(210) TM 2014/437

(220) 16/04/2014
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(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
наукатам

фотографиите,

земјоделието,
шумарството;

како

и

за

градинарството
и
сурови вештачки смоли,

сурови
пластични
материи;
вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати
за калење и и заварување метали; хемиски
производи за конзервирање прехранбени
производи;

материи

адхезиви/лепливи
индустријата

за

материи.

штавење;
наменети

за

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, мелса, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
/какао

зачини/,

зачини,

мраз

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање
стока;
организирање
на
патувања
(111) 22261

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/438

(220) 16/04/2014
(181) 16/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) Производно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје

(591) -жолта, црвена, бела, црна

(540)

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

ветеринарни

и

санитарни препарати, диететски супстанции
што се користаст во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
(591) црвена и бела

материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

наукатам
фотографиите,
како
и
земјоделието,
градинарството

за
уништување
штетници,
хербициди,
медицински

фунгициди,
чаеви

за
и

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови
пластични
материи;
вештачки

овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти,

ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати
за калење и и заварување метали; хемиски

јајца, млеко и млечни производи, масло и
масти
за
јадење

производи за конзервирање прехранбени

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од

производи;
материи
за
штавење;
адхезиви/лепливи материи. наменети за

жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(како зачини), зачини, мраз

саго замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, мелса, квасец,

(111) 22288

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/443

(220) 17/04/2014
(181) 17/04/2024

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
/какао
кл. 39

зачини/,
зачини,
мраз
транспортни услуги; пакување и

складирање
патувања

стока;

организирање

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/441

(220) 16/04/2014

(181) 16/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА
ул.Првомајска-9 бр.10, 1000 Скопје, MK

Трговски марки

Скопје and Здружение за рамноправен
развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ Скопје
ул.Алберт Ајнштајн 4/8, 1000 Скопје, MK

(111) 22289

(540)

на

(450) 31/10/2015
(732) ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ

and ул.Алберт Ајнштајн 4/8, 1000 Скопје,
MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

481 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

кл. 3

петходноимпрегнирани марамчиња

направени

од

хартија

и/или

целулоза

кл. 5 хигиенски производи; пелени за една
употреба направени од хартија и/или
целулоза
кл. 25 облека

(591) сива, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава;
активности

спортски

и

културни

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања;
копмјутерски

проектирање у
хардвер
и

развој на
софтвер

кл. 43 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и

(111) 22316

(151) 28/09/2015

(210) TM 2014/446

(220) 23/04/2014

(181) 23/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ
ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје Центар, MK
(540)

ЖАЛ ЗА МЛАДОСТА
(551) индивидуална
(510, 511)

општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на

кл. 33 алкохолни пијалоци

поединците

(111) 22308

(151) 28/09/2015

(210) TM 2014/447

(220) 23/04/2014

(111) 22287

(151) 22/09/2015

(210) TM 2014/445

(220) 22/04/2014
(181) 22/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) Тhe Procter & Gamble Company

(181) 23/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ
ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје -

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

Центар, MK

Ohio 45202, US

(540)

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

АРИСТОКРАТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци

(551) индивидуална

(111) 22309

(151) 28/09/2015

(210) TM 2014/448

(220) 23/04/2014
(181) 23/04/2024
(450) 31/10/2015

(510, 511)
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(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ

(450) 31/10/2015
(732) PODRAVKA prehrambena industrija,

ул.Народен Фронт бр.5/3-1, Скопје Центар, MK

d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR

(540)

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

МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци
(111) 22285

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/453

(220) 23/04/2014

(181) 23/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) PODRAVKA prehrambena industrija,
d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сина, црвена, жолта,
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер. ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашокза
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
(111) 22283

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/457

(220) 24/04/2014
(181) 24/04/2024

(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, сива,
кафена, зелена

(450) 31/10/2015
(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено

(540)

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производии,
масла и масти за јадење
(111) 22284

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/454

(220) 23/04/2014
(181) 23/04/2024

Трговски марки

(591) златна, црвена
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шечер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет,
додатоци), зачини, лед

сосови

(како
(591) црна, сива, виолетово-црвена

(111) 22281

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/458

(220) 24/04/2014

(181) 24/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(циклама), бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25
облека
и
капи
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз
и
извоз
со
облека
и
капи
кл. 40 обработака на материјали, доработка
на

текстил,

составување

материјали

(составување материјали по нарачки) за
трети лица, набирање платно, сечење
платно, бојадисување платно, порабување
платно, шиење платно и обработка на

(591) бела, светло и темно сина, сива и
зелена

платно

против

гужвање,

составување

материјали по нарачка за трети лица, шиење,
бојадисување
(бојадисување
платно),

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода
(111) 22279

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/459

(220) 24/04/2014
(181) 24/04/2024
(450) 31/10/2015

(732) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
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платно,
информации
(информации
за
обработка на материјали), обработка на

бојадисување
(бојадисување
текстил,
порабување (порабување платно), везење,
избелување текстил ватирање, кројачки
услуги, печатење свила, обработка на
текстил, текстил (доработка на текстил)
(111) 22273

(151) 22/09/2015

(210) TM 2014/460

(220) 24/04/2014
(181) 24/04/2024
(450) 31/10/2015

(732) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговски марки
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

1000, Скопје

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

SUPER HIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25
кл. 35

облека

и

капи

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз
и
извоз
со
облека
и
капи
кл. 40 обработака на материјали, доработка
на
текстил,
составување
материјали
(составување материјали по нарачки) за
трети лица, набирање платно, сечење
платно, бојадисување платно, порабување
платно, шиење платно

и обработка на

платно,
информации
(информации
за
обработка на материјали), обработка на
платно
против
гужвање,
составување
материјали по нарачка за трети лица, шиење,
бојадисување
бојадисување

и

капи

управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

облека

огласување, водење на работење,

(бојадисување
(бојадисување

платно),
текстил,

и
извоз
со
облека
и
капи
кл. 40 обработака на материјали, доработка
на
текстил,
составување
материјали
(составување материјали по нарачки) за
трети

лица,

набирање

платно,

сечење

платно, бојадисување платно, порабување
платно, шиење платно и обработка на
платно,
информации
(информации
за
обработка на материјали), обработка на
платно
против
гужвање,
составување
материјали по нарачка за трети лица, шиење,
бојадисување

(бојадисување

платно),

бојадисување
(бојадисување
текстил,
порабување (порабување платно), везење,
избелување текстил ватирање, кројачки
услуги, печатење свила, обработка на
текстил, текстил (доработка на текстил)

порабување (порабување платно), везење,
избелување текстил ватирање, кројачки
услуги, печатење свила, обработка на

(111) 22270

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/467

(220) 25/04/2014
(181) 25/04/2024

текстил, текстил (доработка на текстил)
(111) 22272

(151) 22/09/2015

(210) TM 2014/462

(220) 24/04/2014

(450) 31/10/2015
(732) Здружение - Центар за истражувачко

(181) 24/04/2024

новинарство СКУП - МАКЕДОНИЈА
ул.11 Октомври бр.30/1-1-2, Скопје -

(450) 31/10/2015

Центар , MK

(732) Усеин Асанов

(540)

ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш,
MK

Трговски марки
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(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

16

печатени

работи

кл. 42 научни услуги и истражување
(111) 22269

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/468

(220) 25/04/2014

(181) 25/04/2024
(450) 31/10/2015
(732) Здружение - Центар за истражувачко

(591) црвена, бела, црна, кафеава, жолта и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

новинарство СКУП - МАКЕДОНИЈА
ул.11 Октомври бр.30/1-1-2, Скопје -

кл. 30 производи од тесто и слатки

Центар , MK

(111) 22265

(151) 06/10/2015

(540)

(210) TM 2014/472

(220) 25/04/2014
(181) 25/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) Митевска Марија
ул.Илинденска бр.64, Крива Паланка, MK
(740) Венинова Елеонора
ул.Христо Татарчев бр.47 Ѓ-1/54, 1000 Скопје
(540)

(591) сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
16

печатени

работи

кл. 42 научни услуги и истражување
(111) 22267

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/470

(220) 25/04/2014
(181) 25/04/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK

(591) розева и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети
и
маси
кл.
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облека,

обувки

и

капи
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кл. 41

31 Октомври 2015

образовни услуги, обука, забава,

(732) Друштво за издавачка дејност

спортски и културни активности

трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО

(111) 22264

(151) 06/10/2015

Скопје
Ленинова 29/3, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2014/474

(220) 28/04/2014
(181) 28/04/2024

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

(450) 31/10/2015
(732) Gulf International Lubricants, Ltd.

(540)

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton
HM12, BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно виолетова,
светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
(591) бела, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 посредување на продажба на услуги
на
бензиска
пумпна
станица,
вклучувајќитрговија на мало со бензин,
моторни масла, лубриканти, автомобилски
производи и опрема, прехрамбени производи
и потреби на патниците; спојување, за
доброто на другите, на бензин, масла,
лубриканти и автомобилски делови, како и на
различни намирници и потреби на патниците,
овозможувајќи им на клиентите за полесно
да ги видат и набават овие стоки од бензиска
пумпна станица

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебел), материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња, весници, печатени изданија,
печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал (трактати, проспекти, печатени
материјали,
примероци),
изложби
(организирање на изложби) во комерцијални
и рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), on-line рекламирање по

(111) 22211

(151) 09/09/2015

(210) TM 2014/589

(220) 27/05/2014
(181) 27/05/2024
(450) 31/10/2015

пат на компјутерска мрежа, објавување
рекламни текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска
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мрежа, односи со јавност, претплата на

(551) индивидуална

весници,

промоција

(510, 511)

кл. 41
настава,

образовни услуги, подготвување
забава, спортски и културни

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

активности, информации за образовни и
забавни
настани,
услуги
врзани
за

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

исполнување
на
слободното
време,
објавување книги, приредби (одржување на

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат

приредби), разонода, разонода (упатство за

на истите, услуги за индустриски анализи и

разонода), разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија, конференции

истражувања, проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

(организирање и водење конференции),
забавни паркови, изложби (организирање

(111) 22401

(151) 19/10/2015

изложби) во културни или воспитни цели,
изнајмување видео ленти, натпревари

(210) TM 2014/690

(220) 25/06/2014
(181) 25/06/2024

(организирање

забава/,
фотографски
услуги,
on-line
електронско издавање на книги и периодични

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА

списанија,
компјутерско
персонално
издавателство, електронски публикации (не

АД Скопје
ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје,

можат да се даунлодираат); пружање on-line
публикации; издавање електронски книги и

MK

часописи on-line; пружање публикации со

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

глобална компјутерска мрежа или интернет
што можат да се пребаруваат; публикации и

(540)

натпревари)

/обука

или

развој

на

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и
едукации
(111) 22424

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/689

(220) 25/06/2014
(181) 25/06/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за внатрешен и
надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА
АД Скопје
ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје,
MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

АУТОМАКЕДОНИЈА
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

развој

(111) 22427

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/691

(220) 25/06/2014

на
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(181) 25/06/2024

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за едукација, тренинг и
истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

воздух

или

вода

ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на

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

компјутерски хардвер и софтвер

АМ ЦЕРТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
кл. 35

или
вода
огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на

(111) 22425

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/693

(220) 25/06/2014
(181) 25/06/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за едукација, тренинг и
истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

компјутерски хардвер и софтвер
(111) 22426

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/692

(220) 25/06/2014
(181) 25/06/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за едукација, тренинг и
истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
кл. 35

или
вода
огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истраѓувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/696

(220) 25/06/2014
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(181) 25/06/2024
(450) 31/10/2015
(732) Осигурување брокерско друштво
АМ БРОКЕР АД Скопје
ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје,
MK
(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)
(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
ресторани;

барови,

услуги

на

обезбедување храна и пијалоци
(111) 22428

(151) 19/10/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/698

(220) 25/06/2014
(181) 25/06/2024

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода

(450) 31/10/2015
(732) ДАЛВИНА ДООЕЛ

кл. 35

с. Хамзали, 2431 Босилово , MK

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

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

монетарни работи,
недвижен имот

работи

(540)

(111) 22184

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/697

(220) 25/06/2014

поврзани

(181) 25/06/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги и
угостителство ДИВЕРСО ГРУП ДООЕЛ

за

(551) индивидуална
(510, 511)

увоз-извоз
ул.Наум Наумовски-Борче бр.62, 1000

кл. 33
кл. 35

Скопје, MK

управување со работи; канцелариски работи,
а особено големопродажба и малопродажба

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

алкохолни пијалоци (освен пиво)
огласување; водење на работење;

на алкохолни пијалоци

(540)
(111) 22402

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/717

(220) 30/06/2014
(181) 30/06/2024
(450) 31/10/2015
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(732) Друштво за внатрешен и

кл. 12 автомобили, мотоцикли, сите теренски

надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА

возила и нивни делови и опрема

АД Скопје
ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје,

(111) 22408

(151) 19/10/2015

MK

(210) TM 2014/726

(220) 01/07/2014
(181) 01/07/2024

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

(450) 31/10/2015
(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company)
6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 42
научни и технолошки услуги и
устражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

развој

(111) 22215

(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/722

(220) 27/06/2014

на

(181) 27/06/2024
(450) 31/10/2015
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsushi, Shizuoka-ken, JP

CAPELLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 масла за подмачкување; нафта и
нафтени производи
(111) 22407

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/727

(220) 01/07/2014
(181) 01/07/2024

(450) 31/10/2015
(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company)
6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

CETUS

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 4 масла за подмачкување; нафта и
нафтени производи

ACROSS
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/734

(220) 01/07/2014
(181) 01/07/2024
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(450) 31/10/2015
(732) Chevron Intellectual Property LLC

(740) Друштво за застапување од областа на

(Delaware limited liability company)
6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,

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

California 94583, US

(540)

индустриската сопственост ЖИВКО

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

MULTIGEAR

NEFALGIC НЕФАЛЖИК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за третирање

(551) индивидуална

на акутна болка, главно пост хируршки болки

(510, 511)
кл. 4 масла за подмачкување; нафта и

(111) 22389

(151) 06/10/2015

нафтени производи

(210) TM 2014/784

(220) 16/07/2014
(181) 16/07/2024

(111) 22297

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/743

(220) 02/07/2014

(450) 31/10/2015
(732) ARRIS Enterprises, Inc.

(181) 02/07/2024

3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024,

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за издавање и управување

US

со недвижен имот АПАРТМАНИ МИБО
ДООЕЛ Скопје

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул.Никола Русински бр.15/ТЦ Карпош 3,
лок.71, Скопје, MK

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

ARRIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 сет-топ кутии (set-top boxes), модеми;
(591) црна, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 изнајмување станови, апартмани
(111) 22222

(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/765

(220) 09/07/2014
(181) 09/07/2024
(450) 31/10/2015

(732) BIOCODEX
7 AVENUE GALLIENI, 94250 GENTILLY, FR
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мрежен
премин
(gateways),
мултимедијални адаптери за

вградени
терминал

(еМТАѕ); опрема за СМТЅ (cable modem
termination system); видео енкодери и
декодери; cableCARDs и М-cards; рутери;
адаптери; далечински управувачи; опрема за
условен пристап до системи; електронски
компоненти за SDV (switched digital video)
системи; компјутерски хардвер и софтвер;
компјутерски хардвер и софтвер за мрежно
работење; опрема за домашна мрежа;
инструменти и компоненти за електронска и
оптичка

комуникација;

дигитални
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видеорекордери и плеери;

ДВД плеери;

медиа плеери; радија; стереа; телевизии;
ниту еден од погореспоменатите производи
не е за употреба на или во врска со опрема
за слики во движење, филм, ТВ и/или видео
камери
и
опрема
за
осветлување
кл. 38
телекомуникациски услуги
промоција, овозможување и дозвола

за
за

трансфер на податоци, видео и глас од едно

(591) црна и бела
(551) индивидуална

лице или место на друго; ниту една од
погореспоменатите услуги не се за употреба

(510, 511)
кл. 9 сет-топ кутии (set-top boxes), модеми;

на или во врска со опрема за слики во
движење, филм, ТВ и/или видео камери и

мрежен

опрема
за
осветлување
кл. 42 дизајн на компјутерски софтвер и

премин

(gateways),

вградени

мултимедијални адаптери за терминал
(еМТАѕ); опрема за СМТЅ (cable modem

хардвер; инженерство и инженерски услуги;

termination system); видео енкодери и
декодери; cableCARDs и М-cards; рутери;

истражување, развој и консултации за
производ
во
област
на
телефонија,

адаптери; далечински управувачи; опрема за
условен пристап до системи; електронски

кабловска
комуникација,

компоненти за SDV (switched digital

телевизија,
широкопојасни

безжична
и оптички

фибер мрежи; истражување, развој и
консултации за технологија во областа на
телекомуникации;

ниту

една

од

video)

системи; компјутерски хардвер и софтвер;
компјутерски хардвер и софтвер за мрежно
работење; опрема за домашна мрежа;
инструменти и компоненти за електронска и

погореспоменатите услуги не се за употреба
на или во врска со опрема за слики во

оптичка
комуникација;
видеорекордери и плеери;

движење, филм, ТВ и/или видео камери и
опрема за осветлување

медиа плеери; радија; стереа; телевизии;

(111) 22388

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/785

(220) 16/07/2014

за слики во движење, филм, ТВ и/или видео
камери
и
опрема
за
осветлување

(181) 16/07/2024
(450) 31/10/2015
(732) ARRIS Enterprises, Inc.
3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024,
US

дигитални
ДВД плеери;

ниту еден од погореспоменатите производи
не е за употреба на или во врска со опрема

кл. 38
телекомуникациски услуги
промоција, овозможување и дозвола

за
за

трансфер на податоци, видео и глас од едно
лице или место на друго; ниту една од
погореспоменатите услуги не се за употреба

индустриската сопственост ЖИВКО

на или во врска со опрема за слики во
движење, филм, ТВ и/или видео камери и

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

опрема
за
осветлување
кл. 42 дизајн на компјутерски софтвер и

(540)

хардвер; инженерство и инженерски услуги;

(740) Друштво за застапување од областа на

истражување, развој и консултации за
производ
во
област
на
телефонија,
кабловска

Трговски марки

телевизија,
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комуникација,
фибер

мрежи;

широкопојасни
истражување,

и

оптички
развој

и

(450) 31/10/2015
(732) General Mills Inc. (a Delaware

консултации за технологија во областа на
телекомуникации;
ниту
една
од

Corporation)
Number One General Mills Blvd.

