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

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

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

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

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(11) 6516

(13) А

(54) КОМБИНИРАНО ОРГАНСКО

(21) 2015/116

(22) 27/02/2015

МИНЕРАЛНО ЦВРСТО БИОЃУБРИВО ОД

(45) 31/10/2016
(73) Д-р Ваит Ајро

БИОМАСА, ОРГАНСКА И МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА ЗА УПОТРЕБА ВО

с. Радолишта, Струга, MK

ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

(72) Ваит Ајро

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)
A01C 15/00
A01C 21/00
C05F 11/00

(51) основен
A01C 15/00
A01C 21/00
C05F 11/00

(11)
6516

(13)
A

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)
Д-р Ваит Ајро, с. Радолишта, Струга [MK];

Патенти

(51)
A01C 15/00 A01C 21/00
C05F 11/00

(11)
6516

(13)
A
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ПРЕНОС
(11) 2720
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, EastgateLittle Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE

(11) 2876

(11) 4067
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE

(11) 3499

(11) 4865
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE
(11) 3636

(11) 4846
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Atopix Therapeutics Limited
265 Strand, London WC2R 1BH, GB

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

(11) 3530

(11) 4945

(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

(11) 3469

(11) 5387

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Cork, IE

Cork, IE

(11) 3536

(11) 5388

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Cork, IE

Cork, IE

(11) 3830

(11) 5653

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

(73) Gilead Sciences, Inc. and Janssen
Sciences Ireland UC

Cork, IE

Foster City, CA 94404, US and Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IE

(11) 3939

5|Страна
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ПРОМЕНИ
(11) 2720
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(11) 3610
(73) Takeda GmbH

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE
(11) 3469

(11) 2720
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE

(11) 2876

(11) 3536
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE

(11) 2876

(11) 3830
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE
(11) 3499

(11) 3939
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, EastgateLittle Island, County
Cork, IE

Cork, IE
(11) 4067
(11) 3499

(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County
Cork, IE

Cork, IE
(11) 5075
(11) 3530
(73) Janssen Sciences Ireland UC

(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi,

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County

Osaka 541-8505, JP

Cork, IE

СПОЈУВАЊЕ
(11) 3610

6|Страна
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Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(11) 3610

ПРЕСТАНОК
(11) 604
(73) AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON, 92160 ANTONY, FR

7|Страна
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зоната на црвената светлина, при што

(51) A 61N 5/06, H 01J 61/82
(13) Т1
(22) 24/04/2012

ламбата за зрачење (9) е оформена како
неонска сијалица со висок или максимален

(45) 31/10/2016
(96) 15/03/2010 EP10002694.7

притисок, при што филтерскиот уред (10) е
предвиден за филтрирање на издавањето од

(97) 25/01/2012 EP2366427
(73) SP-GmbH & Co.KG

ламбата за зрачење (9) емитување и при што
филтерскиот
уред (10) го филтрира

50256 Pulheim, DE

емитувањето на ламбата за зрачење (9) во

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

опсегот на бранова должина од под 550 nm,

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

се

(72) Muller, Wolgang
(54) АПАРАТ ЗА ЗРАЧЕЊЕ НА ЧОВЕЧКА
КОЖА

дека моќноста при филтрирано емитување

(57) 1 Апарат за зрачење (1) со најмалку
една ламба за зрачење (9) за зрачење на

зрачење (9), е поголема од 450 W/m2.
има уште 14 патентни барања.

(11) 6495
(21) 2012/156

карактеризира

со

тоа,

на ламбата за зрачење (9), измерена на
растојание од над 30 см од ламбата за

човечката кожа со емитување наjмалку во

(51) A 61K 31/439, 31/4995, 31/55, 31/553, A
61P 31/04
(11) 6496
(21) 2013/24

(13) Т1
(22) 25/01/2013

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

(45) 31/10/2016
(30) 20020000951 28/01/2012 FR

(72) FROMENTIN, Claude; ASZODI, Jozsef;
LAMPILAS, Maxime and Rowlands, David, Alun
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КОИ ШТО СЕ АКТИВНИ КАКО БЕТА

(96) 27/01/2003 EP10177533.6

ЛАКТАМАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(97) 31/10/2012 EP2279737
(73) ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE
1 Place Louis Renault 92500 Rueil
Malmaison, FR

Патенти
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(57) 1 Соединенија со општа формула (I):

CN, OH, NH2, CO-NR6R7, COOR, OR, OCHO,
OCOR, OCOOR, OCONHR, OCONH2, NHR,
NHCOH, NHCOR, NHSO2R, NH-COOR, NHCO-NHR или NHCONH2 радикал, R, R6 и R7
се
R2

дефинирани
претставува водороден

горе;(
атом или

(CH2)n'1R5
група,
n'1 е еднаква на 0, 1 или 2, и R5 e
дефинирано

горе;

R3 претставувa водороден атом или алкил
радикал којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
во
R1

претставува

коишто:(
водороден атом,

атоми;(
A претставува врска помеѓу врска помеѓу два

COOH, CN, COOR, CONR6,R7, (CH2)n'R5 или

јаглероди

радикал

група,(

R е избран од група составена од алкил
радикал којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми, опционално супституиран со пиридил
или карбамоил радикал, -CH2-алкенил
радикал којшто содржи вкупно 3 до 9
јаглеродни атоми, арил којшто содржи 6 до
10 јаглеродни атоми или аралкил којшто
содржи 7 до 11 јаглеродни атоми, јадрото на
арил или аралкил радикал е опционално
супституирано со OH, NH2, NO2, алкил
радикал којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми,

алкокси

којшто

содржи

1

до

6

јаглеродни атоми или со еден или со повеќе
халогени
атоми,(

коишто

носат

R1

и

R2

или

R4 претстaвува водороден атом или
(CH2)n'1R5 група, n'1 и R5 е дефиниран горе,
испрекинатата
линија
претставува
опционално дополнителна врска со едниот
или друг од јаглеродите коишто ги носат
супституентите
n
е
еднакво

R1
на

и
1

или

R2,(
2,(

X претставува дивалентна -C(O)-B- група
поврзана
со
азотниот
атом
преку
јаглеродниот

атом,

B

претставуваa

дивалентна-O-(CH2)n"- група поврзaна со
карбонилот преку кислороден атом, -NR8(CH2)n"- или -NR8-O- група поврзана со
карбонилот преку азотен атом, n" е еднаков

R6 и R7, идентични или различни, се избрани
од групата составена од водороден атом,

на 0 или 1 и R8, во случај кога -NR8-(CH2)n"е избран од групата составена од водород

алкил

OH, R, OR, Y, OY, Y1, OY1, Y2, OY2, Y3,

радикал

којшто

содржи

1

до

6

јаглеродни атоми, арил којшто содржи 6 до
10 јаглеродни атоми и аралкил којшто
содржи 7 до 11 јаглеродни атоми,
опционално супституирани со карбамоил,
уреидо или диметиламино радикал и алкил
радикал којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми супституирани со пиридил радикал,
n'

е

еднаков

на

1

или

2,(

R5 е избран од групата составена од COOH,
8|С т р а н а

OCH2CH2SOmR, OSiRaRbRc и SiRaRbRc
радикал, и во случајот на -NR8-O- е избран
од групата составена од водород R, Y, Y1,
Y2, Y3 и SiRaRbRc радикал, Ra, Rb и Rc
претставувајќи индивидуално линерен или
разгранет алкил радикал којшто содржи 1 до
6 јаглеродни атоми или арил радикал којшто
содржи 6 до 10 јаглеродни атоми, R е
дефиниран претходно и m е еднаков на 0, 1
или

2,
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

Y е избран од групата составена од COH,

Се подразбира дека кога n е еднаков на 1 и A

COR, COOR, CONH2, CONHR, CONHOH,

претставува

CONHSO2R,
CH2COOH,
CH2COOR,
CH2CONHOH, CH2CONHCN, CH2 тетразол,

a група во којашто R4 е водороден атом и

заштитен
CH2SO2R,

CH2
тетразол,
CH2SO3H,
CH2PO(OR)2, CH2PO(OR)(OH),

- или X претставува -C(O)-O-(CH2)n" група во
којшто
n"
е
0
или
1,(

CH2PO(R)(OH) и CH2PO(OH)2 радикали,
Y1 е избран од групата составена од SO2R,

- или X претставува -CO-NR8-(CH2)n" група
во којшто n" е 1 и R8 е изопропил група,

SO2NHCOH,

или X претставува -CO-NR8-(CH2)n" група во

SO2NHCONHR,
радикали,(

SO2NHCOR,

SO2NHCOOR,

SO2NHCONH2

и

SO3H

којшто n" е 0 и R8 е водород или фенил,
потоа R1, R2 и R3 не претставуваат сите три

Y2 е избран од групата составена од
PO(OH)2, PO(OR)2, PO(OH)(OR) и PO(OH)(R)

во исто време водороден атом,(како и нивни
фармацевтски прифатливи соли,(за употреба

радикали,(

како инхибитори на произведувањето на Я-

Y3 е избран од групата составена од
следните радикали тетразол, тетразол

лактамази со патогени бактерии коишто
произведуваат
Я-лактамази,
кога

супституиран со R радикалот, скварат, NH
или NR тетразол, NH или NR тетразол

лекувањето, со антибиотик од Я-лактамски
тип,(инфекции предизвикани од споменатата

радикали супституиран со R радикал,
NHSO2R и NRSO2R радикал, R е дефиниран

бактерија за време на лекувањето на
бактериски инфекции кај човек или животно.

горе;

има уште 9 патентни барања.

(51) C 07D 413/14, A 61K 31/4439, A 61P 7/00

(54) СУПСТИТУИРАНИ (ОКСАЗОЛИДИНОН5-ИЛ-МЕТИЛ)-2-ТИОФЕН-КАРБОКСАМИДИ

(11) 6504

(13) Т1

И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ ВО ПОЛЕТО НА

(21) 2013/28

(22) 29/01/2013

КОАГУЛАЦИЈА НА КРВТА

(45) 31/10/2016

(57)

1

Соединение

со

формулата

(96) 07/06/2008 EP08773372.1
(97) 21/11/2012 EP2170877
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ROHRIG, Susanne; ALLERHEILIGEN,

назначено

Swen; BAUSER, Marcus; HEIBACH, Dirk;
HEITMEIER, Stefan; GNOTH, Mark, Jean;

R1 претставува хлор, трифлуорометокси,
метил,
етил,
n-пропил,
метокси,

GERDES, Christoph; VON DEGENFELD,

метоксиметил
R2 претставува

Georges; RESTER, Ulrich; DITTRICHWENGENROTH, Elke; SAATMANN, Uwe;

со

тоа,

или
водород

што

етоксиметил,
или метил,

и

TERSTEEGEN, Adrian; KRUGER, Joachim and
PAULSEN, Holger

Патенти

9|С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

R3

претставува

група

со

формулата

се прикачени формираат пиролидин-1-ил
прстен,

a

2-метоксиметилпиролидин-1-ил

прстен,
морфолин-4-ил
диоксотиоморфолин-4-ил

прстен,
прстен,

1,1-1,4-

оксазепан-4-ил прстен, a 4-метилпиперазин1-ил или 4-хидроксипиперидин-1-ил прстен,
R6 претставува водород, метил, етил,
циклопропил, циклобутил, 2-хидроксиет-1-ил,
3-хидроксипроп-1-ил,

2-метоксиет-1-ил,

3-

метоксипроп-1-ил,
4-хидрокциклохекс-1-ил,
тетрахидрофуран-2-илметил
или
1,4каде

што

* е точката на прикачување на оксопиридин
прстенот,

диоксан-2-илметил,
R7 претставува водород, метил или етил,
или

n го претставува бројот 1, 2, 3 или 4,
m го претставува бројот 1 или 2,

R6 и R7 заедно со атомот на азот на кој тие
се прикачени формираат пиролидин-1-ил

R4 претставува водород, метил, етил,
циклопропил, циклобутил, 2-хидроксиет-1-ил,

прстен,
прстен,

3-хидроксипроп-1-ил,

2-метоксиет-1-ил,

3-

метоксипроп-1-ил, 4-хидроксициклохекс-1-ил,
тетрахидрофуран-2-илметил
или
1,4-

a

2-метоксиметилпиролидин-1-ил
морфолин-4-ил
прстен,
1,1-

диоксотиоморфолин-4-ил
прстен,
-1,4оксазепан-4-ил прстен, a 4-метилпиперазин1-ил или 4-хидроксипиперидин-1-ил прстен,

диоксан-2-илметил,
R5 претставува водород, метил или етил,

или една од неговите соли, неговите солвати
или солватите на неговите соли.