погореспоменатите услуги не се за употреба
на или во врска со опрема за слики во

Minneapolis, Minnesota 55426, US

движење, филм, ТВ и/или видео камери и
опрема за осветлување

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 22240

(151) 10/09/2015

(210) TM 2014/790

(220) 17/07/2014

(181) 17/07/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги КАР
СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје
ул.2 бр.45, с.Јурумлери, Газибаба, 1047
Јурумлери, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

BUGLES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз; подготвени за
употреба закуски базирани на зрна или
деривати од житарици
(111) 22392

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1011

(220) 23/09/2014
(181) 23/09/2024

(450) 31/10/2015
(732) ТД Синпекс доо
Краварски пат бб, Битола, MK
(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало:
автомобилски гуми, внатрешни гуми, тркала
за возила, бандажи за тркала на возила,
моторно масло, масти за подмачкување
кл. 37 одржување и поправка на моторни
возила, миење возила, менување гуми,
монтирање и поправање клима уреди,

(591) црвена и зелена
(551) индивидуална

монтирање и поправање алармни уреди,
монтирање и поправање апарати за мрзнење

(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
со земјоделска механизација

(111) 22423

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1008

(220) 23/09/2014

(111) 22247

(151) 18/09/2015

(181) 23/09/2024

(210) TM 2014/1036

(220) 30/09/2014
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оптички кабли и услуги на поставување

(181) 30/09/2024
(450) 31/10/2015
(732) ПЗУ Дентал ИнтернационалДејаноски

телекомуникациски довод и приклучок
(111) 22393

(151) 02/10/2015

ул.Максим Горки бр.16/1, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2014/1046

(220) 02/10/2014
(181) 02/10/2024

(540)

(450) 31/10/2015
(732) GRENDENE S.A.
Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro:
Expectativa, 62040-050 SOBRAL-CE, BR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(591) бела, сина, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги, стоматолошки
услуги
(111) 22416

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1041

(220) 02/10/2014
(181) 02/10/2024

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје
ул.Борис Трајковски бр.20-5, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

ZAXY (во изглед)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25

женски обувки, сандали, обувки за

плажа, влечки за купатило, наглавушки за
чевли, чизми, рамни чевли, влечки, кломпи,
сандали, апостолки и патики
(111) 22337

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1047

(220) 02/10/2014
(181) 02/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
(591) црна, сива и сина

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

мало на
оптички
кл.

37

телекомуникациска
инсталациски

опрема и
кабли
услуги

кл. 38 комуникација со помош на мрежи со
(591) жолта, црвена, бела

Трговски марки
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(551) индивидуална

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET

(510, 511)

A.S. and SANOVEL ILAC SANAYI VE

кл. 4
масла, масти; лубриканти; горива
кл. 35 здружување на горива, лубриканти и

TICARET A.S.
Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460

други автомобилски производи на станици за
возила, за да им се овозможи на

Sariyer/Istanbul, TR and Istinye Mah.,
Balabandere Cad. No: 14, 34460

потрошувачите погодно да ги разгледуваат и
купуваат таквите производи; здружување на

Sarıyer/Istanbul, TR

различн стоки во продавнивници, за да им се

индустриската сопственост ЖИВКО

овозможи на потрожувачите погодно да ги
разгледуваат и купат таквите производи на

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

сервисни
кл. 37

(540)

станици
за
сервисни станици за

возила
возила

(740) Друштво за застапување од областа на

(дополнување гориво и одржување)
(111) 22341

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1049

(220) 02/10/2014
(181) 02/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

lucidan-sanovel
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
препарати;

фармацевски
санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

медицински
цели;диететска
храна
и
супстенции што се прилагодени за употреба
во медицина и ветеринарство, храна за
бебиња, диететски додатоци за луѓе и
животни; фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби,забарски
восок, средства за дезинфекција, препарати
за
уништување
хербициди

(591) жолта, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4
масла, масти; лубриканти; горива
кл. 37 услуги на сервисни станици за возила

штетници,

фунгициди,

(111) 22346

(151) 29/09/2015

(210) TM 2014/1053

(220) 03/10/2014
(181) 03/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard,Santa Clara,
California, 95052-8119 , US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(111) 22342

(151) 06/10/2015

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2014/1052

(220) 02/10/2014

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(181) 02/10/2024
(450) 31/10/2015

(540)
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комуникациски

мрежи;

смарт

телефони;

целуларни (мобилни) телефони; персонални
дигитални
асистенти;
компјутери;
електронски таблети; компјутерски и мрежни
сервери; опрема за обработка на податоци;
центри за податоци; безжични комуникациски
уреди; хардвер и оперативен софтвер за
локална мрежа (LAN) и глобална мрежа
(WAN); софтверски апликации за компјутери,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 eлектронски мониторинг (за следење)
апарати и софтвер; монитори, сензори и
удобни-за-носење
компјутерски
(пресметувачки) уреди за мерење, следење,
снимање

и

пренос

на

физиолошки

и

биометриски податоци како што се брзина на
срце, пулс, телесна температура, потење,
крвен
притисок,
навика/начин/стил
на
спиење, време, далечина, брзина/темпо,
согорени/потрошени калории и други фитнес
мерки/мерења;
компјутерски
и
смарттелефонски

интерфејси;

мониторинг

(набљудувачки) и сензорски (насетувачки)
хардвер и софтвер за удобни-за-носење
компјутерски (пресметувачки) уреди за
мерење, следење, снимање и пренос на
физиолошки и биометриски податоци како
што се брзина на срце, пулс, телесна
температура,

потење,

навика/начин/стил
далечина,

на

крвен

притисок,

спиење,
време,
брзина/темпо,

согорени/потрошени калории и други фитнес
мерки/мерења;
удобни-за-носење
компјутерски (пресметувачки) уреди за
мерење на биометриски и физиолошки
податоци; уреди за обработка на податоци за
лично носење; безжични компјутерски
(пресметувачки) уреди што пренесуваат
податоци
дигитални

до
компјутери,
персонални
асистенти, смарт телефони,

софтверски
апликации
и
кориснички
интерфејси преку интернет веб страни и
други

компјутерски

Трговски марки

и

електронски

смарт телефони и таблети; полупроводници;
интегрирани
кола;
микропроцесори;
компјутерски
хардвер;
компјутерски
и
телекомуникациски хардвер и софтвер;
мрежни
интерфејс
картички
(NIC);
компјутерски
фирмвер;
компјутерски
чипсетови;

компјутерски

матични

плочи;

графички чипови; графички плочи; графички
картички; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слики; уреди,
платформи и софтвер кои се користат со или
за облак компјутери и интернетот на
нештата; електронски наплатни уреди;
безжични електронски наплатни уреди за
додатоци
компјутерски

(додатна
опрема/алатки);
анти-вирусен
софтвер
и

хардвер
кл. 10 сензори, мониторинг (набљудувачки)
компоненти
(прибирање)

и
уреди
биометриски

за
собирање
и физиолошки

податоци; пулс-метар (апарат за мерење на
пулсот); монитори за (апарати за следење
на) срце и спиење; монитори за (апарати за
следење на) крвен притисок; фитнес мерни
инструменти
и
уреди
кл. 14 накит, рачни часовници, белегзии,
прстени, скапоцени метали, камења и
скапоцени камења кои содржат функции за
следење и известување на фитнес податоци
и податоци за активност, како што се брзина
на срце, пулс, температура, потење, време,
далечина,
брзина/темпо,
согорени/потрошени
навика/начин/стил на

калории
спиење, како

и
и
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кумулативни податоци за активност; рачни
часовници

и

белегзии

кои

собираат

(прибираат),
складираат
(чуваат),
пренесуваат и комуницираат податоци до
компјутери, лични дигитални асистенти,
смарт телефони и софтверски апликации и
интерфејси преку интернет веб страни и
компјутерски и електронски комуникациски
мрежи
кл. 25
облека; облека, имено, кошули,
џемпери, горни тренерки, горни делови од
облека, панталони, шорцеви, костими за
капење, обувки, чорапи, пижами, долна
облека, едноделна облека, шлемови, капи,
ракавици, шалови и удобна-за-носење
електроника

вклучувајќи

(инкорпорирајќи)

функции за следење и известување на
фитнес податоци и податоци за активност,
како што се брзина на срце, пулс,
температура, потење, време, далечина,
брзина/темпо, согорени/потрошени калории и
навика/начин/стил на спиење, како и
кумулативни податоци за активност; удобна-

(591) сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажнување

и

врзување,

горива

(

вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни

работи;

работи

поврзани

недвижен
кл. 40 обработка на материјали

за

имот

за-носење електроника
(111) 22347

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1054

(220) 03/10/2014

(181) 03/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) GRASTA TRADING LIMITED
1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley Road,
TST, HK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(111) 22280

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1056

(220) 03/10/2014
(181) 03/10/2024
(450) 31/10/2015

(732) SHULTON, INC.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

HARDEST WORKING
COLLECTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
препарати за после бричење;
антиперспиранти и деодоранси за лична
употреба; сапуни за капење; спрејови за
тело; препарати за миење на телото;
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препарати за нега на косата; препарати за

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

бричење

Скопје
(540)

(111) 22394

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1057

(220) 03/10/2014
(181) 03/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ

MY:TIME WATCHES AND
JEWELRY

ИД ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар,
MK

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;

Скопје
(540)

хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(111) 22396

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1059

(220) 03/10/2014
(181) 03/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална

ИД ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар,

(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)

канцелариски

работи
(111) 22395

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1058

(220) 03/10/2014

(181) 03/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги ВОЧ
ИД ДООЕЛ Скопје
ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар,

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и

MK

производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

другите класи; накит, скапоцени камења;
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хорологиски и хронометриски инструменти

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

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

1000, Скопје

управување
работи

(540)

со

работата;

канцелариски

(111) 22350

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1061

(220) 06/10/2014
(181) 06/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) K-Swiss Inc. (a company organized
and existing under the laws of the State of
Delaware)
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village,

(591) жолта, зелена, бела, кафеава
(551) индивидуална

California 91361, US

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, мсни

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

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, како, шечер, 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

(591) црна и бела

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

(551) индивидуална
(510, 511)

опфатени со другите класи, животни (живи),
сежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

кл. 25
чевли, чизми, сандали, влечки,
кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни,

природно цвеќе, храна за животни, пивски
слад

дуксери, тренерки, здолништа, џемпери,
елеци, сакоа, јакни отпорни на ветар,

(111) 22353

(151) 06/10/2015

ремени, вратоврски, капи и очила

(210) TM 2014/1063

(220) 06/10/2014

(111) 22352

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1062

(220) 06/10/2014
(181) 06/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП

(181) 06/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП
ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK

СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

1000, Скопје
(540)
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Македонско Косовска Бригада бр.17, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи
(111) 22354

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1064

(220) 06/10/2014

(181) 06/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП
ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(591) бела, ссветло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални

градежни

материјали;

метални

преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини, неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија; мали
метални предмети; метални цевки; каси;
колена; огради ( заштитни огради) од метал
за патишта, огради од метал, огради што не
се од метал; производи од обичен метал што
не се вклучени во другите класи; руди;
редуцири, вентил вентили од метал за
водоводни
цевки,
телескопски
гарнитурирешетка, решеткасти конструкции
од метал, табли за сигнализирање, колена од
метал за цевки, капаци од шахти од метал,
капи
од
метал
за
оџаци
кл. 9 сообраќајни знаци, апарати за гаснење
пожар,
хидрометри;
научни,
наутички,

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на прехранбени и непрехранбени
производи
(111) 22358

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1065

(220) 06/10/2014
(181) 06/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје

Трговски марки

геодетски, фотографски, кинематографски и
оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, проверка (контрола)
, апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола на електрична енергија,
редуктори, спојување (муфови за спојување)
телескопски

гарнитури
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кл. 11

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со
вода
и
занитарни намени, хидранти, водоводни
арматури, водоводни цевки за санитарни
инсталации, подземни и надземни хидранти
кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие
материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои
се користат во производството; материјали

(591) црна, бела, жолта, зелена, црвена,

за овивање; за заптисување и изолација;
неметални еластични цевки; дихтунзи,

(551) индивидуална
(510, 511)

неметални спојки за цевки, цевки (спојки за
цевки) што не се метал, цевки (муфови за

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

цевки)

кл. 45

што

не

се

од

метал

зелена, виолетова

безбедносни услуги за заштита на

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

имот и лица, лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување

работи; услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со огради (заштитини огради)

на потребите на поединците

од метал за патишта, огради од метал,
огради што не се од метал, производи од

(111) 22361

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1067

(220) 07/10/2014

обичен метал што не се вклучени во другите

(181) 07/10/2024

класи; руди; редуцири, вентили, решетка,
решеткасти конструкции од метал, табли за

(450) 31/10/2015
(732) ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ

сигнализирање, сообраќајни знаци, хидранти,
неметални спојки за цевки

Индустриска зона Добропане, Куманово,
MK

(111) 22360

(151) 06/10/2015

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(210) TM 2014/1066

(220) 06/10/2014

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(181) 06/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија,
услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт

(540)

Куманово
ЈНА бр.30, 1300 Куманово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, портокалова, бела, зелена,
кафеава, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
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брашно и производи од жито, леб,

санитарни

намени

производи од тесто и слатки, квасец, прашок

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

за
кл. 35

печење
услуги на малопродажба врзани за

чешли и сунгери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење

брашно и производи од жито, леб, производи
од тесто и слатки, квасец, прашока за

четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено

печење; услуги на продажба на големо
врзани за брашно и производи од жито, леб,

стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,

производи од тесто и слатки, квасец, прашок

порцелански и керамички предмети што не

за
кл. 43

се вклучени во другите класи

печење
услуги на обезбедување храна и

пијалаци
(111) 22362

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1068

(220) 07/10/2014

(111) 22363

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1069

(220) 07/10/2014

(181) 07/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија,

(181) 07/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ

услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт
Куманово

Индустриска зона Доброшане, Куманово,
MK

ЈНА бр.30, 1300 Куманово, MK

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

1000, Скопје

(540)

(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

REGIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на
(591) сина, бела, зелена
(551) индивидуална

имот и лица, лични и општествени услуги

(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос
(освен

за

копнени

возила);

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
снабдување

Трговски марки

со

(111) 22364

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1071

(220) 08/10/2014
(181) 08/10/2024

земјоделски

направи (кои не се рачни); инкубатори за
јајца

вентилација,

што ги даваат трети лица за задоволување
на поединците

вода

(450) 31/10/2015
(732) GRASTA TRADING LIMITED
1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley Road,
TST, HK

и
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(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(111) 22415

(151) 19/10/2015

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

(210) TM 2014/1073

(220) 09/10/2014
(181) 09/10/2024

(540)

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги
МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште
ул.21 бр.20, Сопиште, MK

GRASTA PETROLEO SA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија

за

собирање

прашина

со

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

навлажнување
и
врзување,
горива
(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36

осигурување; финансиски работи;

монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани за
имот

(591) бела и црна
(551) индивидуална

кл. 40 обработка на материјали

(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики:

(111) 22275

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1072

(220) 08/10/2014

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, врбови прачки и

(181) 08/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.16-та Македонска Бригада бр.13б, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

WHYOO

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
а

посебно

софтвер

мало

на

мебел

и

други

производи

кл. 40 обработка на материјали
(111) 22417

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1079

(220) 09/10/2014

(181) 09/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Bunge Novenyolajipari Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag
Vaci ut 33, 1134 Budapest, HU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(551) индивидуална
(510, 511)

работи,

замена
за
сите
овие
материјали
кл. 35 услуги при продавање на големо и

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

апликација,

продажба преку интернет, веб маркетинг
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(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
(591) темно сина, светло сина, златна, бела
и сива
(551) индивидуална

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 маргарин
(111) 22430

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1122

(220) 27/10/2014

(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип

(591) розева, кафеава, бела, златна, зелена
и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(111) 22436

(151) 19/10/2015

ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(210) TM 2014/1124

(220) 27/10/2014

Скопје
(540)

(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива
(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 бонбони
(111) 22431

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1123

(220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015

(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 30 бонбони
(111) 22432

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1125

(220) 27/10/2014

(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, кафеава, жолта, златна, бела и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден крем
(111) 22366

(151) 29/09/2015

(210) TM 2014/1127

(220) 24/10/2014

(181) 24/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Discovery Communications, LLC
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, US

(591) розева, кафеава, бела, златна, зелена,
црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 30 бонбони
(111) 22433

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1126

(220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство и трговија
на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ
увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 претходно снимени аудио-визуелни
снимки,

аудио

снимки,

видео

дискови,

компакт дискови, ДВД-а и мултимедијален
софтвер снимен ЦД-РОМ, од кои сите се
одликуваат со предмети од општ интерес на
луѓето; претходно снимени видео клипови,
претходно снимени аудио клипови, текст и
графика, за преземање од интернет, што се
складирани

(се

чуваат)

во

електронски

персонални компјутери и рачни безжични
уреди, од кои сите се одликуваат со
506 | С т р а н а
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од

општ

интерес

на

луѓето

(540)

кл. 38 комуникациски услуги, имено, пренос
на емитуван звук и аудио-визуелни снимки
преку интернет, кабелски мрежи, безжични
мрежи,
сателит,
или
интерактивни
мултимедиски мрежи; аудио и видео
емитувачки (радиодифузни) услуги преку
интернет; пренос на информации во аудиовизуелната област; услуги на телевизиски
пренос (емитување); пренос / емитување на
кабелска телевизија; пренос / емитување на
сателитска телевизија; мобилни медиумски
услуги како што се електронскиот пренос на
забавни медиумски содржини; подкастинг
(podcasting) услуги; вебкастинг (webcasting)
услуги; видео-он-деманд (video-on-demand)
преносни услуги; обезбедување на онлајн
форуми за пренос на пораки помеѓу
корисници на компјутер; обезбедување
онлајн виртуелни простории за разговор и

СТЕЛАР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување бактериии,
инсектициди,
пестициди

на

општиот

интерес

хербициди,

(111) 22268

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1129

(220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

електронски огласни табли за пренос на
пораки
помеѓу
корисниците
во
полето/областа

фунгициди,

СИГНУМ
(551) индивидуална

кл. 41 услуги за забава, имено, тековни
мултимедијални програми во полето/областа