или

има уште 17 патентни барања.

R4 и R5 заедно со атомот на азот на кој тие

(51) A 61K 9/14, 31/575, 47/36, 9/107
(11) 6313
(21) 2013/63

Neelakandan Narayanan and SENTHILKUMAR,

(13) Т1
(22) 28/02/2013

Kuppusamy
(54) МЕДИЦИНСКА КРЕМА ОД

(45) 31/10/2016

ФУСИДИЧНА КИСЕЛИНА СО НАТРИУМ

(30) MU00960 13/04/2009 IN
(96) 12/04/2010 EP10718707.2

ФУСИДАТ КОЈАШТО СОДРЖИ
БИОПОЛИМЕР И ПОСТАПКА ЗА

(97) 23/01/2013 EP2419087
(73) Sulur, Vanangamudi Subramaniam

ДОБИВАЊЕ НА ИСТАТА

No.29, VGP Layout, 4th Road, Injambakkam,

третман

Chennai, Chennai 600 041 TN, IN
(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

лекување на рани, споменатата крема
содржи Фусидична киселина и биополимер,

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000
Скопје

по можност олигомер, каде што споменатата
фусидична киселина направена на самото

(72) Sulur, Vanangamudi Subramaniam;
SRINIVASAN, Madhavan; CHULLIEL,

место, во средина ослободена од кислород
користејќи Натриум Фусидат, како и

(57)

1

Медицинска крема за топичен
на

бактериски

инфекции

и

за

биополимер создаден на база на крема,
10 | С т р а н а
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споменатата база на крема содржи барем

емулгатори,

еден

растворувачи, киселина и вода.

од

примарните

или

секундарните

восочен

материјал,

ко-

има уште 13 патентни барања.

(51) B 65D 41/34, 55/06
(11) 6505
(21) 2013/127

(13) Т1
(22) 09/04/2013

подножие на садот (5) употребен
како трап за паѓање на севкупно определено

(45) 31/10/2016

ко-

(30) 10006614 29/01/2009 DE
(96) 29/01/2010 EP10706912.2

личество што е содржано (9); и
утерувач на страничен зид на садот (6), кој

(97) 13/03/2013 EP2382139
(73) Bayer Intellectual Property GmbH

кога

Alfred-Nobel-Strasse 10 D-40789 Monheim

како јама за течност, кога есенцијално

am Rhein, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

содржаната
слободна течност (2) може да биде

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SCHUELLER, Franz-Peter and

повлечена
од
ампулата
карактеристично со тоа

SCHORMAIR, Wulf
(54) КАПАК НА НАВРТУВАЊЕ

утерувач на страничен зид на садот (6) е
формиран
од
V-

та (1)

СИГУРНОСЕН ПРСТЕН И СИГУРНОСЕН

форма

ампулае накривена и сервисира

(1).
дека

циркумефернтална

ГВИНТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО ШТО
ГО ИМА КАЖАНИОТ КАПАК НА

констрикција (3) во страницата на зидот на
ампула (1).

НАВИТКУВАЊЕ

има уште 0 патентни барања.

(57) 1 Ампула (1) што содржи течност (2) за
инекција

што

има:

(51) C 07K 16/10, C 12N 15/13, 15/63, 5/10
(11) 6506
(13) Т1

(45) 31/10/2016
(30) PCT/EP2004/050943 27/05/2004 EP;

(21) 2013/306

PCT/EP2004/051661 29/07/2004 EP;

Патенти

(22) 06/08/2013
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PCT/EP2004/052286 23/09/2004 EP;

со тоа, што методата ги опфаќа чекорите на

PCT/EP2004/052772 03/11/2004 EP;

а) контактирање колекција од врзувачки

PCT/EP2005/050310 25/01/2005 EP;
PCT/EP2005/050953 03/03/2005 EP and

молекули на површината на реплицирачки
генетски пакети со вирус на беснило под

575023P 27/05/2004 US
(96) 26/05/2005 EP10180375.7

услови погодни за врзување, каде што
колекцијата од врзувачки молекули е

(97) 05/06/2013 EP2314620
(73) Crucell Holland B.V.

подготвена од РНК изолирана од клетки
добиени од човечки субјект што е претходно

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

вакциниран против беснило или што бил

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

претходно изложен на вирус на беснило.
б) одделување и оздравување врзувачки

(72) Bakker, Alexander, Berthold, Hendrik;
Marissen, Willem Egbert; Kramer, Robert Arjen

молекули што се врзуваат за вирусот на
беснило од врзувачки молекули што не се

and De Kruif, Cornelis Adriaan
(54) МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ
ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПОСОБНИ ДА

врзуваат,

НЕУТРАЛИЗИРААТ ВИРУС НА БЕСНИЛО

д)
потврдување
доколку
изолираниот
врзувачки молекул има неутрализирачка

(57)

1

Метода

за

идентификување

ц) изолирање
врзувачки

барем

еден

оздравен
молекул,

врзувачки молекул што потенцијално има
неутрализирачко дејство против вирус на

активност против
дополнително го

беснило

нуклеинска

одделување и оздравување на врзувачките

киселина што шифрира врзувачки молекул
што потенцијално има неутрализирачко

молекули шифрирани од променлив тежок
ген

или

молекул

на

вирус на беснило.
опфаќа чекорот на

дејство против вирус на беснило, назначена
со 3-30 герминативна линија.
има уште 4 патентни барања.
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(51) C 07D 215/48, A 61K 31/47, 31/4709,

јаглеводородна

група,

31/55, A 61P 35/00, C 07D 401/12, 405/12,

супституирана

заситена

409/12
(11) 6507

(13) Т1

хетероциклична
група,
или R1 и R2 може да формира, заедно со

(21) 2013/307

(22) 06/08/2013
(45) 31/10/2016

или
или

опционално
незаситена

азотен атом кон којшто тие се сврзани,
опционално супституиран азот којшто содржи

(30) 20080102832 10/04/2008 JP
(96) 09/04/2009 EP09730440.6

хетероцикличен
кадешто супституентот

(97) 17/07/2013 EP2287155
(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,

супституираните

101-8444 , JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

група, C1-6 алканоил група, C1-6 алкил група,
C3-10 циклоалкил група, C2-6 алкенил група,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

C1-6

(72) SUDA, Yoshimitsu; EGAMI, Kosuke and
FUJITA, Hidenori
(54) АЦИЛТИОУРЕА СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ
НЕГОВА СОЛ, И НЕГОВА УПОТРЕБА

алкиламино група, C1-6 алканоиламино
група, C1-6 алкиламинокарбонил група, C1-6

(57) 1 Ацилтиоуреа соединение претставено
со
формула
(I):

незаситена хетероциклична група, заситена
или незаситена хетероциклична-карбонил

групи

на
или

прстен;
опционално
структури

е

избран од групата составена од халоген
атом, хидроксил група, цијано група, нитро

алкокси

алкилсулфонил
јаглеводородна

група,

амино

група,

C1-6

група, C6-14 ароматична
група,
заситена
или

група,
окси
R3
претставува

и
C1-6

алкил

група;
група;

R4
претставува
халоген
атом;
и
R5 и R6, коишто може да бидат идентични на
или различни еден од друг, претставува
водород
атом,
халоген
атом,
C1-6 алкил група којашто може да има
кадешто
R1 претставува водороден атом или C1-3

халоген атом како супституент или C1-3
алкокси
група,

алкил
група;
R2 претставува водороден атом, опционално

или негова сол.
има уште 10 патентни барања.

супституиранa C1-6 алкил група, опционално
супституиранa C3-10 циклоалкил група,
опционално супституиранa C6-14 ароматична

Патенти
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(51) C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61P
35/00, C 07D 401/14, 405/12, 405/14, 417/12
(11) 6508
(13) Т1
(21) 2013/312

(22) 09/08/2013
(45) 31/10/2016

(30) 760789 P 20/01/2006 US
(96) 22/01/2007 EP10173136.2
(97) 12/06/2013 EP2261223
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BURGER, Matthew; NI, Zhi-jie; PECCHI,

или

негов

стереоизомер,

таутомер,

или

фармацевтски прифатлива сол, назначено со

Sabina; ATALLAH, Gordana; BARTULIS, Sarah;
FRAZIER, Kelly; SMITH, Aaron; VERHAGEN,

тоа, што, W е CRW или N, каде што RW е
одбрано
од
групата
составена
од

Joelle; ZHANG, Yanchen; WAGMAN, Allan; NG,
Simon; PFISTER, Keith; POON, Daniel; LOUIE,

(1)
(2)

водород,
циано,

Alicia; PICK, Teresa; BARSANTI, Paul;

(3)

халоген,

IWANOWICZ, Edwin; FANTL, Wendy;
HENDRICKSON, Thomas; KNAPP, Mark;

(4)
(5)

метил
трифлуорометил,

MERITT, Hanne; VOLIVA, Charles;
WIESMANN, Marion and XIN, Xiahua
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ШТО СЕ
КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI-3

(1)
(2)

водород,
циано,

КИНАЗА

(3)

нитро,

(57) 1 Комбинација што содржи соединение
што
ја
има
формулата
I:

(4)
(5)

халоген,
супституиран

и

несупституиран

алкил,
(6)
супституиран

и

несупституиран

и

несупституиран

(6)
сулфонамидо;
R1 е одбрано од групата составена од

алкенил,
(7)
14 | С т р а н а
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алкинил,
(8)

каде што R2a, и R2b се независно одбрани

супституиран и несупституиран арил,

од

групата
водород,
супституиран

составена

од

(9)
супституиран
хетероарил,

и

несупституиран

(а)
(б)

(10)
супституиран
хетероциклил,

и

несупституиран

алкил;
R3 е одбрано од групата составена од

(11)
супституиран
циклоалкил

и

несупституиран

(1)
(2)

водород,
циано,

и

и
несупституиран

(12)

-COR1a,

(3)

нитро,

(13)
(14)

-CO2R1a,
-CONR1aR1b,

(4)
(5)

халоген,
супституиран

и

несупституиран

(15)
(16)

-NR1aR1b,
-NR1aCOR1b,

алкил,
(6)
супституиран

и

несупституиран

(17)

-NR1aSO2R1b,

алкенил,

(18)
(19)

-OCOR1a,
-OR1a,

(7)
супституиран
алкинил,

и

несупституиран

(20)
(21)

-SR1a,
-SOR1a,

(8)
(9)

(22)
(23)

-SO2R1a,
-SO2NR1aR1b,

и

супституиран и несупституиран арил,
супституиран
и
несупституиран

хетероарил,
(10)
супституиран

каде што R1a, и R1b се независно одбрани

хетероциклил,

од
(а)

(11)
супституиран
циклоалкил,

групата
водород,

(б)
супституиран
алкил,
(ц)

составена
или

од

несупституиран

(12)
(13)

-COR3a,
-NR3aR3b,

супституиран и несупституиран арил,

(14)

-NR3aCOR3b,

(д)
супституиран
хетероарил,

и

несупституиран

(15)
(16)

-NR3aSO2R3b,
-OR3a,

(е)
супституиран
хетероциклил,

и

несупституиран
и

(17)
(18)

-SR3a,
-SOR3a,

(ф)
супституиран
циклоалкил;

и

несупституиран

(19)
(20)

-SO2R3a,
-SO2NR3aR3b,

R2 е одбрано од групата составена од
водород,
циано,

од
(а)

(3)
(4)

нитро,
халоген,

(б)
супституиран
алкил,

(5)

хидрокси,

(ц)

(6)
(7)

амино,
супституиран

алкил,
(8)
-COR2a,
(9)

-NR2aCOR2b,

Патенти

несупституиран

и

несупституиран

и

каде што R3a, и R3b се независно одбрани

(1)
(2)

и

и

групата
водород,

составена
или

од

несупституиран

супституиран и несупституиран арил,

(д)
супституиран
хетероарил,

и

несупституиран

несупституиран

и

и

(е)
супституиран
хетероциклил,

несупституиран
и

(ф)

и

несупституиран

супституиран
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циклоалкил;

и

лапатиниб,

гемцитабин,

темозоломид,

R4 е одбрано од групата составена од

ерлотиниб,

пертузумаб,

трастузумаб,

(1)
(2)

водород,
халоген,

и
еден
или
антиканцерогени

и
повеќе

од

следниве
агенси:

капецитабин,
иринотекан,
цисплатин,
карбоплатин,

паклитаксел,
фулвестрант,

дексаметазон, бевацизумаб, и доцетаксел.
има уште 14 патентни барања.

(51) B 65B 1/00, A 23N 17/00, B 65B 65/00
(11) 6509
(13) Т1

правоаголна форма и конфигуриран за
сместување на сите предмети коишто се

(21) 2013/316

содржани во погонот и наместени
хоризонталната
рамнина,
што

(22) 09/08/2013
(45) 31/10/2016

на
се

(96) 16/12/2010 EP10382338.1

карактеризира со тоа што овој погон има:

(97) 05/06/2013 EP2465780
(73) Inversiones HIKI6, S.L.

(i) Прва зона за прифаќање и рачно мерење

(74) Друштво за застапување од областа на

(2) на различните компоненти на крајниот
производ кои што ја содржат формулата на

индустриската сопственост ЖИВКО

производот кој што ќе се меша за да се

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

смести во вреќи, а потоа да се транспортира
до зоната за товарење со помош на

(72) Stamm Kristensen, Henrik and Martinez
Lopez, Maravillas
(54) МОБИЛЕН ПОГОН ЗА ДОЗИРАЊЕ,
МЕШАЊЕ И ПАКУВАЊЕ

утоварувач за тешки сирови материјали;
(ii) Втора зона која што има зона за товарење

(57) 1 Мобилeн погон за дозирање, мешање

материјал кој што е веќе измерен во првата

и пакување на прашкасти, зрнести или други
производи од еквивалентен тип, којшто е

зона во контејнер за складирање (100);
истурање
на
производите
согласно

контролиран далечински од една централна
оперативна станица и има прва носечка

формулата, со користење на утоварувач кој
што ќе ги испразни вреќите примени во

структура (1) конфигурирана така да биде

првата

вметната внатре во стандарден контејнер за
поморски транспорт без деформации, со

пропуштање
етикетиран

30169 San Ginés Murcia, ES

16 | С т р а н а

на материјал (3) која што е конфигурирана
така да во неа се внесува прашкастиот

зона

во
низ

една
сито,

инка,
во

а

потоа

претходно
контејнер;
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(iii)Трета зона за мешање (4), каде што

контејнерот, кој што е фатен од двете канџи

контејнерот кој што е наполнет во втората

и превртен во вертикална позиција, на врвот

зона се транспортира и сместува под
миксерот за прашкастите производи за да се

на машината за полнење на вреќи, по што
следува полнење и мерење на вреќите,

изврши мешањето; при што, за да се направи
ова, миксерот (41) го прима контејнерот (100)

нивно шиење и етикетирање (6); и
(v)Петта зона за откривање на метал (7),

со помош на две канџи и го позиционира
контејнерот (100) наопаку и во вертикална

конфигурирана така да ја спречи можноста
вреќите да носат некоја метална честичка, по

позиција, враќајќи го во почетната позиција

што следува рачно

откако производот ќе биде измешан, а потоа
го откачува погоре споменатиот контејнер од

вреќите и чистење (9) на контејнерот така да
може
повторно
да
се
користи.

погоре
споменатиот
миксер.
(iv) Четврта зона за полнење на вреќите (5),

има уште 12 патентни барања.

конфигурирана

така

да

го

палетизирање (8) на

позиционира

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P

(74) Друштво за застапување од областа на

35/00
(11) 6510

(13) Т1

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) 2013/317

(22) 09/08/2013
(45) 31/10/2016

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FINK, Brian; CHEN, Libing; GAVAI,

(30) 104045 P 09/10/2008 US

Ashvinikumar; HE, Liqi; KIM, Soong-Hoon;

(96) 08/10/2009 EP09740573.2
(97) 03/07/2013 EP2350081
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton NJ 08543-4000, US

NATION, Andrew; ZHAO, Yufen and ZHANG,
Litai
(54)
ИМИДАЗОПИРИДАЗИНКАРБОНИТРИЛИ
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

Патенти
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(57)

1

Соединение согласно Формула (I):

(CR4bR4c)rNRaRa, -(CR4bR4c)rC(=O)NRaRa,
-(CR4bR4c)rNRaC(=O)Rd,

-(CR4b

R4c)rNRaC(=O)ORb,
(CR4bR4c)rOC(=O)NRaRa,

-(CR4bR4c)r

NRaC(=O)NRaRa, -(CR4bR4c)r C(=O) ORb, (CR4bR4c)rS(O)2NRaRa,
(CR4bR4c)rNRaS(O)2NRaRa,
(CR4bR4c)rNRaS(O)2Rc, -(CR4b R4c)r -C3-6
карбоциклил заменет со 0-5 R4a, -(CR4bR4c)
r -хетероциклил заменет со 0-5 R4a;
R4a, во секој случај, е независно селектиран
од F, Cl, Br, C1-6 алкил заменет со 0-5 Re,
C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, NO2, =O, CN, SO3H,

или фармацевтски прифатлива сол од тоа,
при
што
R1 е селектиран од H, F, Cl, Br, CN, и C1-6
алкил;
R2 е селектиран од арил заменет со 0-5 R2a
и

хетероарил

заменет

со

0-5

R2a;

R2a, во секој случај, е независно селектиран
од H, F, Cl, Br, =O, CN, NO2, -ORb, -S(O)p Rc,
-C(=O)Rd, -NraRa, -(CR2bR2c)r C(=O)NRaRa,
-NRaC(=O)Rd,
-NRaC(=O)ORb,
OC(=O)NRaRa,

-NRaC(=O)NRaRa,

-

(CR2bR2c)rC(=O)ORb,
-S(O)2NRaRa,
NRaS(O)2NRaRa, -NRaS(O)2Rc, C1-6 алкил
заменет со
карбоциклил

0-5 Re, -(CR2bR2c)r -C3-6
заменет со 0-5 Re, и -

(CR2bR2c)r-хетероциклил заменет со 0-5 Re;
R2b, во секој случај, е независно селектиран
од H и C1-6 алкил заменет со 0-5 Re;
R2c, во секој случај, е независно селектиран
од H и C1-6 алкил заменет со 0-5 Re;
R3 е селектиран од H, F, Cl, Br, CN, -ORb, NRaRa, -C(=O)NRaRa, -NRaS(O)2Rc, -NRa
C(=O)Rd,

-NRaC(=O)ORb,

и

C1-6

алкил

заменет
со
0-5
Re;
R4 е селектиран од H, C1-6 алкил заменет со
0-5
Re,
-(CR4bR4c)rORb,
(CR4bR4c)rS(O)pRc, -(CR4bR4c)rC(=O)Rd, 18 | С т р а н а

-S(O)pRc,

-

S(O)2NRaRa,

-

NRaS(O)2Rc, -ORb, -NRaRa, -NRaC(=O)Rd, NRaC(=O)NRaRa, - C(=O)ORb, -C(=O)Rd, OC(=O)Rd, -C(=O)NRa Ra, C3-6 циклоалкил,
хетероциклил,
и
арил;
R4b, во секој случај, е независно селектиран
од H и C1-6 алкил заменет со 0-5 Re;
R4c, во секој случај, е независно селектиран
од H и C1-6 алкил заменет со 0-5 Re;
R5 е селектиран од водород и C1-6 алкил
заменет
со
0-5
Re;
R6 е селектиран од водород и C1-6 алкил
заменет

со

0-5

Re;

Ra, во секој случај, е независно селектиран
од H, CN, C1-6 алкил заменет со 0-5 Re, C2-6
алкенил заменет со 0-5 Re, C2-6 алкинил
заменет со 0-5 Re, -(CH2)r -C3-10
карбоциклил заменет со 0-5 Re, и - (CH2)r хетероциклил заменет со 0-5 Re; или Ra и Ra
заедно со азотниот атом за кој што тие двата
се закачени формираат хетероцикличен
прстен
заменет
со
0-5
Re;
Rb, во секој случај, е независно селектиран
од H, C1-6 алкил заменет со 0-5 Re, C2-6
алкенил заменет со 0-5 Re, C2-6 алкинил
заменет со 0-5 Re, -(CH2)r -C3-10
карбоциклил заменет со 0-5 Re, и -(CH2)r хетероциклил
заменет
со
0-5
Re;
Rc, во секој случај, е независно селектиран
од C1-6 алкил заменет со 0-5 Re, C2-6
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алкенил заменет со 0-5 Re, C2-6 алкинил

(CH2)r OC1-5 алкил, -(CH2)rOH, SH, и -(CH2)r

заменет со 0-5 Re, C3-6 карбоциклил, и

NRfRf;

хетероциклил;
Rd, во секој случај, е независно селектиран

Rf, во секој случај, е независно селектиран
од H, C1-5 алкил, C3-6 циклоалкил, и фенил,

од H, C1-6 алкил заменет со 0-5 Re, C2-6
алкенил заменет со 0-5 Re, C2-6 алкинил

или Rf и Rf заедно со азотниот атом за кој
што тие двата се закачени формираат

заменет со 0-5 Re, - (CH2)r -C3-10
карбоциклил заменет со 0-5 Re, и -(CH2)r -

хетероцикличен
прстен;
p, во секој случај, е независно селектиран од

хетероциклил

нула,

заменет

со

0-5

Re;

1,

и

2;

и

Re, во секој случај, е независно селектиран
од C1-6 алкил заменет со 0-5 Rf, C2-6

r, во секој случај, е независно селектиран од
нула, 1, 2, 3, и 4.