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користата во

на општиот интерес, дистрибуирани преку
различни платформи преку повеќе форми на

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;

преносни
медиуми;
обезбедување
информации за забава во врска со тековните

хемиски и/или биолошки препарати значајни

глобална

за постапка со растенија, препарати за
регулирање на растењето на растенија,

компјутерска
мрежа;
производство
на
мултимедијални програми; производство на

хемиски препарати за нега на семиња,
сурфактанти,
природни
или
вештачки

филмови

хемикалии како сексуални замки или агенти
за
забуна
на
инсекти

телевизиски

програми

преку

(111) 22438

(151) 19/10/2015

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;

(210) TM 2014/1128

(220) 27/10/2014

инсектициди,
пестициди

(181) 27/10/2024

фунгициди,

хербициди,

(450) 31/10/2015
(732) BASF SE

(111) 22419

(151) 19/10/2015

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(210) TM 2014/1130

(220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(450) 31/10/2015
(732) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
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Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy

менаџмент на хотели, услуги за проценување

Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

во бизнисот, бизнис испитување, бизнис

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

пребарување, бизнис истражување, бизнис
информации,
статистички
информации

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

бизнис, консултации
персонал,
агенции

за раководење со
за
вработување,

психолошко тестирање за селекција на
персонал, вработување персонал, изработка
на изводи од сметки, книговодство, ревизија,
анализа на цените, економско прогнозирање,
подготвување
платни
списоци,
подготовување даночни уплати. Здружување,
во корист на другите, на различни стоки (со
(591) портокалова, зелена и бела

исклучок на транспортот), овозможувајќи им
на клиентите за полесно да ги видат и да ги

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

купат овие производи на големо и мало,
електронско окружување и каталози

кл.
35
агенции
за
комерцијално-информативни

рекламирање,
агенции,

телевизиски комерцијални
комерцијални
услуги,

услуги, радио
телевизиско

рекламирање, рекламирање преку радио,
организирање изложби за комерцијални и
рекламни цели, дистрибуција на примероци,
организирање
трговски
саеми
за
комерцијални и рекламни цели, ангажирање
манекени за рекламирање или промовирање
на производи, маркетинг истражување,
информации

во

врска

со

маркетинг,

(111) 22420

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1131

(220) 27/10/2014

(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy
Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

промотивни услуги, уредување излози,
испитување најавното мислење, односи со
јавноста, Секретарски услуги, стенографски
услуги,
фотокопирање,
дактилографски
услуги,
обработка
на
текстови,
компјутеризирано раководење со датотеки,

(591) портокалова и темно сива

собирање информации во компјутерските

(551) индивидуална

бази на податоци, систематизација
информации во компјутерски бази

на
на

(510, 511)
кл. 3 детергенти што не се користат во

податоци,
изнајмување
канцелариски
машини и опрема, изнајмување автомати,

процесите на производството и што не се за
медицинска употреба, производи за белење

комерцијално или индустриско управување
(помош за комерцијално и индустриско

[перење алишта], сода за белење, плавило
за алишта, смекнувачи, средства за

управување), менаџмент консалтинг, бизнис

спречување
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течности за чистење шофершајбна, течности

за кафе, пијалоци во база на какао, пијалоци

за чистење ветробранско стакло, средства за

во база на кафе. Тапиока, саго. Теста

полирање, белило. Парфеми, масла за
парфеми и мириси, тоалетна вода, лосиони

(производи од брашно), равијоли, макарони.
Пица, леб. пица во облик на леб. Бисквити,

за козметичка употреба, дезодоранси за
лична употреба, масло од роза, средстваа за

крекери, торти, овошни торти, тесто за торти.
Слатки од тесто, пудинг, десерти во база на

бричење, дезодоранси против потење.
Лак за нокти, кармини, маскара, креми

млеко со ориз. Мед, пивски оцет, млеч
(прополис) за човекова употреба, Ароми,

(козметички креми),бои за коса, шампони,

различни од есенцијалните масла; кечап,

препарати за нега на коса, римел,
моливчиња за веѓи, пудра за шминкање,

(сос), мајонез, сенф, сосови (домати), сосови
за салати, мирудии, сос од домати, оцет,

крем за бриченње, гел за туширање, желе
(нафтено желе) за козметичка употреба,

ароматични подготовки за храна, зачини.
Квацец, прашак за пециво, ванила (арома),

депилатори, бои за коса, козметички
препарати за слабеење, козметички прибор

природни додатоци за бојадисување на
лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз,

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

скроп за храна, шеќер, слатки од шекер, чај,

преработки, екстракти од месо, бистри супи,
концентрати за супи, школки (што не се

ладен чај. Слатки, турски локум, смрзнат
јогурт, чоколадо, производи од чоколадо,

живи), морски ракови (шримпс) што не се
живи, морски јастози (што не се живи),

храна со покриено со чоколатен прелив или
шекер, пијалоци во база на чоколадо, гума за

школки (што не се живи), сушено, варено,
смрзнато
и
конзервирано
месо.

чвакање, сладоледи, мраз ( за храна). Сол.
Варен ориз, лупена пченица, храна од

Конзервирано. сушено и варен зеленчук, сок

јачмен, слад за храна. Пуканки, храна од

од
зеленчук
за
Индустриска
храна

житарици, житарки, смачкан овес, семки за
доручек

и

готвење.
супа.

Маслинки,
кисели
краставички.
Млеко и млечни производи; сирење, јогурт,

кл. 31
пченица,

пијалоци од јогурт и вода, крем (шлаг крем),
павлака [млечни производи], млеко во прав,

пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо
овошје и зелнчук, свежи печурки, мицелиум

кефир (млечни пијалоци), млечни пијалаци

за размножување печурки, стебла од дрво,

(во кои преовладува млеко), пијалоци од
млеко и овошје, овошен јогурт, десерти

струготини од дрво за произведување дрвена
каша, дрво (непилено дрво), зрна [семе],

произведени од млеко (во кои преовладува
млеко). Масла и масти за јадење, путер,

овошни семиња, семиња од зеленчук, живи
животни: животни за изложба, добиток, мал

маргарин. Конзервирано, смрзнато, варено
овошје, пектин за храна од џемови,

добиток.
Јајца
(фертилизирање),

мармалада, овошни каши, овошје (варено),

природни

компот. Ореви, сушено овошје, сушена
овошна каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца

кл. 32 ароматизирана вода, препарати за
правење на ароматизирана вода, млеко од

во прав. Желе за храна, желатин за храна.
Протени за човечка употреба. Чипс од

бадеми, (пијалок), аперитиви, безалкохолни,
пиво, шира од пиво, безалкохолни пијалоци,

компири,
печени
компири
кл. 30 кафе, какао, вештачко кафе, замена

препарати за подготвување на пијалоци,
пијалоци од сурутка, безалкохолни коктели,

Трговски марки

необработени житни семиња,
јачмен, ориз во лушпа, овес,

за
размножување
кокошки
несилки,
цвеќе,

расад
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пастили

за

пенливи

пијалаци,

пенливи

пијалаци,

есенци

пијалоци
и
ликери,
изотонични пијалоци,

за

прав

за

правење

ангажирање манекени за рекламирање или
промовирање

на

производи,

маркетинг

овошни
џусеви,
минерална вода,

истражување, информации во врска со
маркетинг, промотивни услуги, уредување

пијалоци од сурутка, овошни екстракти, содавода, води за маса, сок од домати

излози, испитување на јавното мислење,
бдноси
со
јавноста.

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
алкохолни есенции, алкохолни екстракти,

Секретарски услуги, стенографски услуги,
фотокопирање,
дактилографски
услуги,

анасон

обработка на текстови, компјутеризирано

[ликер],

анасонка

(ликер),

арак

(аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат
овошје,
дестилирани
пијалаци,
битер,

раководење
информации

бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус на
кора од портокал], дигестиви [ликери и

податоци, систематизација на информации
во
компјутерски
бази
на
податоци,

жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од
овошје
(алкохолни),
џин,
хидромел

телефонски одговор, договарање претплата
на весници, изнајмување канцелариски

(медовина), кирш, ликери, пеперминт ликери,

машини и опрема, изнајмување автомати.

пери, пикет, алкохол од ориз, рум, саке,
жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, виски,

Професионално консултирање, комерцијално
или индустриско управување (помош за

вино
кл. 34 тутун: обработен или неопреработен

комерцијално и индустриско управување),
менаџмент консалтинг, бизнис менаџмент на

тутун, цигари, пуро, снуф, цигарелос, замена
за тутун, тутун за чвакање. Чибук, делови за

хотели, услуги за проценување во бизнисот,
бизнис испитување, бизнис пребарување,

уста за држење на цигара, пепелара (не од

бизнис истражување, бизнис информации,

од
благородни
метали),
за
пушачи,
кутивчиња за кибрит, не од благордни

статистички
информации
(бизнис),
консултации за раководење со персонал,

метали, држачи за кибрит, не од благордни
метали, кутии за цигари, секачи за пури,

агенции
за
вработување,
психолошко
тестирање за селекција на персонал.

рафтови за лулиња, жици за чистење тутун
за лулиња, држачи за цигари, не од

вработување персонал, изработка на изводи
од сметки, книговодство, ревизија, анализа

благордни метали, кутии за цигари, не од

на

благордни метали, хартија за цигари, садови
со плин за запалки, камчиња за запалки,

подготвување
подготовување

цевки
кл.
35

Агенции
Бизнис

за
вода.
Кибрит
агенции
за
рекламирање,

со
датотеки,
собирање
во компјутерските бази на

цените,

економско

прогнозирање,

платни
даночни

за
увоз
менаџмент
кај

списоци,
уплати.
и
извоз.
уметничките

комерцијално-информативни
агенции,
телевизиски комерцијални услуги, радио

професии.
Експерти

комерцијални услуги, комерцијални услуги

Аукционерство.

преку пошта, телевизиско рекламирање,
рекламирање преку радио, рекламирање

Организирање
комерцијални

преку пошта, организирање изложби за
комерцијални и рекламни цели, дистрибуција

кл. 36 осигурување од несреќи, осигурување
на живот, осигурување од пожар, здраствено

на примероци, организирање трговски саеми
за
комерцијални
и
рекламни
цели,

осигурување, осигурителни информации.
Банкарство, финсиски работи, финасиски
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анализи, финанско спонзорување, финсиски

поправка,

инсталација,

информации, факторинг, лизинг, издавање

поправка

на

на кредитни карти, менување на пари.
Агенции за недвижности, брокери за

Инсталација и поправка на аларм за
провала, инсталација и поправка на аларм за

недвижности, управување
згради.
Оценување
на

пожар.
Инсталација

со станбени
недвижности,

и

одржување

компјутерски

поправка

на

и

хардвер.

телефонија,

нумизматичко оценување, оценување на
антиквитети, оценување на накит, оценување

инсталација и поправка на лифт, поправка на
часовници, тапетирање на зидови, вадење

на

наруда,

поштенски

уметност,
царинско

марки,

на

шмирглање,

оштрење

на

нож,

уметнички дела,
надавање

одржување и поправка на сеф, поправка на
чадор,
поправка
на
чевли.

конструкции: фабрички конструкции,
конструкции,
мостовни

кл. 38 телевизија и радио емитување, сервис
за повик (радио, телефони и други справи за

конструкции, дупчење на бунари, поправка на
згради, зидарење, внатрешно и надворешно

електронска комуникација), комуникација
преку мобилна телефонија, сателитски

бојадисување,

пренос,

кл. 37
куќни

проценување

проценување

подводни

поравки,

комуникација

преку

компјутерски

асфалтирање, изградба на штандови и
продавници, надгледување на изградба на

терминал, телеграфски услуги, телефонски
услуги, компјутерски насочувачки пораки и

конструкции. Изнајмување на булдожери,
изнајмување на багери, изнајмување на

слики, услуги за
факсимил пренос,

кранови. Чистење на оџаци, чистење на
згради (надворешни површини). чистење на

телефон,
телекс

згради

информации,

(внатрешно),

чистење

на

улици,

електронски пораки,
комуникација преку

комуникација преку телеграф,
услуги,
телекомуникациски
комуникациски

консултаци,

чистење на прозори, инајмување на машини
за чистење. Дезифенкција. Поправки на

обезбедува кориснички пристап до глобална
компјутерска
мрежа.

возила,
и
одржување,
бродградба,
одржување поправка на авиони, одржување

Изнајмување на телекомуникациска опрема.
Новински
агенции.

и поправка на бродови, монтирање и
поправање печки, одржување на мебел,

кл. 39 воздушен превоз, трамвајски превоз,
воден превоз, превоз со товарни возила,

реставрација

карго превоз, бродски агенции, амбулантски

на

мебел,

Инсталација

и

поправка на апарати за клима уреди,
инсталација и поправка на опрема за греење,

превоз, шоферски услуги,
туристички агенции (освен

одржување
и
поправка
на
алишта.
одржување на кожа, чистење и поправка,

резервации),
патничко
резервација,
организирање на тури, поштенски услуги

перење, пеглање на алишта, пеглање со
притисок, чистење на алишта, сервис на

(пораки или стока) поштенски пратки,
испорака на пораки, испорака на роба,

вештачко правење на снег, одржување и

испорака

поправка на филмски проектори, поправки на
фото
апарати.

Изнајмување на морски ,воздушни и патни
возила.

Инсталација на машинерија, одржување и
попраавка, инсталација и поправка на

Изнајмување
на
паркирање,изнајмување

електрични апарати, инсталација на опрема
и канцелариски апарати, одржување и

Бродско
Дистрибуција

Трговски марки

на

пилотирање,
за хотелски

весници.

места
за
на
гаражи.
на

складирање.
струја.
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Снабдување

со

Спасувачки

операции

Магационирање,
амбалажирање

вода.

колоквиуми, оргнизирање и спроведување на

(транспортен).

конференции, организирање и спроведување

пакетирање
на

на

стоки,
стоки.

на конгреси, организирање и спроведување
на семинари, органиирање и спроведување

Транспортирање
на
отпадоци
кл. 40 галванизирање, позлата на метал,

на
симпозиуми.
Музејски простории. оранизирање на на

метално лиење,
материално

котли,

информации за
третирање.

натпревари за убавица, организирање на
наптпревари
за
танцување.
подвижни

Процесирање

на

филмови

библиотеки, објавувње на книги, весници и

за

киноматографија, фото принтање, развивање
на фото слики, фотогравура, мелница,

списанија.
објекти,

мелница за пченица, зачувување на храна и
пијалоци,
колење
на
животни.

продукција на радио и телевизиски програми,
продукција за видеокасети, производство на

Обработка на крзно, бојадисање на крзно,
сјај на крзно, заштита на крзно од молци,

филмови
на
видео
ленти,
филмска
продукција, услуги на студија за снимање,

сатенирање на крзно, бојадисување на кожа,

синхронизација,

обработка
на
кожа,
препарирање.
Обработка на текстил, крајна обработка на

телевизиски
апарати,
изнајмување
кинематографски филмови и видеоленти,

текстилот, заштита на текстилот од молци,
бојадисање на текстил, обработка на волна,

изнајмување филмски проектори и прибори,
изнајмување звучни записи, изнајмување

кројачки услуги, правење на фустани, сечење
платно,
поправка
на
облека.

видеорекордери. Обезбедување на кино
презентации, услуги на оркестри, одржување

Везење,

обработка,

претстави во живо, изнајмување сценски

(пилана).
гравирање.

декор, резервирање места за шоу програми.
кл. 42 научно истражување и развој (за

и
и

ѓубре,
ѓубре,

други), хемиски истражувања, геолошки
испитувања, анализи за искористување на

рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги за
рафинирање,
обработка
на
масло,

нафтените полиња, временска прогноза,
инженерство,
градежно
советување,

третирање

проучување технички проекти, премерување

сечење

планирање
Рамки за

на

уметнички

Уништување
согорување

на
на

дрва

и

дела,

отпадоци
отпадоци

на

вода.

Обезбедување на
објекти
за

изнајмување

спортски
казино.

радио

и

Брусење на оптичко стакло, стакло дување,
составување материјали по нарачка за трети

земјиште,
советување

лица, услуги на забни текничари, печење на
керамика
,производство
на
енергија,

средина,
подводно
истражување,
контролирање на квалитетот, тестирање на

изнајмување на
хартија, завршна

агрегати, обработкана
обработка на хартија,

возната состојба на возилата. Компјутерско
програмирање, изработка на компјутерски

услуги за печатење, литографија, печатење

програми, одржување компјутерски програми,

на
Ласерско

осовременување
на
програми, советување

гравирање,

модели.
ламинирање.

урбанистичко
планирање,
за заштита на животната

компјутерските
на полето на

Работа со седла, боење на чевли, ватирање,
изнајмување на машини за плетење.

компјутерски
хардвер,
формирање
на
компјутерски бази на податоци, обновување

кл. 41 услуги за едукација, тренирање на
животни. Организирање и спроведување на

комјутерски бази на податоци, уредување на
компјутерски
податоци,
анализа
на
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системи,

консултации,

изнајмување

изнајмување
умножување

компјутерски
компјутерски

компјутерски
компјутери,

[перење алишта], сода за белење, плавило
за

алишта,

смекнувачи,

средства

за

софтвер,
програми,

спречување на вар, сапун од гранули,
течности за чистење шофершајбна, течности

инсталирање
компјутерски
софтвер.
Индустриски дизајн, услуги при водење

за чистење ветробранско стакло, средства за
полирање, белило. Парфеми, масла за

судски процеси, менаџмент со авторски
права, консултирање за интелектуална

парфеми и мириси, тоалетна вода, лосиони
за козметичка употреба, дезодоранси за

сопственост.

Дизајнирање

графичка

лична употреба, масло од роза, средстваа за

уметност,
науметнички

утврдување

автентичност
дела.

бричење, дезодоранси против потење.
Лак за нокти, кармини, маскара, креми

кл.
43
ресторани,
ресторани
со
самопослужување,
бифеа,
кафетерии,

(козметички креми),бои за коса, шампони,
препарати за нега на коса, римел,

кантини, снек- барови, услуги во барови,
кетеринг, изнајмување на столици, масии,

моливчиња за веѓи, пудра за шминкање,
крем за бриченње, гел за туширање, желе

чаршави

за

маси,

на

Хотели,

(нафтено желе) за козметичка употреба,

мотели, услуги на камповите за летување,
изнајмување шатори, обезбедување објекти

стакларија.

депилатори, бои за коса, козметички
препарати за слабеење, козметички прибор.

за кампување, детски јасли,
домови. Пансиони за животни.

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки, екстракти од месо, бистри супи,

старечки

(111) 22421

(151) 19/10/2015

концентрати за супи, школки (што не се
живи), морски ракови (шримпс) што не се

(210) TM 2014/1132

(220) 27/10/2014

живи, морски јастози (што не се живи),

(181) 27/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad. Energy

школки (што не се живи), сушено, варено,
смрзнато
и
конзервирано
месо.

Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

Индустриска
Маслинки,

СКОПЈЕ

Млеко и млечни производи; сирење, јогурт,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

пијалоци од јогурт и вода, крем (шлаг крем),
павлака [млечни производи], млеко во прав,

Конзервирано. сушено и варен зеленчук, сок
од
зеленчук
за
готвење.
храна
кисели

и
супа.
краставички.

кефир (млечни пијалоци), млечни пијалаци
(во кои преовладува млеко), пијалоци од
млеко и овошје, овошен јогурт, десерти
произведени од млеко (во кои преовладува
млеко). Масла и масти за јадење, путер,
(591) портокалова, бела и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

детергенти што не се користат во

процесите на производството и што не се за
медицинска употреба, производи за белење
Трговски марки

маргарин. Конзервирано, смрзнато, варено
овошје, пектин за храна од џемови,
мармалада, овошни каши, овошје (варено),
компот. Ореви, сушено овошје, сушена
овошна каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца
во прав. Желе за храна, желатин за храна.
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Протени за човечка употреба. Чипс од

пиво, шира од пиво, безалкохолни пијалоци,

компири,

компири.

препарати за подготвување на пијалоци,

кл. 30 кафе, какао, вештачко кафе, замена
за кафе, пијалоци во база на какао, пијалоци

пијалоци од сурутка, безалкохолни коктели,
пастили за пенливи пијалаци, прав за

во база на кафе. Тапиока, саго. Теста
(производи од брашно), равијоли, макарони.

пенливи пијалаци, есенци за правење
пијалоци
и
ликери,
овошни
џусеви,

Пица, леб. пица во облик на леб. Бисквити,
крекери, торти, овошни торти, тесто за торти.

изотонични пијалоци, минерална вода,
пијалоци од сурутка, овошни екстракти, сода-

Слатки од тесто, пудинг, десерти во база на

вода,

млеко со ориз. Мед, пивски оцет, млеч
(прополис) за човекова употреба, Ароми,

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),
алкохолни есенции, алкохолни екстракти,

различни од есенцијалните масла; кечап,
(сос), мајонез, сенф, сосови (домати), сосови

анасон [ликер], анасонка (ликер), арак
(аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат

за салати, мирудии, сос од домати, оцет,
ароматични подготовки за храна, зачини.

овошје,
дестилирани
пијалаци,
битер,
бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус на

Квацец, прашак за пециво, ванила (арома),

кора од портокал], дигестиви [ликери и

природни додатоци за бојадисување на
лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз,

жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од
овошје
(алкохолни),
џин,
хидромел

скроп за храна, шеќер, слатки од шекер, чај,
ладен чај. Слатки, турски локум, смрзнат

(медовина), кирш, ликери, пеперминт ликери,
пери, пикет, алкохол од ориз, рум, саке,

јогурт, чоколадо, производи од чоколадо,
храна со покриено со чоколатен прелив или

жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, виски,
вино

шекер, пијалоци во база на чоколадо, гума за

кл. 34 тутун: обработен или неопреработен

чвакање, сладоледи, мраз ( за храна). Сол.
Варен ориз, лупена пченица, храна од

тутун, цигари, пуро, снуф, цигарелос, замена
за тутун, тутун за чвакање. Чибук, делови за

јачмен, слад за храна. Пуканки, храна од
житарици, житарки, смачкан овес, семки за

уста за држење на цигара, пепелара (не од
од
благородни
метали),
за
пушачи,

доручек.
кл. 31

кутивчиња за кибрит, не од благордни
метали, држачи за кибрит, не од благордни

пченица,

печени

необработени
јачмен,

во

семиња,

лушпа,

за

маса,

сок

од

домати

овес,

метали, кутии за цигари, секачи за пури,

пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо
овошје и зелнчук, свежи печурки, мицелиум

рафтови за лулиња, жици за чистење тутун
за лулиња, држачи за цигари, не од

за размножување печурки, стебла од дрво,
струготини од дрво за произведување дрвена

благордни метали, кутии за цигари, не од
благордни метали, хартија за цигари, садови

каша, дрво (непилено дрво), зрна [семе],
овошни семиња, семиња од зеленчук, живи

со плин за запалки, камчиња за запалки,
цевки
за
вода.
Кибрит

животни: животни за изложба, добиток, мал

кл.

добиток.
Јајца
(фертилизирање),

за
размножување
кокошки
несилки,

комерцијално-информативни
агенции,
телевизиски комерцијални услуги, радио

природни
цвеќе,
расад.
кл. 32 ароматизирана вода, препарати за

комерцијални услуги, комерцијални услуги
преку пошта, телевизиско рекламирање,

правење на ароматизирана вода, млеко од
бадеми, (пијалок), аперитиви, безалкохолни,

рекламирање преку радио, рекламирање
преку пошта, организирање изложби за
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комерцијални и рекламни цели, дистрибуција

на живот, осигурување од пожар, здраствено

на примероци, организирање трговски саеми

осигурување,

за
комерцијални
и
рекламни
цели,
ангажирање манекени за рекламирање или

Банкарство, финсиски работи, финасиски
анализи, финанско спонзорување, финсиски

промовирање
истражување,

информации, факторинг, лизинг, издавање
на кредитни карти, менување на пари.

на производи,
информации во

маркетинг
врска со

маркетинг, промотивни услуги, уредување
излози, испитување на јавното мислење,

Агенции за
недвижности,

бдноси

згради.

со

јавноста.

осигурителни

информации.

недвижности, брокери за
управување со станбени

Оценување

на

недвижности,

Секретарски услуги, стенографски услуги,
фотокопирање,
дактилографски
услуги,

нумизматичко оценување, оценување на
антиквитети, оценување на накит, оценување

обработка на текстови, компјутеризирано
раководење
со
датотеки,
собирање

на поштенски марки, проценување на
уметност, проценување уметнички дела,

информации во компјутерските бази на
податоци, систематизација на информации

царинско
надавање
кл. 37 конструкции: фабрички конструкции,

во

куќни

компјутерски

бази

на

податоци,

конструкции,

мостовни

телефонски одговор, договарање претплата
на весници, изнајмување канцелариски

конструкции, дупчење на бунари, поправка на
згради, зидарење, внатрешно и надворешно

машини и опрема, изнајмување автомати.
Професионално консултирање, комерцијално

бојадисување,
асфалтирање,

или индустриско управување (помош за
комерцијално и индустриско управување),

продавници, надгледување на изградба на
конструкции. Изнајмување на булдожери,

менаџмент консалтинг, бизнис менаџмент на

изнајмување на багери, изнајмување на

хотели, услуги за проценување во бизнисот,
бизнис испитување, бизнис пребарување,

кранови. Чистење на оџаци, чистење на
згради (надворешни површини). чистење на

бизнис истражување, бизнис информации,
статистички
информации
(бизнис),

згради (внатрешно), чистење на улици,
чистење на прозори, инајмување на машини

консултации за раководење со персонал,
агенции
за
вработување,
психолошко

за чистење. Дезифенкција. Поправки на
возила,
и
одржување,
бродградба,

тестирање

персонал.

одржување поправка на авиони, одржување

вработување персонал, изработка на изводи
од сметки, книговодство, ревизија, анализа

и поправка на бродови, монтирање и
поправање печки, одржување на мебел,

на
цените,
подготвување

реставрација на мебел, Инсталација и
поправка на апарати за клима уреди,

за

селекција

економско
прогнозирање,
платни
списоци,

подготовување
Агенции
за
Бизнис

даночни
увоз
и

менаџмент

професии.
Експерти
Аукционерство.
Организирање

на

кај

за

подводни
поравки,
изградба на штандови и

уплати.
извоз.

инсталација и поправка на опрема за греење,
одржување
и
поправка
на
алишта.

уметничките

одржување на кожа, чистење и поправка,

ефикасност.

перење, пеглање на алишта, пеглање со
притисок, чистење на алишта, сервис на

за

вештачко правење на снег, одржување и
поправка на филмски проектори, поправки на

комерцијални
или
рекламни
цели
кл. 36 осигурување од несреќи, осигурување

фото
апарати.
Инсталација на машинерија, одржување и

трговски

Трговски марки

саеми
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попраавка,

инсталација

и

поправка

на

паркирање,изнајмување

електрични апарати, инсталација на опрема

Бродско

и канцелариски апарати, одржување
поправка,
инсталација,
одржување

Дистрибуција
Снабдување

поправка
на
Инсталација и

компјутерски
поправка на

и
и

хардвер.
аларм за

на
со

Инсталација

кл. 40

на

телефонија,

струја.
вода.

Спасувачки
операции
(транспортен).
Магационирање, пакетирање на стоки,
амбалажирање
Транспортирање

поправка

гаражи.
складирање.

провала, инсталација и поправка на аларм за
пожар.
и

на

на
на

стоки.
отпадоци.

галванизирање, позлата на метал,

инсталација и поправка на лифт, поправка на
часовници, тапетирање на зидови, вадење

метално лиење,
материално

наруда, шмирглање, оштрење на нож,
одржување и поправка на сеф, поправка на

Процесирање
на
филмови
за
киноматографија, фото принтање, развивање

чадор,
поправка
на
чевли.
кл. 38 телевизија и радио емитување, сервис

на фото слики, фотогравура, мелница,
мелница за пченица, зачувување на храна и

за повик (радио, телефони и други справи за

пијалоци,

електронска комуникација), комуникација
преку мобилна телефонија, сателитски

Обработка на крзно, бојадисање на крзно,
сјај на крзно, заштита на крзно од молци,

пренос, комуникација преку компјутерски
терминал, телеграфски услуги, телефонски

сатенирање на крзно, бојадисување на кожа,
обработка
на
кожа,
препарирање.

услуги, компјутерски насочувачки пораки и
слики, услуги за електронски пораки,

Обработка на текстил, крајна обработка на
текстилот, заштита на текстилот од молци,

факсимил

преку

бојадисање на текстил, обработка на волна,

комуникација преку телеграф,
услуги,
телекомуникациски

кројачки услуги, правење на фустани, сечење
платно,
поправка
на
облека.

телефон,
телекс

пренос,

комуникација

котли,

колење

на

Везење, сечење
планирање

компјутерска
мрежа.
Изнајмување на телекомуникациска опрема.

Рамки за уметнички дела,
Уништување
на
отпадоци

гравирање.
и
ѓубре,

Новински

согорување

и

на

дрва

животни.

информации, комуникациски консултаци,
обезбедува кориснички пристап до глобална

агенции.

на

информации за
третирање.

и

отпадоци

обработка,
(пилана).

ѓубре,

кл. 39 воздушен превоз, трамвајски превоз,
воден превоз, превоз со товарни возила,

рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги за
рафинирање,
обработка
на
масло,

карго превоз, бродски агенции, амбулантски
превоз, шоферски услуги, пилотирање,

третирање
на
вода.
Брусење на оптичко стакло, стакло дување,

туристички агенции (освен
резервации),
патничко

составување материјали по нарачка за трети
лица, услуги на забни текничари, печење на

за хотелски
резервација,

организирање на тури, поштенски услуги

керамика

(пораки или стока) поштенски пратки,
испорака на пораки, испорака на роба,

изнајмување на
хартија, завршна

испорака
на
весници.
Изнајмување на морски ,воздушни и патни

услуги за печатење, литографија, печатење
на
модели.

возила.
Изнајмување

Ласерско
гравирање,
ламинирање.
Работа со седла, боење на чевли, ватирање,
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плетење.

компјутерски бази на податоци, обновување

услуги за едукација, тренирање на

на

машини

за

комјутерски бази на податоци, уредување на

животни. Организирање и спроведување на
колоквиуми, оргнизирање и спроведување на

компјутерски
компјутерски

податоци,
системи,

конференции, организирање и спроведување
на конгреси, организирање и спроведување

консултации,
изнајмување

изнајмување
компјутерски

компјутери,
софтвер,

на семинари, органиирање и спроведување
на
симпозиуми.

умножување
инсталирање

компјутерски
компјутерски

програми,
софтвер.

Музејски простории. оранизирање на на

Индустриски

натпревари за убавица, организирање на
наптпревари
за
танцување.
подвижни

судски процеси, менаџмент со авторски
права, консултирање за интелектуална

библиотеки, објавувње на книги, весници и
списанија. Обезбедување на спортски

сопственост.
уметност,

објекти,
објекти
за
казино.
продукција на радио и телевизиски програми,

науметнички
кл.
43

продукција за видеокасети, производство на

самопослужување,

филмови
на
видео
ленти,
филмска
продукција, услуги на студија за снимање,

кантини, снек- барови, услуги во барови,
кетеринг, изнајмување на столици, масии,

синхронизација,
телевизиски

изнајмување
радио
и
апарати,
изнајмување

чаршави за маси, стакларија. Хотели,
мотели, услуги на камповите за летување,

кинематографски филмови и видеоленти,
изнајмување филмски проектори и прибори,

изнајмување шатори, обезбедување објекти
за кампување, детски јасли, старечки

изнајмување звучни записи, изнајмување

домови. Пансиони за животни.

видеорекордери. Обезбедување на кино
презентации, услуги на оркестри, одржување

(111) 22368

(151) 06/10/2015

претстави во живо, изнајмување сценски
декор, резервирање места за шоу програми.

(210) TM 2014/1140

(220) 28/10/2014
(181) 28/10/2024

кл. 42
други),

(450) 31/10/2015
(732) Glaxo Group Limited

научно истражување и развој (за
хемиски истражувања, геолошки

дизајн,

анализа
на
компјутерски

услуги

Дизајнирање
утврдување
ресторани,

при

водење

на графичка
автентичност
дела.
ресторани
со

бифеа,

кафетерии,

испитувања, анализи за искористување на

980 Great West Road, Brentford, Middlesex,

нафтените полиња, временска прогноза,
инженерство,
градежно
советување,

TW8 9GS, GB

проучување технички проекти, премерување
земјиште,
урбанистичко
планирање,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

советување
средина,

за заштита
подводно

на животната
истражување,

контролирање на квалитетот, тестирање на
возната состојба на возилата. Компјутерско
програмирање, изработка на компјутерски
програми, одржување компјутерски програми,
осовременување
на
компјутерските
програми, советување
компјутерски
хардвер,
Трговски марки

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

на полето
формирање

на
на

BACTROBAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

препарати;
медицински

фармацевтски

и

ветеринарни

санитарни
препарати
за
цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината
или ветерината, храна за бебиња, диететски
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

суплементи за луѓе и животни; фластери,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

материјали

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

за

завои,

материјали

за

пломбирање заби и забарски смоли;
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

штетници,

(540)

фунгициди,

(111) 22369

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1141

(220) 28/10/2014

(181) 28/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Небојша Златевски
ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

(591) црвена, сива, бела, розева, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи за бебиња,
бебешки комплети [облека], бебешки гаѓички-

TUZOT
(551) индивидуална

пелени,
елечиња
кл. 35 рекламирање, водење на работење;
управување

(510, 511)

со

работата,

групирање

во

корист на други, услуги при увоз-извоз и
продажба на големо и мало со: облека,

кл. 30 мирудии, сол
(111) 22370

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1142

(220) 28/10/2014

обувки и капи за бебиња, бебешки комплети
[облека], бебешки гаќички-пелени, елечиња,

(181) 28/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Небојша Златевски

за нарачки по пошта или преку електронски

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK

презентација на стоки преку комуникациски
медиуми за малопродажба, големопродажба
медиуми, on-line рекламирање и продажба

(540)

MAXFLIPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 флипс, производи од жито

(111) 22266

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1149

(220) 30/10/2014
(181) 30/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 22371

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1143

(220) 28/10/2014
(181) 28/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ
БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-импорт
ул. Тодор Ципровски - Мерџан бр. 8,
Тетово, MK
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ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

НовоПен Ехо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински апарати и инструменти,
имено, вбризгувачи за медицински намени

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

(111) 22397

(151) 07/10/2015

(591) црна, бела, златна, кафена, црвена,

(210) TM 2014/1150

(220) 31/10/2014

жолта

(181) 31/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) ДТУ Калаплакат ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

слад

ул.Народен Фронт 7/44 Скопје - Центар,
MK

(111) 22373

(151) 06/10/2015

(540)

(210) TM 2014/1156

(220) 31/10/2014

(181) 31/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(591) светло сина, темно сина и сива
(551) индивидуална

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање изнајмување рекламен
простор, надворешно рекламирање, агенции
за рекламирање
(111) 22372

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1155

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(591) црна, бела, златна, розова,
портокалова, виолетова, сина, зелена, жолта
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл.
31

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

кл. 32 пиво

пивски

слад

(540)
(111) 22374

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1157

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 22277

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1159

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(591) црна, бела, зелена, црвена, окер,
златна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

31

СКОПСКО ТЕМНО
пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 22375

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1158

(220) 31/10/2014

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво

(181) 31/10/2024
(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(111) 22376

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1160

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, жолта, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво
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пивски

слад

(591) црна, бела, сина, сива, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл.

31 Октомври 2015

31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(111) 22185

(151) 18/09/2015

(210) TM 2014/1161

(220) 31/10/2014
(181) 31/10/2024

(450) 31/10/2015
(732) Eli Lilly and Company a Corporation of

(111) 22330

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1170

(220) 03/11/2014

(181) 03/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, MK
(740)

the State of Indiana, USA
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana
46285, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

RICKY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
сурогати на кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи, слаткиши, сладолед;

BASAGLAR

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,

(551) индивидуална
(510, 511)

сенф; оцет, сосови /како зачини/, зачини, лед

кл. 5
фармацевтски препарати, имено
фармацевтски препарати за третман на

(111) 22323

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1171

(220) 04/11/2014

дијабетес
(111) 22328

(151) 07/10/2015

(181) 04/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за ИТ продукти и услуги

(210) TM 2014/1169

(220) 03/11/2014
(181) 03/11/2024

СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје
ул.Качанички Пат бр.47 б, Скопје - Бутел,

(450) 31/10/2015
(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

MK

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, MK

АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(540)

(540)

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И

TRESOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
сурогати на кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи, слаткиши, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална

сенф; оцет, сосови /како зачини/, зачини, лед

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што
може да се симнува од интернет]

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

кл.