алкенил, C2-6 алкинил, -(CH2)r -C3-6
циклоалкил, F, Cl, Br, CN, NO2, =O, CO2H, -

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 31/727
(13) Т1
(22) 09/08/2013

(11) 6511
(21) 2013/318

(45) 31/10/2016
(96) 12/09/2001 EP101838320.4
(97) 17/07/2013 EP2343077
(73) SIGMA-TAU Research Switzeland S.A.
Via alla Campagna 2a 6900 Lugano, CH

кадешто

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

R

(72) Pisano, Claudio; Casu, Benito; Torri,

АНТИКОАГУЛИРАЧКИ ЕФЕКТ
Целосно N-десулфуриран, N-

Патенти

хепарин

со

формула

има

следното

и

R1

се

ацетилни

остатоци

различни, може да варираат од 1 до 40;
сумата од n+m е во опсег од 6 до 40; односот

АНТИАНГИОГЕНЕТСКА АКТИВНОСТ И БЕЗ
1

го

n и m, коишто може да бидат истите или

ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАРИНАЗА, СО

реацетилиран

прстенот

X и X' се - CH2-D група, кадешто D e
хидроксил;

Giangiacomo; Naggi, Annamaria; Giannini,
Giuseppe and Peco, Sergio
(54) ДЕРИВАТИ НА ЦЕЛОСНО NДЕСУЛФУРИРАНИ

(57)

U

значење

(I)

m:n е во опсег од 10:2 до 1:1, симболот
индицира дека единиците означени со m и n
се
статистички
дистрибуирани
низ
полисахаридната низа и не се неопходно во
секвенца.
има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/501, 31/506, A
61P 35/00, C 07D 401/14, 403/12, 413/14,

R2 и R3 се независно C1-8алкил, C18алкилOH, или R2 и R3 формираат C3-14

471/04
(11) 6512

(13) Т1

циклоалкил
група;
L е врска, C1-8 алкилен, -C(O)O-, -CONR9-, -

(21) 2013/320

(22) 13/08/2013
(45) 31/10/2016

C1-8
-

алкилOH-,
NH-

халоалкил,
или

C1-8

-C(O),
-O-;

(30) 81900 P 18/07/2008 US

X и W се независно N, или CR5 и барем едно

(96) 16/07/2009 EP09780696.2
(97) 19/06/2013 EP2318389
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

од
R7

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

циклоалкил, C6-14 арил група, 5-14 члена

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PEUKERT, Stefan; CHEN, Zhuoliang; HE,

хетероарил
група,
3-14
члена
циклохетероалкил група, C1-8алкокси, хало,

Feng; MILLER-MOSLIN, Karen; YUSUFF,
Naeem and LAGU, Bharat
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИДАЗИН КАКО
SMO ИНХИБИТОРИ

NR6R8,
C(O)OR6,
C(O)NR6R8,
8халоалкил, формил, карбалкокси,

(57)

1

X

и

W

е

N;
е

R4 е C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C3-14

Соединение со формулата I:

8алкилOH,
8алкилR6,

C(O)R6,
NR6R8,

NHC(O)R6,

CH2OC(O)NR6R8,

C1C1-

SO2R6, C(O)NHC1SO2NR6R8,
OCF3,
CH2NR6R8,

NHC(O)OR6, NHC(O)NR6R8, CH2NHSO2R6,
CH2NHC(O)OR6, OC(O)R6, или NHC(O)R6,
што може да
несупституирана;

е

супституирана

или

Z е C1-8 алкил, CN, OH, или халоген;
m
p

е

одбрано
е

од

0-3;
1;

Y е врска, C1-8 алкилен, -C(O)-, -C(O)O-,CH(OH)-,
или
-C(O)N(R10)-;
R5 е H, халоген, CN, C1-4 алкил, OH, OCH3
или
OCF3;
R9 и R10 се независно C1-8 алкил или H;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено

со

тоа,

R1

што

R6 и R8 се независно H, C1-8 алкил, C2-8
алкенил, C3-14 циклоалкил, C6-14 арил

е

група, 5-14 члена хетероарил група, 3-14
члена
циклохетероалкил
група,
C1-8

секое од истите може да е несупституирано
или супституирано од една или повеќе од C1-

халоалкил, C1-8 алкилOH, C1-8алкокси, или

8 алкил, C6-14 арил група, C1-8 халоалкил,
C1-8 алкокси, хало, NH2, CN, OCF3, OH,
C(O)NR6R8,
SO2R6,
20 | С т р а н а

C(O)R6,

NR6R8,

R6 и R8 на еден атом може да формираат
хетероатом
што
содржи
прстен;
и

NHC(O)R6,

каде што R4, R6, и R8 може да се
несупституирани или супституирани од една

SO2NR6R8;

или повеќе од C1-8 алкил, C3-14 циклоалкил,
Патенти
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C6-14 арил група, 5-14 члена хетероарил

карбоксC1-8 алкил, или SO2C1-8 алкил, хало,

група, 3-14 члена циклохетероалкил група,

-OCH3, -OCF3, -OH, -NH2.

C1-8 алкилOH, OH, oxo, C1-8 халоалкил,

има уште 18 патентни барања.

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61P

(72) THUM, Thomas; BAUERSACHS, Johann;

1/16, 9/00, C 12Q 1/68
(11) 6513

(13) Т1

ENGELHARDT, Stefan and GROSS, Carina
(54) МИКРОРНК (MIRNA)MIR-21 ЗА

(21) 2013/321

(22) 13/08/2013

ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ ЦЕЛИ

(45) 31/10/2016
(30) 08003570 27/02/2008 EP;

(57)
1
Соединение што содржи
модифициран олигонуклеотид се состои од

PCT/EP2009/051986 19/02/2009 EP; 31835 P
27/02/2008 US and 33340 P 03/03/2008 US

12 до 30 поврзани нуклеозиди, назначено со
тоа, што модифицираниот олигонуклеотид

(96) 26/02/2009 EP09714079.2

има нуклеобазна секвенца комплементарна

(97) 29/05/2013 EP2260101
(73) Julius-Maximilians-Universität

на miR-21 или негов претходник, за употреба
при
третирање,
спречување,
или

Würzburg
Sanderring 2, 97070 Würzburg, DE

дијагнозирање

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
фиброза кај субјект.
има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 401/04
(11) 6492
(21) 2013/355
Патенти

(45) 31/10/2016
(13) Т1
(22) 06/09/2013

(30) 04004973 03/03/2004 EP and 04106359
07/12/2004 EP
21 | С т р а н а
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(96) 02/03/2005 EP05716889.0

назначено

(97) 19/06/2013 EP1723135
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

R1 е 1-2C-алкокси, 2,2-дифлуороетокси, или

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

R2 е 1-2C-алкокси, 2,2-дифлуороетокси, или
целосно
или
претежно
флуорин-

(72) FLOCKERZI, Dieter; HATZELMANN,
Armin; KLEY, Hans-Peter; SCHMIDT, Beate;

супституиран
R3

е

1-2C-алкокси,
водород,

MARX, Degenhard; KAUTZ, Ulrich; ZITT,

R31

е

водород,

Christof and BARSIG, Johannes
(54) НОВИ ХИДРОКСИ-6-

R4
R41

ХЕТЕРОАРИЛФЕНАНТРИДИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО PDE4 ИНХИБИТОРИ

R5
е
водород,
Har е евентуално супституиран од R6 и/или

(57)

1

Соединение со формулата I

со

целосно
или
супституиран

е

тоа,
претежно

-O-R41,
е

што

флуорин1-2C-алкокси,

во

кое
што
водород,

R7 и е пиридинил, изоксазолил, имидазолил,
тиазолил,
оксазолил,
пиримидинил,
пиразинил или пиридазинил радикал, во кој
што
R6 е 1-4C-алкил, 1-4C-алкокси, пиридил или
морфолин-4-ил,
R7
е

1-4C-алкокси,

или сол, N-оксид или сол на N-оксид на ова
соединение.
има
уште

(51) A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04
(11) 6312
(21) 2013/410

(13) Т1
(22) 10/10/2013

29

патентни

барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) POLSON, Andrew; HOWARD,Philip,

(45) 31/10/2016
(30) 0006341 15/04/2010 GB and 0016802

Wilson; MASTERSON, Luke; TIBERGHIEN,
Arnaud; FLYGARE, John, A.;

06/10/2010 GB

GUNZNER,Janet,L.; POLAKIS, Paul; RAAB,

(96) 15/04/2011 EP11716146.3
(97) 10/07/2013 EP2528625
(73) Spirogen Sarl
Chemin de la Pacottaz 1, c/o Michael Forer,

Helga, E. and SPENCER,Susan, D.
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПАНИ И НИВНИ

1806 St-Legier-La-Chiesaz, CH

има уште патентни барања.

(51)

(11) 6515

22 | С т р а н а

КОЊУГАТИ
(57)

(13) Т1
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(21) 2014/534

(22) 02/12/2014

R4 е, независно во секој случај, H, хидрокси,

(45) 31/10/2016

(C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, хидрокси(C1-

(30) 20070950983P 20/07/2007 US
(96) 18/07/2008 EP08787689.2

C6)алкил,
хидрокси(C2-C6)алкенил,
C6)алкокси(C1-C6)алкил,

(97) 03/09/2014 EP2176252
(73) Orion Corporation

C6)алкенилокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил(C=O)-, (C1-C6)алкокси-(C=O)-, хидрокси(C1-

Orionintie 1
02200 Espoo, FI

C6)алкокси(C1-C6)алкил
или
(C1C6)алкокси(C1-C6)алкокси(C1-C6) алкил; или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

R4

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

прикачени за истиот јаглероден атом на
престенестата
форма,
заедно
со

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) WOHLFAHRT, Gerd; HOLM, Patrik; DIN

јаглеродниот прстенест атом на кој што тие
се
прикачени,
формираат

BELLE, David; KARLJALAINEN, Arto;

-(C=O)-

TOLVANEN, Arto and RUMMAKKO, Petteri.
(54) ДЕРИВАТИ НА 2, 3-

R5
или

ДИХРИДРОБЕНЗО[1, 4]ДИОКСИН-2ИЛМЕТИЛ КАКО АЛФА2C АНТАГОНИСТИ

јаглеродни атоми во прстенот формираат
врска помеѓу јаглеродните атоми во прстенот

ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ ЗА
БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРЕН И ЦЕНТРАЛЕН

на
во

НЕРВЕН СИСТЕМ

R6

1

(57)

Соединение со формулата I,

(C1(C2-

и

група;
е

R4

и

H
или
R5 прикачени

кој
е

R4

фенил

што

хидрокси;
на соседни

тие

се
прилог;

несупституиран

или

супституиран со 1 или 2 супституенти (s) R9;
R7 е (C1-C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил
C6)алкокси-(C=O)-;
R8

е

хидрокси,

или

(C1-C6)алкил,

(C1(C2-

C6)алкенил,
(C1-C6)алкокси,
халоген,
хидрокси(C1-C6)алкил,
хало(C1-C6)алкил,
хидрокси(C2-C6)алкенил,
хидрокси(C1C6)алкокси, хало(C1-C6)алкокси, фенил(C1што

C6)алкокси,
(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,
(C2-C6)алкенилокси
(C1-C6)алкил,
(C1-

C(R7)(R8);

C6)алкил-(C=O) -, (C1-C6)алкокси-(C=O) -,

каде
X
Z

е
е

C

(R5)(R6)

-[C(R4)2]n-

или

или

единечна

врска;

R1 е, независно во секој случај, хидрокси,
(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкокси,
халоген,
хало(C1-C6)алкил, фенил (C1-C6)алкокси,
(C1-C6)алкокси- (C=O)-, CN, NO2, NH2, моно-

(C1-C6)алкокси(C=O)-(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкил-S-, (C1-C6)алкил-(C=O)-O-, (C1C6)акл- (C=O)-O-(C1-C6)алкил, хидрокси(C=O)-(C1-C6)алкокси, хидрокси- C=O)-(C1C6)алкокси(C1-C6)алкил,

(C1-C6)алкоксиалкил,

(C1-S-

или ди(C1-C6) алкиламино или карбокси; R2
е, независно во секој случај, H или (C1-C6)

(C=O)-(C1-C6)алкокси(C1-C6)
C6)алкил

алкил;

(C1-C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил-S-(C1C6)алкил, (C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил-S-

R3 е, независно во секој случај, H или (C1C6)
алкил;
Патенти
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(C1-C6)алкокси-(C=O)-(C1-

(C1-C6)алкил,

C6)алкил-S-(C1-C6)алкил,

(C1-C6)алкил-S-

(C1-C6)

алкил,

(C1-C6)

алкокси

хало
(C1-C6)

(C1-C6)

алкил,

алкил,

(C1-C6)

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,
хидрокси(C1C6) алкил-S-(C1-C6) алкокси (C1-C6)алкил,

алкил- (C = O) -, или (C1-C6) алкокси- (C = O)
-;

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил-S-(C1C6)алкокси(C1-C6)

или R4 и R8 прикачени на соседни
јаглеродни атоми во прстенестата форма,

алкил,

(C1-C6)алкил-(O=S=O)-(C1-C6)алкил,
хидрокси(C1-C6)алкил-(O=S=O)-(C1-

заедно со јаглеродните прстенести атоми на
кој
што
тие
се

C6)алкил,

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил-

прикачени, кондензиран 5 или 6 член заситен

(O=S=O)-(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкил(O=S=O)-(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,

или незаситен карбоцикличен прстен или
кондензиран 5 или 6 член заситен или

хидрокси(C1-C6)алкил
(O=S=O)-(C1-C6)алкокси (C1-C6)алкил, (C1-

незаситен хетероцикличен прстен кој содржи
1 или 2 хетероатом (и) одбрани од N, O, и S,

C6)алкокси(C1-C6)алкил-(O=S=O)-

каде

C6)алкокси(C1-C6)алкил,
(O=S=O)-(C1-C6)алкил,

(C1-

што

наведениот

(C1-C6)алкил-Oхидрокси
(C1-

карбоцикличен или хетероцикличен прстен е
несупституиран или супституиран со 1 или 2

C6)алкил-O-(O=S=O)-(C1-C6)алкил,
(C1C6)алкил- (O = S = O) -O- (C1-C6) алкил,

супституенти (s) секој независно да бидат
хидрокси, (C1-C6) алкил, (C1-C6) алкокси,

хидрокси
(
C1-C6) алкил- (O = S = O) -O- (C1-C6) алкил,

хидрокси (C1-C6) алкил, хало (C1-C6) алкил,
(C1-C6)
алкокси
(C1-C6)
алкил,

(C1-C6) алкил- (O = S = O) -N (R10) - (C1-C6)

(C1-C6) алкил- (C = O) -, (C1-C6) алкокси- (C

алкил,
C1-C6)

(
(C1-C6)

= O) - или оксо; или R7 и R8, заедно со
јаглеродниот
атом
за
кој
прстен

алкокси (C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил, хало
(C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил, CN, NO2,

тие се прикачени, формираат 5- или 6-член
заситен карбоцикличен прстен или 5 или 6

(R10) 2N-, (R10) 2N- (C1-C6) алкил, (R10) 2N-

член заситен хетероцикличен прстен кој

(C = O) -, (R10) 2N- (C = O) - (C1-C6) алкокси
(C1-C6)
алкил,
(R10)
2N-

содржи 1 или 2 хетероатом (и) одбрани од N,
O, и S, каде што наведениот карбоцикличен

(C = O) - (C1-C6) алкил-S- (C1-C6) алкил,
(R10) 2N- (C = O) - (C1-C6) алкил- (O = S = O)

или хетероцикличен прстен може да биде
несупституиран

- (C1-C6) алкил, карбокси, R11- (O = S = O) -,
R11- (O = S = O) -O- или (C1-C6) алкокси-

или супституиран со 1 или 2 супституенти (s)
секој независно да бидат хидрокси, (C1-C6)

алкокси

(C1-C6)

хидрокси
(C1-C6) алкил,

алкокси;

алкил

или

оксо;

или R4 и R8 прикачени на соседни
јаглеродни атоми во прстенеста форма,

R9 е, независно во секој случај, хидрокси,

заедно со јаглеродните прстенести атоми на
кој
што
тие
се

(C1-C6) алкил, (C2-C6) алкенил, (C1-C6)
алкокси, халоген, хидрокси (C1-C6) алкил,

прикачени, кондензиран фенил прстен, каде

хало

што
наведениот
фенил
прстен
е
несупституиран или супституиран со 1 или 2

алкенил, хидрокси (C1-C6) алкокси, хало (C1C6) алкокси, фенил (C1-C6) алкокси, (C1-C6)

супституенти
(s)
секој независно може да бидат хидрокси,

алкокси (C1-C6) алкил, (C2-C6) алкенилокси
(C1-C6) алкил, (C1-C6) алкил- (C = O) -, (C1-

(C1-C6) алкил, (C1-C6) алкокси, хидрокси

C6) алкокси-(C = O) -, (C1-C6) алкокси- (C =

24 | С т р а н а

(C1-C6)

алкил,

хидрокси

(C2-C6)
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O) - (C1-C6) алкил, (C1-C6) алкил-S-, (C1-C6)

кондензирана

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

карбоцикличен прстен или кондензирана 5

(C1-C6) алкил, хидрокси- (C = O) - (C1-C6)
алкокси, хидрокси- (C = O) - (C1-C6) алкокси

или 6 член незаситен хетероцикличен прстен
кој содржи 1 или 2 хетероатом (и) одбрани од

(C1-C6)
алкил
,
(C1-C6)
алкокси(C = O) - (C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил, (C1-

O
и
S,
каде
што
наведениот
фенил, карбоцикличен или хетероцикличен

C6) алкил-S- (C1-C6) алкил, хидрокси (C1-C6)
алкил-S- (C1-C6) алкил,(C1-C6) алкокси (C1-

прстен е несупституиран или супституиран со
1 или 2 супституенти (s) секој независно

C6) алкил-S- (C1-C6) алкил, (C1-C6)алкил-

да

(C=O) -S- (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C=O)-(C1-C6) алкил-S-(C1-C6)алкил, (C1-C6)

C6)алкокси, хидрокси(C1-C6)алкил, хало (C1C6)алкил,
(C1-C6)алкокси
(C1-C6)алкил,

алкил-S- (C1-C6) алкокси (C1-C6) алкил,
хидрокси (C1-C6) алкил-S-(C1-C6) алкокси

(C1-C6)алкил-(C = O)-, или (C1-C6)алкокси(C=O)-;

(C1-C6) алкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6) алкил-

R10 е, независно во секој случај, H, (C1-C6)

(C1-

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

хидрокси(C1-C6)алкил-(O=S=O)-(C1C6)алкил,
(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил-(O

R11-(O=S=O)-;
R11 е, независно во секој случај, хидрокси,

=S=O)-(C1-C6)
алкил,
(C1-C6)алкил(O=S=O)-(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,

(C1-C6)алкил,
C6)алкил

хидрокси(C1-C6)алкил-(O=S=O)-(C1-

di

C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси (C1C6)алкил-(O=S=O)-(C1-C6)алкокси(C1-

m
n

C6)алкил(C1-C6)алкил-O-(O=S=O)-(C1C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил-O-(O=S=O)-

или негова фармацевтски прифатлива сол
или
естер;

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил-(O=S=O)-O-(C1-

под услов да соединението не е 1-(7-терт-

C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил-(O=S=O)-O(C1-C6)алкил,
(C1-C6)алкил-

бутил-2,3-дихидробензо
[1,4]
диоксин-2илметил)
-3,3-диметил-пиперидин,

(O=S=O)-N(R10)-(C1-C6)алкил, хидрокси(C1C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6) алкокси(C1-

1-(6-терт-бутил-2,3дихидробензо[1,4]диоксин-2-илметил)

C6)алкокси(C1-C6)алкил,
хало(C1C6)алкокси(C1-C6)алкил, CN, NO2, (R10)2N-,

диметил-пиперидин,
[1,4]диоксин

S-(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,
C6)алкил-(O=S=O)-(C1-C6)алкил,

(R10)

2N-(C1-C6)алкил,

(R10)2N-(C=O)-,

бидат

5

или

хидрокси,

6

член

(C1-C6)алкил,

(C1-C6)алкокси, хало
или
моно0,

е

2-илметил)

(C1-

(C1или

алкиламино;

(C1-C6)
е

незаситен

1
1

или
или

2-

2;

и
2;

-3,3-

(2,3-дихидробензо
-

-6,7-диметокси-1-метил-1,2,3,4-

(R10)2N-(C=O)-(C1-C6)алкокси (C1-C6)алкил,
(R10)2N-(C=O)-(C1-C6)алкил-S-(C1-C6)алкил,

тетрахидро-изохинолин,
2(2,3дихидробензо[1,4]диоксин-2-илметил)-6,7-

(R10)2N-(C=O)-(C1-C6)алкил(O=S=O)-(C1-C6)алкил,
карбокси,

диметокси-1,2,3,4-тетрахидро-изохинолин, 2(2,3-дихидробензо[1,4]диоксин-2-илметил)-

(O=S=O)-,

или

R11-

R11-(O=S=O)-O-;

1,2,3,4-тетрахидроизохинолин

или R9 и R9 прикачени на соседни
јаглеродни атоми во прстенот форма, заедно

или
1-(2,3-дихидро-бензо[1,4]диоксин-2илметил-3-(3-трифлуорометил-фенил)-

со јаглеродниот прстенести атоми на кој што
тие
се

пиролидин.
има уште 24 патентни барања.

прикачени,
Патенти

кондензирана

фенил

прстен,
25 | С т р а н а
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(51) C 07K 14/575, A 61K 38/22, 47/48, A 61P
3/10

(57) 1 Пептиден конјугат од екседин-4(1-39)
варијанта за употреба во метод на

(13) Т1
(22) 30/12/2014

третирање на тип 2 дијабетес мелитус,
кадешто третманот се состои од давање на

(45) 31/10/2016
(30) EP19990610043 09/08/1999 -- and

конјугатот на субјект во комбинација со
дополнителен
антидијабетски
агенс
и

US19990143591P 12/07/1999 US

кадешто варијантата се состои од бришење

(96) 12/07/2000 EP09002937.2
(97) 05/11/2014 EP2112161
(73) ZP Holding SPV K/S
Smedeland 36 2600 Glostrup, DK

на помеѓу 1 и 5 амино киселинските остатоци
на позициите кои кореспондираат со

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

неговиот C-завршеток со амино киселинска

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Larsen, Bjarne Due; Mikkelsen, Jens

секвенца Z, каде Z се состои од 1 до 7 Lys
амино киселински остатоци.

Damsgaard and Neve, So̸ren
(54) ПЕПТИДИ ШТО ГО НАМАЛУВААТ

има

(11) 6514
(21) 2014/571

позициите 34-38 на екседин-4, и кадешто
екстендинот-4 варијантата е споена преку

уште

14

патентни

барања.

НИВОТО НА ГЛИКОЗА ВО КРВТА

26 | С т р а н а
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(54) УПОТРЕБА НА АЗАПЕРОН ЗА

(51) A 23K 1/00, A 61K 31/496
(13) Т1
(22) 26/01/2015

ПОДОБРУВАЊЕ НА РАСТ

(45) 31/10/2016
(30) EP20080164591 18/09/2008 --

подобрување на растот
топлокрвни животни без

(96) 17/09/2009 EP09783107,7
(97) 12/11/2014 EP2346349
(73) Elanco Animal Health Ireland Limited

седација, постапката содржи континуирана
орална администрација на азаперон заедно

70 Sir John Rogerson's Quay Dublin, IE

животно во доза во опсег од 0.5 mg/kg/ на
ден до 3 mg/kg на ден.

(11) 6487
(21) 2015/46

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VAN GELDEREN, Rainier Johannes

(57)

1

Не-терапевтска

постапка

за

кај не-човечки
да предизвика

со храна или пиење вода кон споменатото

има

уште

8

патентни

барања.

Hendrikus

(51) C 07K 16/28, A 61K 38/17, 39/00, 45/06, C 07K 16/30, 16/46
(11) 6439
(21) 2015/441

(13) Т1
(22) 03/09/2015
(45) 31/10/2016

(30) 20050731468P 31/10/2005 US and 20060812966P 13/06/2006 US
(96) 31/10/2006 EP12156146.8
(97) 05/08/2006 EP2500360
(73) Oncomed Pharmaceuticals, Inc.
800 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063-4748, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Gurney, Austin; Lewicki, John; Satyal, Sanjeev and Hoey, Timothy
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи растворлив FZD8 рецептор и фармацевтски
прифатлив носач, ексципиент и/или стабилизатор, кадешто амино киселинската секвенца на
растворливиот FZD8 рецептор се состои од остатоци 28 до 158 од SEQ ID NO: 7, врзан на неFZD рецепторна секвенца, кадешто не-FZD рецепторната секвенца содржи хуман Fc.
1
има уште 6 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07C 39/21, A 23L 1/30, A 61K 8/97, A

(72) MATSUI, Yuko; KAMEI, Masanori and

61Q 19/00, B 01D 11/02, C 07C 37/82

SUGIYAMA, Kenkichi
(54) СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ПИЦЕАТАНОЛ
И МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА СОСТАВ

(11) 6440
(21) 2015/443

(13) Т1
(22) 03/09/2015

(45) 31/10/2016
(96) 03/04/2009 EP09842669.5

КОЈ СОДРЖИ ПИЦЕАТАНОЛ

(97) 08/07/2015 EP2415743
(73) Morinaga & Co., Ltd.