42

компјутерско

програмирање

софтвер како услуга

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(111) 22236

(151) 10/09/2015

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

(210) TM 2014/1174

(220) 04/11/2014
(181) 04/11/2024

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/10/2015
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ДЕЛАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии кои се користат во

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;

DOLINKA
(551) индивидуална

хемиски и/или биолошки препарати значајни
за постапка со растенија, препарати за

(510, 511)
кл. 30
зачини, сосови (како мирудии),

регулирање на растењето на растенија,
хемиски препарати за нега на семиња,

мирудии

сурфактанти,

(111) 22282

(151) 06/10/2015

хемикалии како сексуални замки или агенти
за
забуна
на
инсекти

(210) TM 2014/1184

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди,
фунгициди,
хербициди,

природни

или

вештачки

(450) 31/10/2015
(732) THE GILLETTE COMPANY

пестициди

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) 22312

(151) 06/10/2015

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

(210) TM 2014/1188

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024

(540)

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за хотелиерство туризам
трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И
СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово

EMBRACE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспензери, касети,
држачи,

и

кертриџи,

сите

специјално

дизајнирани за и што содржат жилети,
делови и опрема за сите горенаведени

ул.3 бб, 2330 Берово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

производи
(111) 22276

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1185

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024
(450) 31/10/2015
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(591) зелена, црвена, жолта, бела, црна
(551) индивидуална
Трговски марки
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се користат во медицината, храна за бебиња,

(510, 511)
кл.

30

торти

фластери, материјали за завои, материјали

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
на торти

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

(111) 22327

(151) 07/10/2015

уништување
хербициди

(210) TM 2014/1189

(220) 07/11/2014
(181) 07/11/2024

(111) 22367

(151) 29/09/2015

(210) TM 2014/1192

(220) 07/11/2014

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(540)

штетници,

фунгициди,

(181) 07/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) Меметај Авдула
ул.Љуботенска бр.4, 1000 Скопје, MK
(540)

АКТИФЕН
(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) бела, светло сива, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл.
38
телекомуникации

(111) 22326

(151) 07/10/2015

кл.

(210) TM 2014/1190

(220) 07/11/2014

активности

(181) 07/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(540)

препарати;

санитарни

и

спортски

и

културни

(111) 22324

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1194

(220) 07/11/2014

(181) 07/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) Colgate-Palmolive Company, a

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

(551) индивидуална
фармацевтски

забава;

Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

AKTIFEN
(510, 511)
кл. 5

41

ветеринарни

препарати

за

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

медицински цели; диететски супстанции што

Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

обработка на податоци; електронски уреди за
обработка на податоци; апарати за гаснење
на огин; очила; очила за сонце; рамки за
очила; футроли за очила и очила за сонце;
синџири и врвки за очила и очила за сонце;
маски за очи (за спиење); кутии за контактни
(591) црвена, бела, светло сина, темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

леќи; лупи; двоглед; монокли;
камери; радија; телефони и

компаси;
мобилни

телефони; врвки за мобилен телефон; мерни

кл. 3 паста за заби

траки;
контролни
сатови
(уреди
за
евиденција на време); магнети; компјутери;

(111) 22398

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1196

(220) 10/11/2014
(181) 10/11/2024

(450) 31/10/2015
(732) Michael Kors (Switzerland)

футроли за мобилен телефон; маски за
мобилен телефон; маски за телефон
(посебно приспособени); аудио-визуелни
уреди; снимени дискови со звучен запис;
снимени дискови со видео запис; дигитални

International GmbH
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH

апарати; таблет компјутери; компјутерски
софтвер; футроли, маски и додатоци за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

мобилни телефони, преносни медија плеери,
лични дигитални асистенти, компјутери, и

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

таблет компјутери; батерии и полначи;
слушалки; апликации за мобилни телефони
кои може да се превземаат, компјутери, и
таблет компјутери за дистрибуција на
мултимедијални содржини кои содржат текст,
графика, слики, аудио и / или видео;
електронски публикации кои можат да се
превземаат, книги, брошури, каталози и
книгички
кл. 14 благородни метали и нивните легури,
кои не се вклучени во другите класи;
благородни метали, необработени или полу-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

научни,

електрични,

наутички,

геодетски,

фотографски,

кинематографски и оптички апарати и
инструменти, како и апарати и инструменти
за
вагање,
мерење,
сигнализирање,
проверка (контрола); апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слики;
магнетни носачи на податоци; дискови за
снимање; апарати што се активираат со
жетони;
регистарски
каси;
електрични
сметачки машини; електронски машини за
524 | С т р а н а

обработени; легури од благородни метали;
злато, необработени или тепани; паладиум;
платина [метал]; родиум; рутениум; сребрена
нишка; сребро, необработени или тепани;
млазни, необработени или полу- обработени;
срма; амајлии [накит], штрас за накит; накит;
белегзии, пресечени алки, брошеви, беџови,
игли, обетки, синџири, амајлии, украсен накит
кој се носи околу врат, ѓердани, медаљони,
привезоци, прстени, антикварен накит;
скапоцени камења и камења за накит; полуТрговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

скапоцени

камења

дијаманти;

бисери

и

камења

за

накит;

за

патувања;

држачи

за

вратоврски; токени; привезоци за клучеви;

скапоцени метали; инготи од скапоцени
метали; мониста за изработка на накит;

облека и додатоци за миленичиња; каишки
за
миленичиња;
околувратници
за

часовничарски производи и хронометарски
инструменти, вклучувајќи и рачни часовници,

миленичиња; кожни омоти за пакување;
марами за носење на новороденчиња; кутии

аларм
часовници,
часовници,
џебни
часовници и останати инструменти за

за носење на вино; кутии; маски и футроли за
носење на електрични стоки, компјутери,

мерење на време во оваа класа; кожни

компјутерски таблети, мобилни телефони,

ремени и нараквици за рачни сатови;
футроли за часовици; ремени за рачни

преносни медија плеери и лични дигитални
асистенти; делови и опрема за сите

часовници, ланчиња за сатови, каишки за
рачни
сатови;
сончеви
часовници;

гореспоменатите
стоки
кл. 25 облека; престилки; костими за капење;

орнаменти, украси, ситници (дрангулии) и
уметнички дела направени од или со

облека за плажа; бањарки; блејзери; блузи;
долен веш; бодиња; боксерки; градници;

користење благородни метали или месинг

корсети; женски поткошули; пелерини; кожна

или обложени со нив; бисти од благородни
метали; кутии од скапоцени метали; монети;

облека; облека од имитација на кожа; капути;
веќе изработени специјални чорапи кои се

копчиња за манжетни; игли за вратоврски,
украсни шноли за вратоврски; значки, игли за

носат како долги чорапи (хулахопки) или
кратки чорапи и чорапи; фустани; домашни

шапки, украсни игли; украси за чевли;
футроли и кутии за накит; футроли за сатови;

фустани; маици кои се врзуваат околу врат;
прекривала за нозе; јакни (облека); фустани

привезоци за клучеви; ланци за клучеви;

со

токени за клучеви; медали; трофеи; кутии за
апчиња;
сталаци
за
часовници

облека; фармерки; хеланки; гамаши; облека
за спиење; ноќници; кошули за спиење;

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински
кожи; крзно; чадори; чадори за сонце и

облека
за
одела(комбинезони);

стапови одење; камшици; узди и седла;
бастуни; куфери; кофчези; патни торби;

панталони;
хулахопки;
пончо
огртачи;
џемпери без ракави; мантили за дожд;

багаж; футроли; патни торби за облека и

кошули; кошули и маици со долги и кратки

ранци; торби; торби за преку раме; чанти;
рачни чанти; дамски чанти; училишни чанти;

ракави; уметци за кошули; шорцеви;
здолништа; облека за скијање и сноуборд

плик чанти; торби кои се носат околу рачен
зглоб; вечерни торби; платнени торби;

облека; јакни за скијање; панталони за
скијање; скафандери; поставени панталони

козметички торби (кои се продаваат празни);
спортски торби; торби за плажа; кутии од

за скијање; панталони за одела; кошули без
ракави; панталони за сноуборд; поставени

кожа;

паричници;

панталони за сноуборд; јакни за сноуборд;

новчаници; чанти за монети; футроли и
држачи за кредитни картички; футроли за

спортски палта; спортски кошули; долги
женски чорапи; костуми; џемпери; пуловери;

носење; футроли за визит карти; актовки и
торби за документи; држачи за документи и

долни тренерки; дуксерки; костими
капење; чорапи надколеници; блузи

футроли; футроли за клучеви; футроли за
пасоши; футроли (држачи) за чекови;

вежбање; долни делови на облека; маици;
смокинзи; долна гардероба; водоотпорна

кожни

Трговски марки
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организатори

од
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облека;

поткошули;

елеци;

тренерки

за

програми

за

корисниците

на

кредитни

загревање; додатоци за облека; ремени;

картички; работа на програма лојалност на

пеперутки врски; нараменици; кравати;
покривала за уши; ракавици; ракавици со

клиенти; лични шопинг услуги; модни
консултации; модна ревија изложби за

еден прст; марами за околу врат; шалови
(одевни предмети кои се носат околу врат);

комерцијални цели; организација на модни
ревии за комерцијални цели; издавање на

појаси (за
туширање;

сертификати за подароци и подарок картички
кои може да се искористат за стоки и/или

носење); марами; капи за
кратки
чорапи;
подвезици;

вратоврски; едноделни маици; манжетни за

услуги

облека; обувки; чижми до глужд; спортски
чевли;
обувки
за
плажа;
кратки

(111) 22377

(151) 06/10/2015

чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; обувки
(горни делови на обувки); чизми за качување

(210) TM 2014/1281

(220) 25/11/2014
(181) 25/11/2024

(планинарски чизми); еспадрили; рамни
обувки (балетанки); јапанки; обувки за

(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за производство,

фудбал; високи патики; получизми; чевли на

промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

штикла; чевли за одење; влошки за чизми;
кожени чизми; обувки со платформи; чевли

извоз Скопје
ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје,

на штикла со платформа;гумени чизми за
дожд; чизми за јавање; сандали; чевли;

Скопје, MK

скијачки чизми ; папучи за носење по дома ;
чизми за снег и чизми за сноуборд; спортски

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

и гимнастички чевли; држачи за копачки;
обувки за фудбал; сандали со каишки; обувки
за тенис; ;чевли за одење; водоотпорни
чизми; водоотпорни кожни чизми; чизми кои
одбиваат вода; кожни чизми кои одбиваат

(591) црвена, бела

вода; обувки од плута, сандали од плута;
пораби за чизми; чизми на платформа;

(551) индивидуална
(510, 511)

зимски чизми; работни чизми; покривала за

кл. 18

глава; шамии; капчиња за бејзбол; беретки;
капи; fedora шешири; шешири; траки за

производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, актовки, ранци, торби за

глава; качулки (облека) и покривала за глава
со балдахин за заштита од сонце; турбани;

кампери, торби за алпинисти, спортски торби,
торби за патување,
кожени ремени,

визири
кл. 35

портмонеа, женски чанти, кожени кутии,

(штитници)
рекламирање и рекламни услуги;

кожа и имитација на кожа и

организација на конвенции и изложби за

прекривачи
потекло

бизнис и комерцијални цели; услуги на
продажба; услуги на продажба на мало;

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,

услуги
на
малопродажни

нарачување
по
маил;
услуги во стоковни куќи;

облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,
спортски обувки, сандали, облека од

услуги на продажба преку интернет или преку
мобилен телефон; стимулативни наградни

имитација на кожа, облека од кожа, палта,
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трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи со потекло од
Италија
кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
актовки, ранци, торби за кампери, торби за
алпинисти,
патување,

спортски торби,
кожени ремени,

торби за
портмонеа,

(591) црна, зелена, црвена, бела
(551) индивидуална

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,

(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа и

вратоврски, костуми за капење, гакички за
капење, облека за плкажа, баретки, корсети,

производите од нив што не се опфатени со
другите кпаси, актовки, ранци, торби за

чизми, спортски обувки, сандали, облека од

кампери, торби за алпинисти, спортски торби,

имитација на кожа, облека од кожа, палта,
јакни,
фустани,
ракавици,
пењоари,

торби за патување,
кожени ремени,
портмонеа, женски чанти, кожени кутии,

трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,

прекривачи
потекло

елеци, џемпери, чорапи со потекло од
Италија

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,

од

кожа, крзна,
од

куфери со
Италија

облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,
(111) 22378

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1282

(220) 25/11/2014

спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,

(181) 25/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) Трговско друштво за производство,
промет и услуги 3П-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-

јакни,
фустани,
ракавици,
пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,

извоз Скопје

Италија

ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје,
Скопје, MK

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,

(540)

актовки, ранци, торби за кампери, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за

кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи со потекло од

патување,

кожени

ремени,

портмонеа,

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски, костуми за капење, гакички за
капење, облека за плкажа, баретки, корсети,
чизми, спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,
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јакни,

фустани,

ракавици,

пењоари,

трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми,
елеци, џемпери, чорапи со потекло од
Италија
(111) 22379

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1284

(220) 26/11/2014

(591) црна и бела

(181) 26/11/2024

(551) индивидуална

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за ревизија ЈОАНИДИС
ДООЕЛ Скопје
ул.Ѓуро Стругар бр.5, , 1000, Скопје,
Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9
научни

поморски,

испитувачки,

фотографски кинематографски, оптички за
вагање, за мерење, за сигнализација, за
контрола

(инспекција)

апарати

и

инструменти; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; машини за сметање,
опрема за
компјутери

обработка

на

податоци

и

кл. 16 хартија, синтетичка хартија, имено
супстрат за печатење за изработка на
(591) црвена, бела и тегет
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 проценка, консалтинг, сметководство
и ревизија

етикети,

налепници,

знаци,

банери

и

формулари за работа; листови, филмови и
мембрани со микро пори што се користат
како супстрати за печатење; печатени и
втиснати
и
шифрирани
налепници,

(111) 22380

(151) 06/10/2015

ламинирана хартија со метална фолија
наменета за печатење, ламинирана хартија

(210) TM 2014/1285

(220) 26/11/2014
(181) 26/11/2024

со пластичен филм наменета за печатење, и

(450) 31/10/2015
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a

картонски етикети и залихи на билети
наменети за печатење; хартиени и картонски

corporation organized and existing under the

пликоа и кутии; хартиени и пластични корици
и торбички за пакување; неткаена хартија;

laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of

безбедносна хартија за чекови, картички за
идентитет на банкноти, пасоши, возачки

Ohio 44111, US

дозволи,

(740) Друштво за застапување од областа на

административни
документи;
печатени
работи какоизложување во боја, формула за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

рецепти

за

лекови

и

сите

книги, каталози за обожаватели и каталози
во боја за избор и координирање на финиш
во
кл. 19

боја
градежни материјали (неметални);

рамно, термополирано и плочесто стакло,
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сите за употреба во градежништвото и

консултантски

конструкција

вработување,

услуги;

(111) 22435

(151) 19/10/2015

вештините на вработените и алатки за
проценка преку вебсајт на глобална

(210) TM 2014/1286

(220) 26/11/2014
(181) 26/11/2024

информативна мрежа; услуги на советување
за вработување; консултантски услуги за

(450) 31/10/2015
(732) ManpowerGroup Inc.

раководење со кариера; услуги за наоѓање
нова работа за лица на кои им завршува

100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin,

старата работа (employment outplacement

US
(740) Друштво за застапување од областа на

services); професионални услуги на деловни
консултации; сметководствени услуги и

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

услуги на внатрешна деловна ревизија за
други, услуги на деловно истражување;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

деловен совет
консултантски

имено,

услуги
скенирање

на
на

и информативни услуги;
услуги
за
деловни

организации; услуги на подготвување на
даноци и консултирање;
(111) 22381

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1300

(220) 28/11/2014

(181) 28/11/2024
(450) 31/10/2015
(732) MasterCard International Incorporated
(591) сина, маслинесо-зелена, окер и бела

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577, US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 35
деловен менаџмент; деловна
администрација;
канцелариски
функции;

(540)

услуги на агенција за вработување; услуги на
агенција за
вработување;

привремено и постојано
услуги
во
врска
со

вработување,
имено,
обезбедување
адекватна работа, најчесто привремена
работа за студенти или невработени, со цел
стекнување
искуство
(providing
job

(591) светла и темна сина, бела

placement), развој на кариера, регрутирање

(551) индивидуална
(510, 511)

за вработување, и општи информации за
вработување на други; услуги за раководење

кл. 9 компјутерска хардверска и софтверска
платформа за овозможување и управување

со персонал; услуги на раководење со
човечки
ресурси;
обезбедување
и

со уплати, банкарство, кредитни картички,
дебитни картички, платежни картички, услуги

раководење на програми за персонал со
договор; услуги на раководење со персонал и

за
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на парични средства, електронски плаќања,

сертификати, дигитални потписи, софтвер за

електронско

на

заштитено складирање податоци и повраток

податоци за платени сметки, исплата на
готовина, верификација на трансакција,

и пренос на доверливи информации за
потрошувачите што ги користат поединци,

распределба,
срамнување,

авторизација и услуги за
откривање на измама и

банкарски
и
финансиски
институции;
магнетни енкодирани картички и картички

контрола, услуги за енкрипција и надоместок
по несреќи; научни апарати и инструменти;

што содржат чип со интегрирано коло
(паметни картички); сигурносни енкодирани

магнетни носачи на податоци, дискови за

картички; картички енкодирани со сигурносни

снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар

функции за автентикациски намени; картички
енкодирани со сигурносни функции за

каси; опрема за обработка на податоци;
компјутери,
компјутерски
хардвер,

идентификациски
импрегнирани
со

компјутерски
софтвер
и
компјутерски
програми; телекомуникациски и електрични

картички,
картички,

апарати и инструменти, имено, апарати за

картички со наснимена вредност, картички за

регистрирање, пренос и репродукција на
податоци вклучително звук и слики;

носење електронски податоци, платежни
картички
и
платежни
картички
сите

сметководствени
машини;
апарати
за
регистрирање, пренос и репродукција на

енкодирани; банкарски картички вклучително
печатени банкарски картички и банкарски

податоци вклучително звук и слики;
поддржувачи за магнетно снимање; апарати

картички што користат магнетни мемории и
мемории од интегрирани кола; читачи на

за следење,

картички;