екстракт од семе на Passiflora edulis и содржи
пицеатанол во содржината од 0.01 до 50

33-1 Shiba 5-Chome Minato-ku Tokyo 108-

масен%

8403, JP
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

кадешто екстрактот е добиен со екстаркција
со воден растворувач.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

има уште 20 патентни барања.

Патенти

(57) 1 Состав кој содржи пицеатанол, кој е

во

услови

на

цврста

состојка,

29 | С т р а н а
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(51) F 16L 59/02
(11) 6430

(13) Т1

(21) 2015/681

(22) 11/12/2015
(45) 31/10/2016

(30) EP11151209 18/01/2011 -30 | С т р а н а

(96) 27/05/2011 EP11167837.1
(97) 16/09/2015 EP2476942
(73) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 1 12529 Schönefeld OT
Waltersdorf, DE
Патенти
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(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

со тоа, што

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

-

(72) Steinhorst, Thomas; Kuisle, Harald; Möller,
Stephan and Weidinger, Jürgen
(54) СИСТЕМ ЗА МОНТИРАЊЕ ЗА
ИЗОЛИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ

основа (20) се поставени околу обемот на
материјалот
за
изолација
(50),

(57)
1
Систем за монтирање (10) за
инсталации (60) кои имаат потреба од

должината на ангажирачките елементи (22) е
40% до 150% од дебелината на материјалот

топлинска и/или акустична изолација, што

за

содржи најмалку две плочести единици за
основа (20) поставени на надворешна

средства
за
стегање
(41)
се
обезбедени за стегање на материјалот за

површина од материјал за изолација (50) што
има прстенест напречен пресек, најмалку два

изолација на инсталацијата (60) преку e
најмалку двете плочести единици за основа

ангажирачки

што

(20).

продолжуваат од една површина на
плочестите единици за основа (20), назначен

има

(51) C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P

(21) 2015/696

25/00, 25/22, 25/24, 5/00, C 07C 231/12
(11) 6429
(13) Т1

(45) 31/10/2016
(30) CN20101126263 17/03/2010 CN

Патенти

елементи

(22)

најмалку двете плочести единици за

ангажирачките
елементи
(22)
продираат во материјалот за изолација (50),

изолација,

уште

12

и

патентни

барања.

(22) 21/12/2015

31 | С т р а н а
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(96) 17/03/2011 EP11755680.3

(57) 1 Агомелатин хидробромид хидрат со

(97) 04/11/2015 EP2547650
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

формула

I:

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) ZHANG, Peng; SHAN, Hanbin; YUAN,
Zhedong; PAN, Hongjuan; YU, Xiong and ZHU,
Xueyan
(54) АГОМЕЛАТИН ХИДРОБРОМИД
ХИДРАТ И НЕГОВА ПОДГОТОВКА

каде
Х
е
има уште 11 патентни барања.

Br.

(51) C 07K 14/31, A 61K 39/085
(11) 6428
(13) Т1

(97) 16/12/2015 EP2414387
(73) University Of Chicago

(21) 2015/704

5801 S. Ellis Avenue Chicago, IL 60637, US

(22) 23/12/2015

(45) 31/10/2016
(30) US20090166432P 03/04/2009 US;

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

US20090237956P 28/08/2009 US and
US20090287996P 18/12/2009 US

(72) SCHNEEWIND, Olaf; CHENG, Alice;
MISSIAKAS, Dominique and KIM, Hwan

(96) 05/04/2010 EP10797468.5
32 | С т р а н а
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(54) СМЕСИ И МЕТОДИ ВО ВРСКА СО

б)

ВАРИЈАНТИТЕ НА ПРОТЕИНОТ А (SPA)

супституции

(57) 1 Изолиран имуногенски полипептид кој
содржи варијанта на доменот D од протеинот

врзувањето со аминокиселинска супституција
на секоја од аминокиселинските позиции 36 и

А
а)

37
од
SEQ
ID
NO:
в) и аминокиселинска секвенца

најмалку

(SpA)
две

со
аминокиселински

најмалку

две
кои

го

аминокиселиниски
прекинуваат

VH3

2
која

и
е

супституции кои ја прекинуваат низата Fc, со
аминокиселиниски супституции на секоја

најмалку
70%
идентична
со
аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO:

аминокиселинска позиција која одговара на

2.

амино киселинските позиции 9 и 10 од SEQ
ID
NO:
2
и

има уште 14 патентни барања.

(51) C 12N 15/861, 15/12, 5/10

(73) The Regents of the University of

(11) 6427

(13) Т1

California

(21) 2015/705

(22) 23/12/2015

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA
94607, US

(45) 31/10/2016
(30) US20090156822P 02/03/2009 US
(96) 02/03/2010 EP10749205.0

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

(97) 30/09/2015 EP2403951

(72) REID, Tony; HEDJRAN, Farah and
KUMAR, Shantanu

Патенти
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(54) ТУМОРОЗЕН СЕЛЕКТИВЕН

дел

АДЕНОВИРУС E1A И E1Б МУТАНТИ

функционалниот дел од најмалку едното

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи
фармацевтски прифатлив ексципиент и еден

Pea3 врзу¬вач¬ко место е дел од
врзувачкото место кое што, кога ќе биде

рекомбинантен
аденовирус,
при
што
аденовирусот содржи модифицирана E1 а

делетирано, ја намалу¬ва склоноста
врзување на врзувачкото место to Pea3.

регу¬латорна низа при што најмалку едно
Pea3 врзувачко место, или функционален

има

(51) C 08J 11/10, C 10G 1/02, 1/10
(11) 6426
(13) Т1

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

(21) 2015/707

(72) HOFER, Wolfgang
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ

(22) 24/12/2015
(45) 31/10/2016

од

него,

уште

е

18

делетирано,

патентни

при

што

за

барања.

(30) 6322011 05/05/2011 AT

ЕФИКАСНА ОБРАБОТКА НА СЕКУНДАРНИ

(96) 04/05/2012 EP12723076.1
(97) 21/10/2015 EP2705117
(73) OMV REFINING & MARKETING GMBH
Trabrennstrasse 6-8 1020 Wien, AT

СУРОВИНИ

(51) F 02B 75/32
(11) 6407
(21) 2016/1
34 | С т р а н а

(57)
има уште патентни барања.

(45) 31/10/2016
(13) Т1
(22) 04/01/2016

(30) 207280P 11/02/2009 US
(96) 04/02/2010 EP10741584.6
Патенти
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(97) 14/10/2015 EP2396524
(73) Yan Engines, Inc.

допирачки ангажман, покривката за седиште

2600 Longhorn Blvd., Suite 106
Austin, TX 78758

релативно на првиот дел од клипот со што
барем делумно ги апсорбира ударните сили

, US

нанесени помеѓу првиот дел од клипот и
вториот
дел
од
клипот;

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

за клип (130) е приспособена да се движи

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Yan, Miin Jeng
(54) СЕДИШТЕ ЗА КЛИП

школка за седиште за клип (135) споена со
првиот дел од клипот, каде што покривката

ПРИСПОСОБЛИВО ЗА МОТОРИ СО
ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ТАКТ ЦИКЛУС

запечатувачки
лизгачки
ја
придвижи
школката за седиште за клип, (135) со што се

(57) 1 Апарат со седиште за клип (100) за
мотор
со
внатрешно
согорување
со

дефинира запечатена празнина за седиште
за
клип
(160);

диференцијален такт циклус, моторот со

отвор за навлегување на течност (140) во

внатрешно согорување вклучува еден или
повеќе дво-делни клипа, секој дво-делен

порамнување со премин за кооперативна
прачка за клип (141) и довод за оска на клип

клип има прв дел од клип (110) и втор дел од
клип (120) управувани од дршка на клип (122)

(142) за дел од циклусот на согорување на
моторот, со што се овозможува влегување на

што е лизгачки споена со првиот дел од
клипот, прв дел од клип (110) содржи:

течност во празнината за седиште за клип
(160);
и

покривка за седиште за клип (130) работно

отвор за излегување на течност (145) во

поврзана со првиот дел од клипот,
покривката за седиште за клип (130) е

порамнување со премин за кооперативна
игла за клип (146) и излез на прачка за клип

приспособена за допирачки ангажман со
вториот дел од клипот, каде што, по

(147) за дел од циклусот на согорување на
моторот, со што се овозможува излегување

за седиште за клип (130) е приспособена да

на течност од празнината за седиште за клип (160).
има уште 8 патентни барања.

Патенти
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(
51) C 22B 23/00
(11) 6408
(21) 2016/2

(54) ПОСТАПКА ЗА ИСПИРАЊЕ НА
(13) Т1
(22) 04/01/2016

НИКЕЛ, КОБАЛТ И ЖЕЛЕЗО ОД НИКЕЛ
ЛАТЕРИТНА РУДА

(45) 31/10/2016

(57)

1

Постапка за испирање на никел,

(96) 04/09/2012 EP12182922.0
(97) 14/10/2015 EP2703505
(73) Canbekte, Hüsnü Sinan
Hüsrev Gerede Caddesi Gul Apt. No: 30

кобалт и железо од никел латерит руда, се
карактеризира со тоашто никел латеритната

Kat 4 Daire 12 Nisantasi

1

34357 Istanbul, TR

има

руда е донесена во контакт со раствор на
сулфурна киселина и мешавина на уреа.
уште

5

патентни

барања.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Canbekte, Zekeriya
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(51) C 07C 237/22, 311/06, 311/19, C 07D

R4 и R6 се независно избрани од H и алкил;

207/16, C 07K 5/06

R5 е избран од H, алкил, алкокси и OH;
(13) Т1
(22) 04/01/2016

(11) 6409
(21) 2016/3

или R4 и R5, заедно со атомите кон кои се
прикачени, може да се придружат за да се

(45) 31/10/2016
(30) GB20110011682 07/07/2011 GB and

формира 5структура;

US201161505305P 07/07/2011 US
(96) 06/07/2012 EP12735610.3

R7 и R8 се независно избрани од H, алкил,
алкокси,
CN,
хало
и
CF3;

(97) 25/11/2015 EP2729443
(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited
Building 227 Tetricus Science park

R9

Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или
k

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

*1

(72) EVANS, David Michael; DAVIE, Rebecca
Louise; EDWARDS, Hannah Joy and ROOKER,

алкил е линеарен заситен јаглеводород
којшто има до 10 јаглеродни атоми (C1-C10)

David Philip
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИЛАМИН КАКО

или разгранет заситен јаглеводород од
помеѓу 3 и 10 јаглеродни атоми (C3-C10);

ИНХИБИТОРИ НА ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН

алкил
може
опционално
да
бидат
супституирани со 1 или 2 супституенти

(57)

1

Соединение

со

формула

е

или 6-члена азациклоалкил

арил

или

хетероарил;

R10
е
H
или
алкил;
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l и m се независно 1, 2

I

е
и

0,
*2

1,

означуваат

2

или

хирални

3;
3;

центри;

независно избрани од (C3-C10)циклоалкил,
(C1-C6)алкокси, OH, CN, CF3, COOR11,
флуоро
и
NR11R12;
циклоалкил е моно- или би-цикличен заситен
јаглеводород од помеѓу 3 и 10 јаглеродни
атоми;
циклоалкил може опционално да биде арил
група; или циклоалкил е адамантил;

кадешто:
R1
е избран од H, алкил, -COалкил, COарил, -COхетероарил, -CO2алкил, (CH2)aOH, -(CH2)bCOOR10, -(CH2)cCONH2, SO2алкил, -SO2арил, -SO2 (CH2)hR13, CO(CH2)iR14, -COциклоалкил, -COCH =
CHR15, -CO(CH2)j NHCO(CH2)kR16 и CONR17R18; R2 е избран од H и алкил;
R3 е избран од H, алкил, -(CH2)d арил, (CH2)e хетероарил, -(CH2)f циклоалкил, (CH2)g хетероциклоалкил, -CH(циклоалкил)2,
-CH(хетероциклоалкил)2 и -(CH2)l арил-O(CH2)m-арил;
Патенти