процесирање

и

пренос

управување и анализа на

намени;
холограм;

картички
наплатни

банкарски картички, кредитни
дебитни картички, чип картички,

читачи

на

магнетно

кодирани

финансиски
сметки
преку
глобална
компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и

картички, картички со електронски носач на
податоци, читачи на магнетно кодирани

софтвер, особено за развој, одржување и
користење на локални и широкоопсежни

картички, картички со електронски носач на
податоци, електронски уреди за енкрипција,

компјутерски мрежи; системи за читање
мемориски картички и системи за читање

комјутерски
терминали,

податоци во мемории, вклучително мемории

употреба

на интегрирани кола и мемории на банкарски
картички; електронски публикации што се

банкарството
и
телекомуникациските
индустрии; компјутерски софтвер дизајниран

превземаат;
апарати
за
печатење
вклучително апарати за печатење за системи

да овозможи паметните картички да
комуницираат со терминали и читачи;

за обработка на податоци и финансиски
трансакциски
системи;
машини
со

компјутерски чипови вградени во телефони и
други
комуникациски
уреди;

автоматско одговарање

телекомуникациска

и готовина за

хардвер,
компјутерски
во

компјутерски
софтвер
за

финансиските

опрема;

услуги,

трансакциски

банкарски утврдувања; уреди за кодирање и
декодирање; модеми; компјутерски хардвер и

терминали како место за продажба и
компјутерски софтвер за пренесување,

софтвер
за
овозможување
платежни
трансакции по електронски пат; компјутерски

прикажување и складирање трансакциска,
идентификациска и финансиска информација

хардвер
и
енкрипциски

за користење
банкарството
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радио

фреквентни

уреди

за

за

управување

со

работење;

маркетинг

идентификација (транспондери); апарати за

студии; статистички информации (бизнис);

електронска верификација за верифицирање
автентикација
на
наплатни
картички,

подготовка
за
извештаи
за
сметки;
книговодство; бизнис истражувања; односи

банкарски картички,
дебитни картички и

картички,
картички;

со јавност; објавување на рекламни текстови;
издавање на рекламни летоци; услуги за

машини што даваат готовина; компјутерски
периферни уреди и електронски производи,

малопродажба обезбедени преку мобилни
телекомуникациски средства во врска со

имено машини за сметање, џебни уреди за

обезбедување

планирање, персонални дигитални асистенти
(PDA)
и
аларми

дебитни картички; услуги за малопродажба
обезбедени он-лајн, преку мрежи или други

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени

електронски средства користејќи електронски
дигитализирани информации поврзани со

работи,
книговезнички
фотографии,
канцелариски

материјал,
материјал,

обезбедувањето на кредитни картички и
дебитни
картички;
управување
со

лепила за канцелариска и куќна употреба;

компјутерски бази на податоци; услуги за

материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и

обработка и верификација на податоци;
услуги за складирање и извлекување на

канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен

податоци; промовирање концерти и културни
настани за други, организирање изложби што

апарати); пластични материјали за пакување
(кои не се опфатени во другите класи);

имаат комерцијални и рекламни цели;
рекламирање за превоз, патувања, хотели,

печатарски

сместувања,

букви,

кредитни
платежни

клишиња;

печатени

на

храна

кредитни

и

картички

оброци,

и

спортови,

публикации, памфлети, брошури, новини,
журнали и магазини, прирачници, печатени

забава и излети, за услуги за туристички
агенции, и за информации поврзани со

работи поврзани со банкарство; кредитни
картички,
дебитни
картички,
магазини

тарифи, распореди и методи за превозни и
патнички
аранжмани;
обезбедување

кл. 35
управување со работење и
советодавни услуги; консултантски услуги за

информации што се однесуваат на купување
производи и услуги он-лајн преку интернет и

маркетинг;

други

услуги

за

истражување

на

компјутерски

мрежи;

услуги

за

пазарот;
следење,
анализирање,
прогнозирање и известување за односот на

информации на клиентски профили и
складиштување податоци; обезбедување

купувања од страна на имателот на
картичката; промовирање на продажба на

инфомации и советодавни услуги поврзани
со
гореспомнатото

производи и услуги од други по пат на
награди и стимулации што произлегуваат во

кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,
услуги за кредитни картички, услуги за

врска со користењето на кредитни, дебитни и

дебитни

платежни картички; управување со програми
за лојалност и наградување; рекламирање;

картички,
понудени

управување
работење;

со
работи;
канцелариско
асистенција
при
трговија,

вредност, електронски кредитни и дебитни
трансакции,
услуги
за
плаќање
и

индустрија и управување со работење;
оценување на работење; советодавни услуги

презентација на сметки, исплата на готовина,
верификакција на чекови, уновчување на

Трговски марки
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чекови, услуги за машини со автоматско

услуги за осигурување; финансиски работи,

одговарање и пристап до депозит, услуги за

монетарни

авторизација и срамнување на трансакции,
помирување трансакции, управување со

банкарски и кредитни услуги; обезбедување
услуги за кредитни картички, дебитни

готовина,
парични

консолидирани
процесирање

картички, наплатни картички и при-пејд
картички со наснимена вредност; услуги за

консолидирани
спорови,
информациски
услуги за складирање податоци и профили

банкарство, плаќање, кредити, задолженија,
наплата, исплата на готовина, пристап до

на клиенти, и сродни услуги за префрлање,

влогови со наснимена вредност; услуги за

премин,
срамнување/подмирување,
преместување на парични средства

плаќање
картички,

срамнување на
средства,

и
од

работи;

финансиски

сметки; услуги за
дебитни
картички,

услуги;

кредитни
наплатни

областа на платежни картички, услуги за
процесирање електронски плаќања, услуги

картички, при-пејд картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација

за автентикација и верификација на
платежни трансакции, услуги за вредносна

на чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини
со
автоматско
одговарање;

размена,

имено, безбедни електронски

процесирање финансиски трансакции како

готовински
трансакции
и
електронски
готовински преноси, преку јавна компјутерска

он-лајн преку компјутерска датотека или
преку телекомуникации тaка и на самото

мрежа за олеснување со електронско
тргување, електронски трансфер на парични

место на продажба; услуги за процесирање
финансиски трансакции што ги вршат

средства,
обезбедување
финансиски
информации, имено податоци и извештаи за

носители на картички преку машини за
автоматско
одговарање;
обезбедување

кредитни и дебитни картички, управување со

податоци за салдо, влогови и повлекувања

финансиски досиеа, услуги за електронски
трансфер на парични средства и размена на

на парични средства кон носителите на
картичките преку машини за автоматско

валути, услуги за управување со финансиска
проценка и ризик за други од областа на

одговарање;
услуги
за
финансиско
срамнување и финансиска авторизација во

потрошувачки
кредит;
распостранување
финансиски информации преку глобална

врска со процесирањето на финансиски
платежни трансакции; услуги за патничко

компјутерска

финансиски

осигурување; издавање и откупување на

информации направени од компјутер со
помош
на
безбедна
информациска

патнички чекови и патнички ваучери; услуги
за автентикација на плаќачот; верификација

компјутерска мрежа и советодавни услуги во
врска со сите претходно споменати услуги;

на финансиски информации; одржување на
финансиски досиеа; услуги за електронски

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни
услуги

трансфер на средства и размена на валути;
услуги за плаќање од оддалечено место;

обезбедени

услуги

мрежа,

преку

мобилни

за

електронски

портмонеа

со

телекомуникациски
средства,
имено,
платежни услуги преку безжични уреди;

наснимена вредност, што обезбедуваат
електронски трансфер на средства и валути,

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажни
услуги

услуги за електронско плаќање, услуги за
телефонски при-пејд картички, услуги за

обезбедени он-лајн, преку електронски
мрежи; финансиски анализи и консултации;

исплата
на
готовина,
и
услуги
за
авторизација и сравнување на трансакциите;

532 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

услуги

за

31 Октомври 2015

и

недвижен имот; администрација со недвижен

кредити со помош на радио фреквентни

обезбедување

имот; администрација со финансиски работи

уреди за идентификација (транспондер);
обезбедување услуги за задолженија и

кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување заеми за недвижен имот;

кредити со помош на комуникациски и
телекомуникациски
уреди;
услуги
за

финансиски услуги кои се однесуваат на
развој на недвижен имот; услуги за

верификација на чекови; услуги за издавање
и исплата на средства при што сите се

финансиско посредување за недвижен имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на

однесуваат на патнички чекови и патнички

недвижен имот и згради; финансиски услуги

ваучери; обезбедување финансиски услуги
за поддршка на малопродажните услуги кои

за купување недвижен имот; организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен

се обезбедуваат преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за

имот; организирање заедничка сопственост
врз недвижен имот; организирање на

плаќање
преку
безжични
уреди;
процесирање кредитни и дебитни трансакции

обезбедување финансиски
купување недвижен имот;

по телефонска и телекомуникациска врска;

стекнување на и интереси врз недвижен

обезбедување
финансиски
услуги
за
поддршка на малопродажните услуги кои се

имот; капитални инвестиции во недвижен
имот; услуги за инвестиции во комерцијална

обезбедени он-лајн, преку мрежи или други
електронски средства со употреба на

сопственост; финансиски услуги кои се
однесуваат на стекнување на имот;

електронско дигитализирани информации;
услуги за вредносна размена, имено,

финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување

безбедна

вредности,

на слободен имот; финансиско вреднување

вклучително и електронска готовина, преку
компјутерски мрежи достапни преку паметни

на имот кој е под закуп; организирање лизинг
на недвижен имот; организирање закуп на

картички; услуги за плаќање сметки кои се
обезбедуваат
преку
вебсајт;
он-лајн

недвижен имот; лизинг на сопственост;
лизинг на недвижен имот; лизинг на

банкарство; финансиски услуги кои се
обезбедуваат преку телефон и со помош на

слободен имот; услуги за раководење со
имот кои се однесуваат на трансакции со

глобална компјутерска мрежа или интернет;

недвижен

обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или

менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни

интернет; услуги за недвижнини; услуги за
недвижен имот; проценка на недвижен имот;

услуги кои се однесуваат на сопственост врз
недвижен имот; советодавни услуги кои се

управување со инвестиции за недвижен
имот; инвестициски услуги за недвижен имот;

однесуваат на вреднување на недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат

услуги за осигурување на недвижен имот;

на корпоративен недвижен имот; услуги за

осигурување за сопственици на имот; услуги
за осигурување кои се однесуваат на имот;

компјутеризирани
информации
кои
се
однесуваат на недвижен имот; советодавни

финансирање
посредување

имот;
имот;

услуги кои се однесуваат на недвижен имот;
обезбедување
информации
кои
се

проценување недвижен имот; услуги на
агенции за недвижен имот; вреднување

однесуваат на недвижен имот; обезбедување
информации кои се однесуваат на пазар на

размена

за
за

Трговски марки

задолженија

на

недвижен
недвижен

имот;

средства
помагање

вреднување

на

за
во

имот;
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имоти;

услуги

за

истражување

кои

се

придружба

на

патници;

транспорт

на

однесуваат на стекнување недвижен имот;

патници; патнички аранжмани; услуги за

услуги за истражување кои се однесуваат на
селекција на недвижен имот; финансирање

резервации за патувања и транспорт
кл. 42
научни и технолошки услуги и

на хипотеки и претворање на имот во
ликвидни средства; советодавни услуги што

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и

се однесуваат на решенија за плаќања,
банкарство, кредитни картички, дебитни

истражувања;
компјутерски

картички, платежни картички и услуги за

консултантски

машини
со
автоматско
одговарање
кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна

хардвер
и
софтвер;
компјутерско
програмирање; поддршка и консултантски

телекомуникација;
услуги
на
телекомуникации на база на интернет; услуги

услуги за управување со компјутерски
системи, бази на податоци и апликации;

за податочни комуникации; електричен
пренос на податоци преку глобална мрежа за

графички дизајн за составување на веб стани
на интернет; информации во врска со

далечинска

обработка

услуги

за

развој на
софтвер;
компјутерски

податоци,

компјутерски хардвер и софтвер обезбедени

влучувајќи го интернетот; услуги за пренос,
обезбедување
или
прикажување
на

он-лајн од глобална компјутерска мрежа или
интернетот; креирање и одржување на веб-

информации од компјутерски складирани
банки на податоци или преку интернет од

страни; поставување веб-страни за други;
креирање на веб страни; дизајнирање,

областа на финансиски услуги; пренос на
податоци преку користење на електронска

креирање и поставување на веб страни за
трговија;
дизајнирање,
креирање
и

обработка на слика со телефонска врска;

поставување на веб страни за плаќање

електронска пошта, услуги за праќање и
примање пораки; услуги за емитување;

сметки; услуги поврзани со компјутери и
интернет имено, обезбедување он-лајн

обезбедување повеќе-кориснички пристап до
безбедна компјутеризирана информациска

електронски бази на податоци преку
глобална компјутерска мрежа од областа на

мрежа за трансфер и ширење на опсег на
информации од областа на финансиски

автентикација и верификација на идентитет;
податочно шифрирање и дешифрирање на

услуги; изнајмување временски пристап до

финансиски

компјутерка
база
на
податоци
кл. 39 транспорт, организирање крстарења;

консултантски услуги од областа на
компјутерско програмирање, финансиски

изнајмување автомобили; изнајмување места
за
паркинг;
испорака
на
производи;

компјутерски мрежи, обработка на податоци,
безбедни комуникации,
шифрирање
и

складирање на производи; транспорт на
производи; завиткување и пакување на

дешифрирање на податоци и безбедност на
локална мрежа; ширење на информации

производи;

преку

испорака

на

проектирање и
хардвер
и

на

пакети;

глобална

информации;

компјутерска

технички

мрежа

дистрибуциија на пакети; пакување и
складирање на производи; услуги за

областа
на
компјутерски

отстранување;
организирање
патувања,
услуги на туристичка агенција за резервација

компјутерска мрежа и локална мрежа

за сместување; курирски услуги; услуги за
патнички водич; резервации за патување;

(111) 22278

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1301

(220) 28/11/2014
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(181) 28/11/2024

(540)

(450) 31/10/2015
(732) SODILAC a French societe par actions
simplifiee
68, rue de Villiers 92300 LEVALLOISPERRET, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

МОДИЛАК
(551) индивидуална
(510, 511)

медицинска употреба; храна за бебиња;
млеко во прав и млеко за бебиња и за
доенчиња; хранливи и диететски додатоци за
луѓе, имено за бебиња и доенчиња; пијалоци
засилени со витамини и минерали; хранливи
пијалаци
кл. 29 млеко и млечни производи, имено
млеко збогатено со витамини, млеко со вкус,
млечни десерти, јогурти; масла и масти за
јадење; путер; сирења; млечни пијалаци (во
кои
преовладува
млеко)
кл. 30 какао, брашно и препарати направени
од житарици; леб, пецива и кондиторски
производи; преливи; сосови (зачини) сосови
сирење
минерална и газирана ода и други

безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење пијалаци
(111) 22414

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1302

(220) 28/11/2014
(181) 28/11/2024

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за услуги и трговија ХЕРБА
НАТУРА ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Сава Ковачевиќ 15 бр.344, Скопје,
Скопје, MK
Трговски марки

кл. 3
аромати
бадемово
масло,
екстракт

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции прилагодени за

од
кл. 32

(591) зелена и кафеава

од

(есенцијални
бергамотови

нане(есенцијални

масла),
масла,
масла),

екстракти (етерични екстракти), есенцијални
масла, етерични екстракти, етерични масла,
кедар (есенцијални масла од кедар),
козметички
препарати
за
слабеење,
козметички производи, креми (козметички
креми), лимон (есенцијални масла од лимон),
лосиони

за

коса,

масла

за

козметичка

употреба, масло од лаванда, миризливо
дрво, нега на кожата (козметички производи
за нега на кожата), потење (сапуни против
потење), сапуни, слабеење (козметички
препарати
за
слабеење)
кл. 5 билки (лековити билки), билни чаеви за
медицинска

употреба,

бонбони

медицинска
производи,

употреба,
дезинфекциони

за

витамински
пастили,

диететски
прехранбени
производи
за
медицинска употреба, диететски супстанции
за медицинска употреба,
фармацевтска
употреба,

еукалиптус
желатин

за
за

медицинска употреба, капсули за лекови,
капсули за фармацевтска употреба, корења
(лековити корења), лековити билки, лековити
корења,
магнезиум
за
фармацевтска
употреба, масло (рибино масло), масло од
терпентин за фармацевтска употреба,
матична млеч [за медицинска употреба],
медицински

чај,

минерални

води

за

медицинска употреба, минерални додатоци
на храната, нане за фармацевтска употреба,

535 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

нега на кожата (фармацевтски производи за
нега на кожата), пастили (дезинфекциони
пастили), прехранбени производи (диететски
прехранбени производи) за медицинска
употреба, слабеење (медицински препарати
за слабеење), хмељ (екстракти на хмељот)
за
кл. 29

фармацевтска
употреба
кокосов орев (маст од кокосов

орев),масла за јадење, масло од кокосов
орев,
кл.

масло
30

од

сусам
чај

кл.
35
ангажирање
манекени
рекламирање
или
промовирање

за
на

(591) црна, бела, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања; резервации
за
патувања;
информации за

превезување
патници;
превоз; резервации за

превоз

производи, изнајмување рекламен простор,
комуникациски медиуми (презентација на

(111) 22382

(151) 06/10/2015

стоки

(210) TM 2014/1305

(220) 01/12/2014

преку комуникациски

медиуми)

за

малопродажба, малопродажба (презентација
на стоки преку комуникациски медиуми за
малопродажба), маркетинг
надворешно рекламирање,

истражување,
нарачки за

купување (административна обработка на
нарачките
за
купување),
објавување
рекламни текстови, презентација на стоки
преку
комуникациски
медиуми
малопродажба,
претставување

за
на

производите, радио реклами, рекламен
материјал (ажурирање
на
рекламниот

(181) 01/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скпје
ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б,,
1000, Скопје, Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

материјал),
рекламирање,
рекламирање
[огласување], рекламирање преку пошта,
рекламирање преку радио
(111) 22386

(151) 07/10/2015

(210) TM 2014/1303

(220) 28/11/2014
(181) 28/11/2024

(591) сина, портокалова, бела
(551) индивидуална

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за трговија и услуги ТИМЕ

(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

пијалоци; испорака на брза храна; служење

ул.„Орце Николов“ бр.101/локал 1, Центар,
1000, Скопје, Скопје, MK

храна и пијалоци

(540)

(111) 22274

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1306

(220) 01/12/2014
(181) 01/12/2024
(450) 31/10/2015
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(732) Друштво за производство, трговија

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ

(540)

увоз-извоз Скпје
ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б,,
1000, Скопје, Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

Menitoo
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; испорака на брза храна; служење
храна и пијалоци
(111) 22434

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1307

(220) 01/12/2014

(181) 01/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. “Даме Груев“ бр. 1, MK
(540)

(591) црвена, бела, кафеава, зелена, темно
сина и светло сина
(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,
влажни
марамчиња,
абразивни средства, смекнувачи за ткаенини
што се користат при перење алишта, сјај за
алишта, штирак за алишта и шампони
(111) 22383

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1310

(220) 02/12/2014

(181) 02/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) Прехранбена индустрија БЛАГОЈ
ЃОРЕВ АД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
(111) 22422

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1309

(220) 02/12/2014

ул.Алексо Демниевски бр.18,, 1400, Велес,
Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(181) 02/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) Bujar Morina
F.sh. GLLAREVE, Rr. Sefaj Nr.10., 32000,
Kline, Kosove, ZB
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Трговски марки
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(591) сребрена, сина, бела, црвена

кл.

(551) индивидуална

производи;

5

фармацевтски

(510, 511)
кл. 29 маргарин

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна

(111) 22429

(151) 19/10/2015

за бебиња;
преврзување;

(210) TM 2014/1311

(220) 02/12/2014
(181) 02/12/2024

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

хигиенски

и

ветеринарни

производи

за

фластери, материјали за
материјал за пломбирање

(450) 31/10/2015
(732) Друштво за хотелиерство А&M ДОО
Скопје

штетници; фунгициди, хербициди
(111) 22418

(151) 15/10/2015

ул.Шумадиска бр. 1,, Скопје, Скопје, MK

(210) TM 2014/1313

(220) 04/12/2014
(181) 04/12/2024

(540)

(450) 31/10/2015
(732) ЧИ ХОЛИСТИK центар ДООЕЛ Скопје
ул.Бахар Моис бр.7б,, Скопје-Карпош,
Скопје-Карпош, MK
(540)

(591) кремасто-жолта, темно сива со бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

(591) зелена темна, зелена светла, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

пијалаци, привремено сместување, хотели

кл.
44
масажа;

(111) 22384

(151) 06/10/2015

(210) TM 2014/1312

(220) 04/12/2014

терапија
физио

(181) 04/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

медицински
(физикална

услуги;
терапија);
терапија;

хиропракса (лекување со масажа на 'рбетни
пршлени)
(111) 22404

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1316

(220) 05/12/2014

(181) 05/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
MK

SNUP
(551) индивидуална
(510, 511)
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(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски
/игри/,
(услуги
на
кл. 43 примање на пијалоци

коцкарниците)

(591) сина, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски

(111) 22405

(151) 19/10/2015

/игри/,

(210) TM 2014/1317

(220) 05/12/2014

кл. 43 примање на пијалоци

(181) 05/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(услуги

на

коцкарниците)

(111) 22409

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1319

(220) 05/12/2014

(181) 05/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски
/игри/,
(услуги
на
кл. 43 примање на пијалоци

коцкарниците)

(111) 22406

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1318

(220) 05/12/2014

(591) сина, жолта, бела и црна

(181) 05/12/2024
(450) 31/10/2015

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 41 Обложување, игри за пари, коцкарски
/игри/.

(услуги

на

коцкарниците)

кл. 43 припремање на пијалоци
(111) 22412

(151) 19/10/2015

(210) TM 2014/1320

(220) 05/12/2014

(181) 05/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ
ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје,

(591) виолетова, зелена, црна, бела

MK

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

спортски и културни активности
(111) 22400

(151) 02/10/2015

(210) TM 2014/1426

(220) 29/12/2014
(181) 29/12/2024

(450) 31/10/2015
(732) Божилова Ковачевиќ Жаклина and

(551) индивидуална

Василевска Верица
ул. Пушкинова 7/3-27, Скопје, MK and ул.

(510, 511)
кл. 41 Обложување, игри за пари, коцкарски

Мито Хаџивасилев - Јасмин бр. 38/4,

/игри/.
(услуги
на
коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалоци

(540)

(111) 22399

(151) 02/10/2015

(210) TM 2014/1421

(220) 26/12/2014

Скопје, MK

(181) 26/12/2024
(450) 31/10/2015
(732) Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ
КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје
ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр.38/4,,
Скопје, MK
(540)

(591) виолетова, зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(111)
22200
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22217
22218
22219
22260
22261
22268
22276
22322
22437
22168
22181
22248
22257
22263
22280
22287
22304
22305
22306
22324

Трговски марки

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

22338
22340
22348
22351
22398
22414
22420
22421
22422
22214
22337
22341
22347
22364
22407
22408
22177
22185
22216
22222
22248
22249
22250
22251
22252
22254
22255
22256
22257
22263
22268
22276

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

22278
22287
22289
22296
22307
22310
22311
22314
22320
22326
22327
22339
22342
22343
22344
22349
22365
22368
22384
22391
22413
22414
22438
22198
22358
22437
22198
22345
22362
22176
22198
22282
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16

22196
22198
22220
22221
22227
22239
22290
22291
22313
22321
22323
22346
22358
22366
22380
22381
22388
22389
22398
22266
22346
22313
22358
22362
22215
22345
22359
22401
22402
22403
22424
22425
22426
22427
22346
22394
22395
22396
22398
22211
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16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

22258
22259
22263
22269
22270
22353
22380
22381
22200
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22217
22218
22219
22358
22223
22321
22377
22378
22398
22200
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22217

19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
29
29
29
29

22218
22219
22380
22437
22195
22356
22415
22181
22313
22362
22249
22174
22195
22265
22356
22174
22199
22243
22257
22258
22259
22265
22272
22273
22279
22287
22321
22346
22350
22371
22377
22378
22393
22398
22199
22295
22226
22228
22229
22230
Трговски марки
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22231
22232
22233
22234
22235
22237
22241
22253
22262
22278
22285
22289
22296
22299
22300
22301
22302
22331
22334
22335
22336
22352
22355
22383
22390
22414
22417
22420
22421
22439
22169
22170
22171
22172
22173
22183
22193
22197
22226
22236
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31

22241
22246
22248
22260
22261
22262
22267
22278
22283
22284
22289
22296
22312
22317
22328
22330
22331
22334
22335
22336
22352
22355
22361
22369
22370
22387
22390
22414
22420
22421
22423
22430
22431
22432
22433
22436
22178
22179
22194
22277

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34

22320
22352
22372
22373
22374
22375
22376
22390
22420
22421
22193
22194
22238
22242
22277
22278
22281
22286
22296
22315
22372
22373
22374
22375
22376
22420
22421
22238
22308
22309
22316
22420
22421
22428
22212
22213
22244
22245
22318
22420
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34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

22421
22175
22193
22195
22199
22211
22225
22240
22241
22242
22243
22244
22245
22258
22259
22262
22263
22264
22272
22273
22275
22279
22288
22292
22293
22294
22298
22303
22312
22315
22321
22329
22337
22347
22354
22356
22357
22358
22360
22361
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36

22363
22364
22367
22371
22377
22378
22379
22381
22385
22390
22392
22394
22395
22396
22397
22398
22401
22402
22403
22414
22415
22416
22419
22420
22421
22424
22425
22426
22427
22428
22434
22435
22180
22182
22224
22292
22293
22297
22347
22364

36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39

22381
22385
22403
22420
22421
22434
22196
22240
22337
22341
22345
22416
22420
22421
22437
22186
22187
22188
22189
22190
22191
22192
22196
22303
22366
22367
22381
22388
22389
22416
22420
22421
22174
22260
22261
22319
22381
22386
22420
22421
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40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42

22227
22272
22273
22279
22347
22364
22411
22415
22420
22421
22211
22227
22258
22259
22265
22288
22294
22298
22325
22329
22366
22367
22399
22400
22404
22405
22406
22409
22412
22420
22421
22239
22269
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

22270
22288
22303
22321
22323
22381
22388
22389
22401
22402
22420
22421
22424
22425
22426
22427
22184
22228
22229
22230
22231
22232
22233
22234
22235
22238
22242
22253
22274
22288
22299
22300
22301

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
45
45
45
45

22302
22315
22319
22332
22333
22334
22335
22336
22355
22357
22361
22382
22404
22405
22406
22409
22410
22412
22420
22421
22429
22247
22418
22258
22259
22360
22363
22385
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Abbott Medical Optics Inc., a Delaware corporation
Actavis Group PTC enf.
Arcor S.A.I.C.
ARRIS Enterprises, Inc.
ARRIS Enterprises, Inc.
BASF SE
BASF SE
BASF SE
BASF SE
Bayer Intellectual Property GmbH
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
BIOCODEX
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Bujar Morina
Bunge Novenyolajipari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
c/o Calvin Klein, Inc.,
Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability
company)
Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability
company)
Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability
company)
CHIPSTAR Sh.p.k.
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
Dentinox Gesellschaft fur pharmazeutische Praparate Lenk &
Schuppan
Discovery Communications, LLC
Eli Lilly and Company a Corporation of the State of Indiana, USA
Eureka Hellas S.A.
FCA US LLC, a Delaware Corporation
General Mills Inc. (a Delaware Corporation)
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(111)
22177
22343
22197
22388
22389
22268
22276
22438
22249
22314
22349
22222
22318
22422
22417
22321
22214

(210)
MK/T/2013/957
MK/T/2014/137
MK/T/2013/955
MK/T/2014/785
MK/T/2014/784
MK/T/2014/1129
MK/T/2014/1185
MK/T/2014/1128
MK/T/2011/251
MK/T/2012/1077
MK/T/2014/199
MK/T/2014/765
MK/T/2014/148
MK/T/2014/1309
MK/T/2014/1079
MK/T/2014/171
MK/T/2014/734

22407

MK/T/2014/727

22408

MK/T/2014/726

22387
22168
22324
22413

MK/T/2013/685
MK/T/2014/332
MK/T/2014/1194
MK/T/2013/1158

22366
22185
22344
22359
22423

MK/T/2014/1127
MK/T/2014/1161
MK/T/2014/198
MK/T/2014/127
MK/T/2014/1008

Трговски марки
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Glaxo Group Limited
Gowan - Comércio Internacional e Serviços Lda
GRASTA TRADING LIMITED
GRASTA TRADING LIMITED
GRENDENE S.A.
Gulf International Lubricants, Ltd.
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hilding Anders International AB
I G L A Sh.p.k.
I G L A Sh.p.k.
Intel Corporation
Interactive Advertising Bureau, Inc., non-profit corporation
Delaware
Intercontinental Great Brands LLC
James Goddard-Watts
JINGOLD S.P.A.
JINGOLD S.P.A.
John Paul Mitchell Systems
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,
K-Swiss Inc. (a company organized and existing under the laws of
the State of Delaware)
ManpowerGroup Inc.
Mars, Incorporated
MasterCard International Incorporated
MasterCard International Incorporated
Mazda Motor Corporation
MEDOCHEMIE Ltd.
Michael Kors (Switzerland) International GmbH
MN PHARMACEUTICALS
NIKON CORPORATION
Novo Nordisk A/S
Noxell Corporation
Old Navy (ITM) Inc.
Old Navy (ITM) Inc.
Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.
Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.
Pfizer Inc.
Pizza Hut International, LLC
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Трговски марки
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22368
22391
22347
22364
22393
22264
22384
22195
22244
22245
22346
22329

MK/T/2014/1140
MK/T/2013/839
MK/T/2014/1054
MK/T/2014/1071
MK/T/2014/1046
MK/T/2014/474
MK/T/2014/1312
MK/T/2011/1052
MK/T/2013/356
MK/T/2013/357
MK/T/2014/1053
MK/T/2014/178

22331
22198
22178
22179
22348
22355
22350

MK/T/2014/197
MK/T/2013/947
MK/T/2013/939
MK/T/2013/938
MK/T/2014/176
MK/T/2014/160
MK/T/2014/1061

22435
22320
22180
22381
22345
22251
22398
22365
22291
22266
22338
22223
22225
22220
22221
22339
22332
22284
22285

MK/T/2014/1286
MK/T/2014/155
MK/T/2013/953
MK/T/2014/1300
MK/T/2014/184
MK/T/2014/58
MK/T/2014/1196
MK/T/2013/823
MK/T/2011/1107
MK/T/2014/1149
MK/T/2014/144
MK/T/2012/507
MK/T/2012/508
MK/T/2012/504
MK/T/2012/505
MK/T/2014/147
MK/T/2014/159
MK/T/2014/454
MK/T/2014/453
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PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
RAM DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI
REMEDICA Ltd
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
SHULTON, INC.
Societe des Produits NESTLE S.A.
SODILAC a French societe par actions simplifiee
SODILAC a French societe par actions simplifiee
Stafford-Miller (Ireland) Limited
SUZUKI MOTOR CORPORATION
Taco Bell Corp.
Taco Bell Corp.
Taco Bell Corp.
Taco Bell Corp.
Taylor Made Golf Company, Inc.
THE GILLETTE COMPANY
THE GILLETTE COMPANY
The Linux Foundation
UNIMED Pharma, s.r.o.,
Visa International Service Association
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони
Адвокатско друштво ТОШИЌ и ЈЕВТИЌ Скопје
АЛЈАЗЕЕРА БАЛКАНС - подружница бр.1 Скопје
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
Атанасов Димитар - ДПТУ „Л-Д“ ДОО
Василевска Верица
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско
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22380

MK/T/2014/1285

22322

MK/T/2014/145

22317
22419
22420
22421
22250
22342
22337
22341
22280
22246
22278
22296
22181
22215
22333
22334
22335
22336
22295
22176
22282
22239
22252
22224
22169
22170
22171
22172
22173
22283
22385
22186
22434
22243
22400
22238

MK/T/2014/150
MK/T/2014/1130
MK/T/2014/1131
MK/T/2014/1132
MK/T/2014/56
MK/T/2014/1052
MK/T/2014/1047
MK/T/2014/1049
MK/T/2014/1056
MK/T/2014/101
MK/T/2014/1301
MK/T/2013/1155
MK/T/2013/946
MK/T/2014/722
MK/T/2014/157
MK/T/2014/158
MK/T/2014/188
MK/T/2014/156
MK/T/2013/522
MK/T/2013/954
MK/T/2014/1184
MK/T/2011/1017
MK/T/2014/57
MK/T/2011/839
MK/T/2013/981
MK/T/2013/982
MK/T/2013/979
MK/T/2013/983
MK/T/2013/980
MK/T/2014/457
MK/T/2014/431
MK/T/2013/806
MK/T/2014/1307
MK/T/2014/100
MK/T/2014/1426
MK/T/2011/484
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ГИПС ИМОБИЛИА ДИЗАЈН
ДАЛВИНА ДООЕЛ
ДИСАКО ДООЕЛ Скопје
ДИСАКО ДООЕЛ Скопје
ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица
ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Струмица
Друштво за внатрешен и надворешен промет
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Друштво за внатрешен и надворешен промет
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Друштво за внатрешен и надворешен промет
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за издавање и управување со недвижен имот
АПАРТМАНИ МИБО ДООЕЛ Скопје
Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР
МЕДИА ДОО Скопје
Друштво за ИТ продукти и услуги СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БИОНИКА
ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Трговски марки
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22437
22428
22255
22256
22262
22263
22401

MK/T/2013/1111
MK/T/2014/698
MK/T/2012/104
MK/T/2012/105
MK/T/2012/1219
MK/T/2012/1220
MK/T/2014/690

22402

MK/T/2014/717

22424

MK/T/2014/689

22425

MK/T/2014/693

22426

MK/T/2014/692

22427

MK/T/2014/691

22297

MK/T/2014/743

22211

MK/T/2014/589

22323
22216

MK/T/2014/1171
MK/T/2011/810

22430

MK/T/2014/1122

22431

MK/T/2014/1123

22432

MK/T/2014/1125

22433

MK/T/2014/1126

22436

MK/T/2014/1124

22267

MK/T/2014/470

22217

MK/T/2013/921

22218

MK/T/2013/934
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Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство транспорт и услуги М - ТЕМПРА
УНО ДООЕЛ увоз- извоз Куманово
Друштво за производство услуги и трговија на Попоски Пеце
ВЕСПЕ-91 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство, промет и услуги ЛУМИГРА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги
КРЕЈЗИ БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-импорт
Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА
ХРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА
ХРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО
ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скпје
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО
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22219

MK/T/2013/933

22200

MK/T/2013/922

22201

MK/T/2013/923

22202

MK/T/2013/924

22203

MK/T/2013/925

22204

MK/T/2013/926

22205

MK/T/2013/927

22206

MK/T/2013/928

22207

MK/T/2013/929

22208

MK/T/2013/930

22209

MK/T/2013/932

22210

MK/T/2013/931

22193

MK/T/2013/592

22227

MK/T/2013/323

22174

MK/T/2013/944

22371

MK/T/2014/1143

22241

MK/T/2014/108

22390

MK/T/2014/358

22275

MK/T/2014/1072

22274

MK/T/2014/1306

22382

MK/T/2014/1305
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ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скпје
друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО
Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги КА - ЕЛЕКТРА
ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ
ДОО СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ
ДОО СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ
ДОО СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги ПРО-ДИЕТАЛ
Д.О.О. Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К
ДОО Скопје
Трговски марки
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22175

MK/T/2013/951

22299

MK/T/2011/1234

22300

MK/T/2011/1235

22301

MK/T/2011/1236

22302

MK/T/2011/1237

22228

MK/T/2012/749

22229

MK/T/2012/750

22230

MK/T/2012/748

22231

MK/T/2012/751

22232

MK/T/2012/752

22233

MK/T/2012/754

22234

MK/T/2012/755

22235

MK/T/2012/756

22253

MK/T/2012/753

22290

MK/T/2011/936

22316

MK/T/2014/446

22308

MK/T/2014/447

22309

MK/T/2014/448

22254

MK/T/2013/689

22416

MK/T/2014/1041
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Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги
ИГОДУЛ увоз-извоз ДОО Битола
Друштво за производство, трговија, услуги РЕЏИА ДОО
експорт-импорт Куманово
Друштво за производство, трговија, услуги РЕЏИА ДОО
експорт-импорт Куманово
Друштво за промет и услуги Д.С. ДИЗАЈН ИДЕАЛ ДООЕЛ
Скопје
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Друштво за ревизија ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги и угостителство ДИВЕРСО ГРУП
ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за трговија и услуги КАР СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште
Друштво за трговија и услуги ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување
ЕУРО-ЕКОПАК ДОО СКОПЈЕ
Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
Друштво за услуги и трговија ХЕРБА НАТУРА ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за услуги, превоз и посредување БЕСТ НЕТ ГРУП
ДООЕЛ Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за хотелиерство А&M ДОО Скопје
Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт
АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово
Друштво ФРИДГЕ ЦХЕЦК ДОО Скопје
ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ
ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ
ДТУ Калаплакат ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Здружение - Центар за истражувачко новинарство СКУП МАКЕДОНИЈА
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22357