хетероциклоалкил е C-поврзувачки или Nповрзувачки 3 до 10 член заситен, моно- или
би-цикличен прстен, кадешто споменатиот
хетероциклоалкил прстен содржи, доколку е
можно, 1, 2 или 3 хетероатоми независно
избрани
алкокси

од
N,
NR11
и
O;
е
линеарен
O-поврзувачки

јаглеводород од помеѓу 1 и 6 јаглеродни
атоми (C1-C6) или разгранет O-поврзувачки
јаглеводород од помеѓу 3 и 6 јаглеродни
атоми (C3-C6); алкокси може опционално да
бидат супституирани со 1 или 2 супституенти
независно избрани од (C3-C10)циклоалкил,
OH, CN, CF3, COOR11, флуоро и NR11R12;
арил е фенил, бифенил или нафтил; арил
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може да бидат опционално супституирани со

R14 е арил, хетероарил, циклоалкил или

до 5 супституенти независно избрани од

хетероциклоалкил;

алкил, алкокси, OH, хало, CN, COOR11, CF3
и
NR11R12;

R15 е H,
циклоалкил

хетероарил е 5, 6, 9 или 10 член моно- или
би-цикличен ароматичен прстен, којшто

R16
е
H,
арил
или
хетероарил;
R17 е H, алкил, арил, хетероарил или

содржи, доколку е можно, 1, 2 или 3
прстенести членови независно избрани од N,

хетероциклоалкил;
R18 е -(CH2)mR21, where m е 0, 1, 2 или 3 и

NR11, S и O; хетероарил може да биде

R21

опционално супституиран со 1, 2 или 3
супституенти независно избрани од алкил,

R19 -COалкил, -COарил или -COхетероарил;
и таутомери, стереоизомери (вклучувајќи

алкокси, OH,
NR11R12

енантиомери,
рацемични и

хало,

CN,
и

COOR11, CF3,
NHR19;

е

H,

алкил,
или

арил

арил, хетероарил,
хетероциклоалкил;

или

хетероарил;

диастереомери
и
скалемични смеси),

нивни
нивни

R11 и R12 се независно избрани од H и

фармацевтски прифатливи соли и солвати.

алкил;
R13

има

е

арил

или

хетероарил;

уште

14

патентни

(51) A 61K 31/4439, A 01N 43/56, A 61K

(73) Samumed, LLC

31/415, 31/416, 31/4188, 31/44, 31/454, 31/506,

9381 Judicial Drive

A 61P 17/06, 19/02, 25/28, 27/06, 31/12, 35/00,
C 07D 471/04

Suite 160
San Diego, California 92121, US

(11) 6410
(21) 2016/4

барања.

(13) Т1
(22) 05/01/2016

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

(45) 31/10/2016

(72) HOOD, John; WALLACE, David Mark and

(30) US232603P 10/08/2009 US and
US305459P 17/02/2010 US

KC, Sunil Kumar
(54) ИНДАЗОЛ ИНХИБИТОРИ НА WNT

(96) 09/08/2010 EP10808589.5
(97) 07/10/2015 EP2464232

СИГНАЛНАТА ПАТЕКА И ТЕРАПЕВТСКИ
УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ

38 | С т р а н а
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Соединение или фармацевтски

несупституирани

групи;

прифатлива сол што ја има структурата со

секое R10 е независно одбрано од групата

формулата

составена од H, -C1-9 алкил, -CF3, -(C1-9
алкил)nкарбоциклил,
-(C1-9

Ia:

алкил)nхетероциклил, -(C1-9 алкил)nарил и (C1-9алкил)nхетероарил;
секое R11 е независно одбрано од групата
составена од -C1-9 алкил, -CF3, -(C1-9
алкил)nкарбоциклил,

-(C1-9

алкил)nхетероциклил, -(C1-9 алкил)nарил и (C1-9
алкил)nхетероарил;
назначено

со

тоа,

што:

R1, R2, R4, R6, R7 и R9 се независно
одбрани од групата составена од H, C1-9
алкил,
халид,
алкил)nкарбоциклилR13,

-CF3,

алкил)nхетероциклилR13,

-(C1-9
-(C1-9
-(C1-9

секое R12 е независно одбрано од групата
составена
од
-OR10
и
R10;
секое R13 одбрано од групата составена од
H, C1-9 алкил, халид, -CF3, карбоциклилR13,
хетероциклилR13, арилR13, хетероарилR13,
-(C1-9 алкил)nOR10,
-(C1-9
алкил)nSR10, -(C1-9 алкил)nS(=O)R11, -(C1-9

алкил)nарилR13,
-(C1-9
алкил)nхетероарилR13, -(C1-9 алкил)nOR10,

алкил)nSO2R10,
алкил)nN(R10)SO2R10,

-(C1-9 алкил)nSR10, -(C1-9 алкил)nS(=O)R11,
-(C1-9
алкил)nSO2R10,
-(C1-9

алкил)nSO2N(R10)2, -(C1-9 алкил)nN(R10)2, -

алкил)nN(R10)SO2R10,

-(C1-9

-(C1-9
-(C1-9

(C1-9 алкил)nN(R10)C(=A)N(R10)2,
алкил)nC(=A)N(R10)2,

-(C1-9
-(C1-9

алкил)nSO2N(R10)2, -(C1-9 алкил)nN(R10)2, (C1-9 алкил)nN(R10)C(=A)N(R10)2, -(C1-9

алкил)nN(R10)C(=A)R10, -NO2, -CN, -(C1-9
алкил)nCO2R10 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R10;

алкил)nC(=A)N(R10)2,
-(C1-9
алкил)nN(R10)C(=A)R10, -NO2, -CN, -(C1-9

R14 е одбрано од групата составена од -

алкил)nCO2R10 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R10;
R3 e одбранo од групата составена од -

NR10C(=A)R10,-NR10S(=O)R11,
NR10SO2R10,
-NR10C(=O)N(R16)2,

-

-(C1-9алкил)R14,

NR10C(=S)N(R10)2,-NR10C(=NR12)N(R10)2,
-N(R16)2, -C(=O)NR10R17, -C(=S)N(R10)2, , -

-карбоциклилR14R15, -хетероциклилR14R15,
-арилR14R15
и
-хетероарилR14R15;

C(=NR12)N(R10)2,
-OC(=A)R10,
-C(=A)R10,
-NR10C(=A)OR10
и
-

алтернативно, едно од секое R1 и R2, R2 и
R3, R3 и R4, или R6 и R7 се земени заедно

OC(=A)NR10R10;

NRS(=O)R14,

за да формираат прстен што е одбран од

R15 е секое одбрано од групата составена од
H, C1-9 алкил, халид, -CF3, карбоциклилR13,

групата составена од арил, хетероарил,

хетероциклилR13, арилR13, хетероарилR13,
-(C1-9 алкил)nOR10,
-(C1-9

каде што секоја врска претставена со
испрекината и полна линија претставува

алкил)nSR10, -(C1-9 алкил)nS(=O)R11, -(C1-9

врска одбрана од групата составена од
единечна
врска
и
двојна
врска;
изразот

"алкил"

незаситени,
Патенти

опфаќа

заситени

супституирани

алкил)nSO2R10,
алкил)nN(R10)SO2R10,

-(C1-9
-(C1-9

и

алкил)nSO2N(R10)2, -(C1-9 алкил)nN(R10)2, (C1-9 алкил)nN(R10)C(=A)N(R10)2, -(C1-9

и

алкил)nC(=A)N(R10)2,

-(C1-9
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алкил)nN(R10)C(=A)R10, -NO2, -CN, -(C1-9

(C1-9

алкил)nCO2R10 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R10;

алкил)nC(=A)N(R10)2,

R16
е
-C1-9
алкил;
секое R17 е независно одбрано од групата

алкил)nN(R10)C(=A)R10, -NO2, -CN, -(C1-9
алкил)nCO2R10 и -(C1-9 алкил)nC(=A)R10;

составена од - хетероциклилR13, -(C1-9
алкил)хетероциклилR13
и
-(C1-9

алтернативно, R18 и R19 се земени заедно
за да формираат прстен што е одбран од

алкил)карбоциклилR13;
R18 и R19 се независно одбрани од групата

групата составена од бензен и пиридин;
секое A е независно одбрано од O, S и NR12;

составена од H, C1-9 алкил, халид, -(C1-9

Y1, Y2 и Y4 се независно одбрани од групата

алкил)nкарбоциклилR13,
алкил)nхетероциклилR13,

-(C1-9
-(C1-9

составена
од
карбоn
и
азот,
каде што Y3 е азот и R8 е отсутно; и

алкил)nарилR13,
-(C1-9
алкил)"хетероарилR13, -(C1-9 алкил)nOR10, -

доколку Y1 е азот тогаш R6 е отсутно;
доколку Y2 е азот тогаш R7 е отсутно;

(C1-9 алкил)nSR10,-(C1-9 алкил)nS(=O)R11, -

доколку Y4 е азот тогаш R9 е отсутно; и

(C1-9
алкил)nSO2R10,
алкил)nN(R10)SO2R10,

секое n е 0 или 1.
има уште 4 патентни барања.

-(C1-9
-(C1-9

алкил)nN(R10)C(=A)N(R10)2,

-(C1-9
-(C1-9

алкил)nSO2N(R10)2, -(C1-9 алкил)nN(R10)2, -

(51) C 07D 277/46, A 61K 31/426, A 61P 31/12

3000 Bayport Drive Suite 200
Tampa, FL 33607-8416, US

(11) 6399
(21) 2016/5

(13) Т1
(22) 05/01/2016

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

(45) 31/10/2016
(30) US20040608354P 09/09/2004 US

(72) ROSSIGNOL, Jean, Francois
(54) ХАЛОГЕНИРАНИ ДЕРИВАТИ НА

(96) 06/09/2005 EP05800142.1

БЕНЗАМИД

(97) 25/12/2015 EP1789040
(73) Romark Laboratories, L.C.

(57)
има уште патентни барања.

(51) C 07D 213/81, 213/79, 213/803
(11) 6400
(13) Т1

(72) LANTHIER, Christopher, M.; GORIN,
Boris; OUDENES, Jan; DIXON, Craig, Edward;

(21) 2016/6

LU, Alan, Quigbo; COPP, James, Densmore

(22) 05/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) US201161493536P 06/06/2011 US

and JANUSZ, John, Michael
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРИПРЕМА НА [(3-

(96) 05/06/2012 EP12796374.2
(97) 16/12/2015 EP2718265
(73) Akebia Therapeutics Inc.

ХИДРОКСИПИРИДИН-2КАРБОНИЛ)АМИНО]АЛКАНСКИ

245 First Street, Suite 1100
Cambridge, MA 02142, US

(57)
има уште патентни барања.