MK/T/2014/128

22360

MK/T/2014/1066

22363

MK/T/2014/1069

22194

MK/T/2013/185

22304
22305
22306
22379
22394
22395
22396
22184

MK/T/2013/437
MK/T/2013/436
MK/T/2013/435
MK/T/2014/1284
MK/T/2014/1057
MK/T/2014/1058
MK/T/2014/1059
MK/T/2014/697

22240
22415
22386
22237
22411

MK/T/2014/790
MK/T/2014/1073
MK/T/2014/1303
MK/T/2011/863
MK/T/2013/1144

22410
22414

MK/T/2014/34
MK/T/2014/1302

22319

MK/T/2014/167

22326

MK/T/2014/1190

22327

MK/T/2014/1189

22429
22312

MK/T/2014/1311
MK/T/2014/1188

22303
22361
22362
22397
22269

MK/T/2013/733
MK/T/2014/1067
MK/T/2014/1068
MK/T/2014/1150
MK/T/2014/468
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Здружение - Центар за истражувачко новинарство СКУП МАКЕДОНИЈА
Здружение за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ
Скопје
Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје
Златевски Љубиша
Зоран Милошоски
КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје
КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА
Магрони ДОО Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
Македонски Телеком АД-Скопје
МАКПРОГРЕС ДОО
Меметај Авдула
Митевска Марија
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
МЏ РОБИН ДОО
Небојша Златевски
Небојша Златевски
НЕТРА ДОО СКОПЈЕ
Оливер Димитровски
Осигурување брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје
Палензовска Електролукс Силвана
Палензовска Електролукс Силвана
ПЗУ Дентал Интернационал-Дејаноски
Претпријатие за производство, промет и услуги ЛУЦЕРН - ВИП
ДОО Скопје
Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД
Производно услужно и трговско друштво на големо и мало
увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Трговски марки
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22270

MK/T/2014/467

22288

MK/T/2014/443

22399
22286
22315
22358
22311
22352
22353
22354
22281
22289
22242
22187
22188
22189
22190
22191
22192
22236
22367
22265
22328
22330
22226
22369
22370
22196
22182
22403
22294
22298
22247
22248

MK/T/2014/1421
MK/T/2013/526
MK/T/2014/161
MK/T/2014/1065
MK/T/2013/545
MK/T/2014/1062
MK/T/2014/1063
MK/T/2014/1064
MK/T/2014/458
MK/T/2014/441
MK/T/2013/336
MK/T/2013/1176
MK/T/2013/1177
MK/T/2013/1175
MK/T/2013/1178
MK/T/2013/1179
MK/T/2013/1180
MK/T/2014/1174
MK/T/2014/1192
MK/T/2014/472
MK/T/2014/1169
MK/T/2014/1170
MK/T/2012/900
MK/T/2014/1141
MK/T/2014/1142
MK/T/2014/385
MK/T/2013/945
MK/T/2014/696
MK/T/2011/1254
MK/T/2011/1253
MK/T/2014/1036
MK/T/2012/1145

22383
22260

MK/T/2014/1310
MK/T/2014/437
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Производно услужно и трговско друштво на големо и мало
увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ
Сетек Се од техника ДООЕЛ Скопје
Стојчевски Томислав
Тhe Procter & Gamble Company
Тhe Procter & Gamble Company
ТД Синпекс доо
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво Агенција во приватна сопственостза
интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво Агенција во приватна сопственостза
интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за производство, промет и услуги 3ПИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Трговско друштво за производство, промет и услуги 3ПИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Трговско друштво за производство, трговија и услуги АМОР И
АЛДЕС “АЛ-МАКС“ ДОО
Трговско, услужно и производно друштво Зоран ПРО-ТЕК
увоз-извоз Битола ДООЕЛ
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
Усеин Асанов
Усеин Асанов
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22261

MK/T/2014/438

22404
22405
22406
22409
22412
22313
22183
22257
22287
22392
22325
22258

MK/T/2014/1316
MK/T/2014/1317
MK/T/2014/1318
MK/T/2014/1319
MK/T/2014/1320
MK/T/2012/1294
MK/T/2013/956
MK/T/2014/432
MK/T/2014/445
MK/T/2014/1011
MK/T/2012/1179
MK/T/2014/433

22259

MK/T/2014/434

22277

MK/T/2014/1159

22372

MK/T/2014/1155

22373

MK/T/2014/1156

22374

MK/T/2014/1157

22375

MK/T/2014/1158

22376

MK/T/2014/1160

22377

MK/T/2014/1281

22378

MK/T/2014/1282

22439

MK/T/2005/786

22199

MK/T/2013/937

22213
22212
22279
22272

MK/T/2011/1261
MK/T/2011/1260
MK/T/2014/459
MK/T/2014/462
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Усеин Асанов
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД - Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД - Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД - Скопје
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД
АД - Скопје
Филимена Радоњанин-Стојмирова
ЧИ ХОЛИСТИK центар ДООЕЛ Скопје
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

22273
22307

MK/T/2014/460
MK/T/2012/1173

22340

MK/T/2014/175

22351

MK/T/2014/174

22310

MK/T/2012/1174

22356
22418
22292
22293

MK/T/2014/125
MK/T/2014/1313
MK/T/2013/28
MK/T/2013/29

ПРЕНОС
(111) 5517
(732) STD TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok K:9 No:315, Yeşilköy, , Bakirköy İstanbul, TR
(111) 3959
(732) Robertshaw US Holding Corp.
191 E. North Avenue, Carol Stream, IL 60188, US
(111) 1760
(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
GB
(111) 2311
(732) Montfort Services Sdn. Bhd.
Unit 1001, 10th Floor Star House, 3 Salisbury House, Kowloon, HK
(111) 2669
(732) Montfort Services Sdn. Bhd.
Unit 1001, 10th Floor Star House, 3 Salisbury House, Kowloon, HK
Трговски марки
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(111) 2867
(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR
(111) 8202
(732) INVISTA Technologies S.à.r.l
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH
(111) 8084
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 8448
(732) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP
Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB
(111) 8596
(732) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
1800 Vevey, CH
(111) 9655
(732) Lucozade Ribena Suntory Limited, a private liability company
2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, GB
(111) 9789
(732) GAMAKATSU PTE.LTD.
3 Phillip Stret 15-02 Royal Group Building, 048693, SG
(111) 10116
(732) FAIRNESS SNC DI SERVADIO LUCA E MELATO GIULIANO
Via F. Testi, 34, 35125 PADOVA, IT
(111) 12445
(732) НЕШКОСКИ Кирил; ДПТУ „КРИН КГ“ ДОО and КИТАНОСКИ Христо
600 | С т р а н а
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ул.„Мирче Ацев“ бр.45, 7500 Прилеп, MK; ул.„Орде Тодороски-Шемко“
бр.43, 7500 Прилеп, MK and ул.„Блаже Темелковски“ бр.13, 7500 Прилеп,
MK
(111) 13061
(732) Praktiker Hellas Emporiki Anonimi Etairia
176 Pireos Str., 177 78, Tavros, GR
(111) 18266
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH
(111) 21010
(732) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-звоз
с.Студеничани, ул.3 бр.61, Скопје, MK
(111) 21274
(732) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-звоз
с.Студеничани, ул.3 бр.61, Скопје, MK
(111) 21009
(732) ВОЛТАЛЕД ДООЕЛ увоз-звоз
с.Студеничани, ул.3 бр.61, Скопје, MK
(111) 21096
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ
(111) 3960
(732) Robertshaw US Holding Corp.
191 E. North Avenue, Carol Stream, IL 60188, US
(111) 18519
Трговски марки
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(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK
(111) 18520
(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK
(111) 18521
(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK
(111) 19307
(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK
(111) 18522
(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK
(111) 18523
(732) ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000, Скопје, MK

ПРОМЕНИ
(111) 9
(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
(111) 5517
(732) STD TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok K:9 No:315, Yeşilköy, , Bakirköy İstanbul, TR
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(111) 3959
(732) Robertshaw US Holding Corp.
191 E. North Avenue, Carol Stream, IL 60188, US
(111) 3960
(732) Robertshaw US Holding Corp.
191 E. North Avenue, Carol Stream, IL 60188, US
(111) 2117
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR
(111) 1840
(732) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester M22 5TG, GB
(111) 2288
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 2288
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 2867
(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR
(111) 2867
(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR
(111) 2435
(732) FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED
14 James Street Covent Garden, London WC2E 8BU, GB
Трговски марки
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(111) 6401
(732) TATA GLOBAL BEVERAGES GB LIMITED
Parkview, 82 Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1UX, GB
(111) 8123
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(111) 8123
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(111) 8079
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(111) 8079
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(111) 9699
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
(111) 9699
(732) "MARBO PRODUCT", MP ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH
PROIZVODA D.O.O.
Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
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(111) 8084
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 8115
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH
(111) 9288
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
(111) 8596
(732) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
1800 Vevey, CH
(111) 9199
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6,, CH
(111) 9655
(732) Lucozade Ribena Suntory Limited, a private liability company
2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1BA, GB
(111) 9657
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 10165
(732) Merck Sharp & Dohme Corp
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 9182
(732) Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни
комуникации-Скопје
Трговски марки
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ул. Орце Николов бб Скопје, MK
(111) 10116
(732) FAIRNESS SNC DI SERVADIO LUCA E MELATO GIULIANO
Via F. Testi, 34, 35125 PADOVA, IT
(111) 11027
(732) Merck Sharp & Dohme Corp
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 11934
(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(111) 12970
(732) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. "Шар Планина" бб, , 1000, Скопје, Скопје, MK
111) 14620
(732) OPET Petrolculuk A.S.
Kisikli Mah. Sarigazi Cad. No.65 Uskudar, ISTANBUL, TR
(111) 13061
(732) Praktiker Hellas Emporiki Anonimi Etairia
176 Pireos Str., 177 78, Tavros, GR
(111) 16135
(732) Gerd Petrik
Via Colina 43, CH 6612 Ascona, CH
(111) 22371
(732) Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ
БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-импорт
ул. Тодор Ципровски - Мерџан бр. 8, Тетово, MK
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ИСТЕКУВАЊЕ
(111) 7807
Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2007

СПОЈУВАЊЕ
(111) 5120
(732) JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, New York, New York 10017, US
(111) 2288
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US
(111) 10156
(732) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US
(111) 11027
(732) Merck Sharp & Dohme Corp
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

ОБНОВУВАЊЕ
(111) 134

(186) 11/03/2023

(111) 704

(186) 27/09/2023

(111) 4830

(186) 02/04/2022
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(111) 686

(186) 02/08/2021

(111) 3971

(186) 29/03/2021

(111) 3021

(186) 17/09/2020

(111) 2628

(186) 15/12/2016

(111) 5409

(186) 28/06/2024

(111) 5120

(186) 05/07/2024

(111) 5312

(186) 04/08/2024

(111) 5517

(186) 13/09/2024

(111) 4857

(186) 23/01/2020

(111) 3520

(186) 15/10/2021

(111) 3713

(186) 17/10/2021

(111) 5226

(186) 20/05/2021

(111) 6224

(186) 09/10/2021

(111) 6225

(186) 09/10/2021

(111) 6226

(186) 09/10/2021

(111) 6227

(186) 09/10/2021

(111) 1609

(186) 15/02/2023

(111) 1691

(186) 25/06/2020

(111) 2985

(186) 25/12/2020

(111) 2085

(186) 27/06/2018

(111) 2850

(186) 18/10/2019

(111) 1772

(186) 11/07/2020

(111) 3194

(186) 10/12/2021

(111) 1840

(186) 10/08/2022

(111) 1374

(186) 24/12/2021

(111) 5753

(186) 20/01/2015

(111) 6237

(186) 28/03/2015

(111) 2288

(186) 05/08/2016

(111) 2762

(186) 25/12/2020

(111) 2772

(186) 17/07/2020

(111) 2867

(186) 15/07/2017
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(111) 2435

(186) 20/01/2025

(111) 6401

(186) 22/07/2020

(111) 2909

(186) 06/06/2019

(111) 8123

(186) 10/04/2017

(111) 8079

(186) 10/04/2017

(111) 9699

(186) 10/04/2017

(111) 8066

(186) 17/12/2017

(111) 8202

(186) 30/01/2018

(111) 8165

(186) 31/03/2018

(111) 8115

(186) 19/06/2018

(111) 9386

(186) 19/10/2018

(111) 8596

(186) 18/11/2018

(111) 8707

(186) 08/03/2019

(111) 8709

(186) 12/03/2019

(111) 9101

(186) 17/03/2019

(111) 8747

(186) 28/04/2019

(111) 9052

(186) 03/06/2019

(111) 8161

(186) 22/07/2019

(111) 9456

(186) 09/11/2019

(111) 9361

(186) 17/11/2019

(111) 9199

(186) 03/02/2020

(111) 9666

(186) 10/05/2020

(111) 9804

(186) 15/06/2020

(111) 10453

(186) 24/10/2020

(111) 10253

(186) 13/11/2020

(111) 10507

(186) 15/05/2021

(111) 9182

(186) 27/09/2021

(111) 12912

(186) 21/01/2022

(111) 11292

(186) 30/01/2022

(111) 11746

(186) 10/10/2022

(111) 10116

(186) 11/11/2022
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(111) 17598

(186) 14/05/2023

(111) 12970

(186) 08/07/2023

(111) 11767

(186) 19/09/2023

(111) 11571

(186) 21/11/2023

(111) 13105

(186) 29/12/2023

(111) 11727

(186) 29/12/2023

(111) 11583

(186) 29/12/2023

(111) 11584

(186) 29/12/2023

(111) 11585

(186) 29/12/2023

(111) 11761

(186) 29/12/2023

(111) 11782

(186) 29/12/2023

(111) 11779

(186) 29/12/2023

(111) 11778

(186) 29/12/2023

(111) 11777

(186) 29/12/2023

(111) 11776

(186) 29/12/2023

(111) 11775

(186) 29/12/2023

(111) 11774

(186) 29/12/2023

(111) 11773

(186) 29/12/2023

(111) 11771

(186) 29/12/2023

(111) 11770

(186) 29/12/2023

(111) 11791

(186) 29/12/2023

(111) 11792

(186) 29/12/2023

(111) 11793

(186) 29/12/2023

(111) 11794

(186) 29/12/2023

(111) 11781

(186) 29/12/2023

(111) 12504

(186) 20/10/2024

(111) 12419

(186) 03/11/2024

(111) 14620

(186) 05/11/2024

(111) 13558

(186) 26/04/2025

(111) 13557

(186) 26/04/2025

(111) 13061

(186) 09/08/2025
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ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ
(111) 1772
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), помош (спасување) и настава, апарати
за регистрирање, пренос репродукција на ултра звук или слично, магнетни
носители на податоци, акустични дискови, автоматски разделници и
механизми кои се активираат со пари, регистар каси, апарати за гасење на
пожар, машини за сметање и опрема за обработка на информации, филмовиснимки на сите формати (диск, касета, макара со лента) филмски или видео
уреди
(111) 2772
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 9 кино филмови и телевизиски филмови кои се состојат од работа во
живо и/или анимирани цртани филмови; предходно снимен производ,
имено, претходно снимени плочи и претходно снинени аудио и аудио-видео
ленти, касети и дискови; рамки за филмови во внатрешноста на касетата кои
се користат кај рачните апарати за гледање дијапозитиви или проектори;
видео игри; апарати за плејбек и снимање аудио и видео ленти; радио
апарати
кл. 14 накит; драги камења; часовничарски и хронометарски инструменти;
драгоцени метали и нивни легури; игли за ревери; часовници и рачни
часовници
кл. 16 печатени работи, весници и часописи, книги со стрипови, книги;
производи од хартија вклучувајќи канцелариски прибор, плочи и други
материјали за пишување; креони, фломастери и моливи во боја; креди и
школски табли; налепници и врели отиснувачи; постери и фотографии;
материјал за обука и настава; производи од хартија; декорација за забава
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие
материјали; каиши; патни торби; чадори, сонцебрани и стапови за шетање
кл. 21 керамика и грнчарија, имено кригли, длабоки чинии и други садови;
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фигури од керамика и порцелан; прибор за домакинство и личен прибор
кл. 25 облека вклучувајќи спортска облека за мажи, жени и деца; шешири,
шалчиња, каиши и други додатоци на облеката обфатени со оваа класа;
пижами; чизми, чевли и влечки; костими за капење; долна облека и женска
долна облека; чорапи
кл. 28 играчки, кукли, игри и други играчки; фигури изработени од пластика,
дрво, гума порцелан или друг материјал; автомобили и камиони играчки,
пушки,играчки, шешири играчки; електронски апарати за разонода со и без
игри со видео дисплеј и компјутерски активирани игри; апарати и опрема за
рекреација; полнети плишани кукли и фигури од ткаенини, крзно и други
материјали
кл. 30 кафе, чај, какао и други напитоци и главни прехранбени производи
вклучувајќи сладолед, кекси, снек потребштини и бомбони кл. 32 пиво,
минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни сокови,
сирупи

612 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2015

31 Октомври 2015

БРИШЕЊЕ
100. АДИНГ АД Скопје
ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk
154. Никола Темелковски, адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 047 256 086
Факс 047 252 777
188. Славица Трчкова, адвокат
ул. “Св. Кирил и Методиј” бр. 16
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 99 63 93
e-mail: advokat_trckova@yahoo.com
189. Тамара Крстевска, адвокат
бул. “Партизански Одреди” бр. 40/1-4
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 294 600
e-mail: tamara@zeqir.com
190. Весна Јовановска, адвокат
Ул. 1 бр. 32,
Скопје, Општина Гази Баба
Република Македонија
Моб. 078 219 176
e-mail: vesna_982@yahoo.com

Застапници
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