КИСЕЛИНИ, ЕСТЕРИ И АМИДИ

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P

арил,

35/00
(11) 6401

(13) Т1

хетероарил, -O-(1-6C-алкил)-хетероарил, -O(1-6C-алкил)-(3-7C-хетероциклил), -O-(1-6C-

(21) 2016/7

(22) 11/01/2016
(45) 31/10/2016

-O-(3-7C-хетероциклил),

-O-

алкил)-арил, 2-6C-алкенил, 2-6C-алкинил,
каде што наведената група е опционално

(30) US201161472732P 07/04/2011 US
(96) 05/04/2012 EP12713963.2

супституирана, еднаш или повеќе пати,
идентични или различни, со супституент

(97) 14/10/2015 EP2694510
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH

одбран од: хидрокси, халоген, 1-6C-алкил, 1-

Müllerstrasse 178
13353 Berlin, DE and Alfred-Nobel-Strasse 10

NHC(O)NHR11,
-NHS(O)2R11,
циклоалкил,
3-7C-хетероциклил,

40789 Monheim am Rhein, DE

R2 е водород, хидрокси, NR5R6, халоген,

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

циано, CO(NR8R9), C(O)OR8, C(O)(1-6Cалкил), NHC(O)(1-6C-алкил), NHS(O)2R11,

(72) REHWINKEL, Hartmut; BRIEM, Hans;
BÖMER, Ulf; BÄRFACKER, Lars; SCOTT,

NHC(O)NHR11,
-S(O)n-1-6C-алкил,
S(O)2NR5R6 или група одбрана од 1-6C-

William Johnston; HÄGEBARTH, Andrea; INCE,
Stuart; POLITZ, Oliver and NEUHAUS, Roland
(54) ИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ КАКО

алкил, 1-6C-алкокси, 3-7C-циклоалкил, арил,
хетероарил,
-(1-6C-алкил)-арил,
-(1-6C-

ИНХИБИТОРИ НА АКТ КИНАЗА

арил,
-O-(3-7C-хетероциклил),
-Oхетероарил, -O-(1-6C-алкил)-хетероарил, -O-

(57)

1

Соединение со формулата (I)

4C-халоалкил, 1-6C-алкокси, -NR8R9, циано,
- C(O)NR8R9, -C(O)OR10, -NHC(O)R11, 3-7Cарил,

алкил)-хетероарил, -O-(3-7C-циклоалкил), -O-

(1-6C-алкил)-(3-7C-хетероциклил), -O-(1-6Cалкил)-арил, 2-6C-алкенил, 2-6C-алкинил,
каде што наведената група е опционално
супституирана, еднаш или повеќе пати,
идентични или различни, со супституент
одбран
хидрокси,

халоген,

1-6C-алкил,

од:
1-4C-

халоалкил, 1-6C-алкокси, -NR8R9, циано, C(O)NR8R9, -C(O)OR10, -NHC(O)R11, NHC(O)NHR11,
во

кое

што

R1 е водород, хидрокси, NR5R6, халоген,
циано, CO(NR8R9), C(O)OR8, C(O)(1-6Cалкил), NHC(O)(1-6C-алкил), NHS(O)2R11,

-

NHS(O)2R11,
3-7C-хетероциклил,
арил,
R3 е водород, хидрокси, NR5R6, халоген,
циано, CO(NR8R9), C(O)OR8, C(O)(1-6Cалкил), NHS(O)2R11, NHC(O)NHR11, -S(O)n1-6C-алкил, -S(O)2NR5R6 или група одбрана

NHC(O)NHR11,
-S(O)n-1-6C-алкил,
S(O)2NR5R6 или група одбрана од 1-6C-

од
1-6C-алкил,
1-6C-алкокси,
3-7Cциклоалкил, арил, хетероарил, -(1-6C-алкил)-

алкил, 1-6C-алкокси, 3-7C-циклоалкил, арил,
хетероарил,
-(1-6C-алкил)-арил,
-(1-6C-

арил, -(1-6C-алкил)-хетероарил,
циклоалкил), -O-арил,

-O-(3-7C-O-(3-7C-

алкил)-хетероарил, -O-(3-7C-циклоалкил), -O-

хетероциклил),

-O-(1-6C-

Патенти

-O-хетероарил,
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алкил)-хетероарил,
хетероциклил),

-O-(1-6C-алкил)-(3-7C-

R5

е

водород,

1-6C-алкил,

-O-(1-6C-алкил)-арил,

R6

е

водород,

1-6C-алкил,

NHC(O)(1-6C-алкил), 2-6C-алкенил, 2-6Cалкинил, каде што наведената група е

R8 е водород, 1-6C-алкил што опционално е
супституиран
со
хидрокси,

опционално супституирана, еднаш или
повеќе пати, идентични или различни, со

R9
R10

е
е

водород,
водород,

1-6C-алкил,
1-6C-алкил,

супституент одбран од: хидрокси, халоген, 16C-алкил, 1-4C-халоалкил, 1-6C-алкокси, -

R11
X,

е

водород,

1-6C-алкил,
CH2;

NR8R9, циано,

n

е

-C(O)NR8R9, -

Y

е
0,

1,

2;

C(O)OR10, -NHC(O)R11, -NHC(O)NHR11, NHS(O)2R11,
3-7C-хетероциклил,
арил,

или
N-оксид,
сол,
таутомер
или
стереоизомер на наведеното соединение,

R4 е фенил што е опционално супституиран
еднаш, два или три пати, идентични или

или сол на наведениот N-оксид, таутомер
или стереоизомер.

различни,

има уште 13 патентни барања.

со

халоген

атом;

(51) C 07D 409/14, A 61K 31/416, 31/4439, A
61P 11/00, 29/00, C 07D 407/12, 407/14
(11) 6402
(21) 2016/8

(57)

1

Соединение со формулата Ib:

(13) Т1
(22) 11/01/2016
(45) 31/10/2016

(30) 54616 20/05/2008 US; US144776
15/01/2009 US and US80312 14/07/2008 US
(96) 20/05/2009 EP09750866.7
(97) 04/11/2015 EP2291369
(73) AstraZeneca AB and Bayer Pharma

назначено
A
R3

со
е

тоа,

што:

C1-2флуороалкил;
е

Aktiengesellschaft
151 85 Södertälje, SE and Müllerstrasse 178

W е фенил супституиран од -C(O)NR7R8;

13353 Berlin, DE

R7

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R8 е одбран од метил, етил, пропил или
бутил (супституиран од една или две групи

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HEMMERLING, Martin; BERGER, Markus;

е

водород;

REHWINKEL, Hartmut; HOSSAIN, Nafizal;

одбрани од хидроксил, фенил и пиридинил,
циклопентил,
хидроксициклопентил,
и

HANSSON, Thomas; DAHMEN, Jan; EDMAN,
Karl; ERIKSSON, Anders; KLINGSTEDT, Per

оксидотетрахидротиофенил,
диоксидотетрахидротиофенил,

Thomas; LEPISTÖ, Matti and NILSSON,
Stinabritt
(54) БЕНЗОДИОКСИНИЛ СУПСТИТУИРАНИ

тетрахидрофуранил

ИНДАЗОЛ ДЕРИВАТИ

има уште 12 патентни барања.

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

(11) 6403

(13) Т1

35/00

(21) 2016/9

(22) 11/01/2016
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(45) 31/10/2016

ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА (PI3K)

(30) EP08164104 10/09/2008 -- and

ИНХИБИТОРИ КОРИСНИ ВО ТРЕТМАНОТ

US96674P 12/09/2008 US
(96) 08/09/2009 EP09782777.8

НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

(97) 28/10/2015 EP2331537
(73) Novartis AG

дикарбоксилна киселина 2-амид 1-({4-метил5-[2-(2,2,2-трифлуоро-1,1-диметилетил)-

Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH

пиридин-4-ил]-тиазол-2-ил}-амид),
структурата:

(57)

1

Соединението (S)-пиролидин-1,2-

со

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CARAVATTI, Giorgio; FAIRHURST, Robin

во слободна форма или во форма на
фармацевтски
прифатлива
сол.

Alec; FURET, Pascal; GUAGNANO, Vito and
IMBACH, Patricia
(54) 1-((5-ХЕТЕРОАРИЛТИАЗОЛ-2-

има

уште

8

патентни

барања.

ИЛ)АМИНОКАРБОНИЛ)ПИРОЛИДИН-2КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТИ КАКО

(51) C 10M 135/10, 141/08, 159/24, C 10N
10/02, 10/04, 30/02, 30/06, 30/12, 40/02, 50/10
(13) Т1
(22) 11/01/2016

(11) 6404
(21) 2016/10

(45) 31/10/2016
(30) DE102010006745 02/02/2010 DE
-

најмалку

едно

базно

масло,

(96) 31/01/2011 EP11711018.9

5

(97) 04/11/2015 EP2531587
(73) Fuchs Petrolub SE

- најмалку еден калциумов сапун од заситена
или незаситена монокар-бо¬ксилна киселина

68169 Mannheim, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

со
10
до
32
незадолжително

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- најмалку еден агенс за соединување,
селектиран
од:

јаглеродни
атоми,
замене¬ти,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LITTERS, Thomas and LIEBENAU,
Alexander
(54) МАСТИ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ КОИ
ШТО СОДРЖАТ ЛИГНОСУЛФОНАТ, НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА
(57) 1 Метод за производство на масти за
подмачкување кои што содржат лигносулфонат

и

кој

a)

чекорот

Патенти

што
на

го

опфаќа

следното:

соединување

на:

10
(i) алкална сол, со исклучок на
натриумова сол, алкалин земјана сол или
алуминиумова сол, заситена или незаситена
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монокар¬бок¬силна

киселина

или

15

- најмалку калциум лигносулфонат кој

хидроксикарбоксилни киселини со 2 до 8,

што има средни молекуларни те-жи¬¬ни како

ди¬кар¬бок-сил¬¬на киселина со 2 до 16
јаглеродни атоми, од кои секој е неза-

просечна тежина поголема од 10,000 g/mol,
загрева¬ње на температура поголема од

дол¬жи¬телно
заменет,
(ii) алкална и / или алкалин земјена сол на

120°C за подложување на реакци¬ја со која
компонентите со ниска точка на вриење ќе

борна киселина и / или фосфорна киселина,
вклучително
производите
од
нивната

произведат

ре¬акција со LiOH и / или Ca(OH)2 и

б) чекорот на ладење и додавање базно

(iii)

масло и незадолжително адитиви за вре¬ме
на
мешањето.

комбинации

од

тоа,

и

базна

маст

и

има уште 23 патентни барања.

(51) A 61P 35/00, A 61K 39/00, 39/395, C 07K

(54) АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

16/28, 16/30
(11) 6405

КАНЦЕР КОИ ИЗРАЗУВААТ КЛАУДИН 6
(13) Т1

(21) 2016/11

(22) 11/01/2016
(45) 31/10/2016

(57)

1

Антитело

кое

што

опфаќа:

(i) тежок синџир на антителото кој што има

(30) EP11004004 13/05/2011 -- and

низа на тежок синџир на антителото НИЗА

US201161486071P 13/05/2011 US
(96) 20/04/2012 EP12715856.6

ИД
БР:
36,
и
(ii) лесен синџир на антителото кој што има

(97) 30/12/2015 EP2707390
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG and

низа на лесен синџир на антителото
селек¬тиран од НИЗА ИД БР: 35, 54 и 55.

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

1.

Антитело

кое

што

опфаќа:

55131 Mainz , DE and 55122 Mainz, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

(i) тежок синџир на антителото кој што има

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

низа на тежок синџир на антителото НИЗА
ИД
БР:
36,
и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael;

(ii) лесен синџир на антителото кој што има
низа на лесен синџир на антителото

TÜRECI, Özlem; WALTER, Korden; WÖLL,

селек¬тиран од НИЗА ИД БР: 35, 54 и 55.

Stefan; KREUZBERG, Maria; HUBNER, Bernd;
ERDELJAN, Michael and WEICHEL, Michael

има уште 15 патентни барања.
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(51) F 28D 20/00, C 09K 5/18, F 25B 30/06, F

(54) ПОСТАПКИ И ДЕЛОВИ ЗА ЧУВАЊЕ

25D 5/00
(11) 6411

НА ТЕРМИЧКА ЕНЕРГИЈА
(13) Т1

(57) 1 Метод за чување или зголемување на

(21) 2016/12

(22) 11/01/2016

енергија содржината на реакционата смеса,
споменатата реакција се овозможува со

(45) 31/10/2016
(96) 24/01/2012 EP12702466.9
(97) 28/10/2015 EP2668459
(73) Caloritum NV and Universiteit Gent

внесување на топлина од извор на топлина,
различен од наведената реакциона смеса, се

Ankerrui 9
2000 Antwerpen, BE and Sint-

содржина на смесата од реакцијата се чуваат
или зголемена со помош на ендотермичка

Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent, BE

реакција
на
кондензација,
наведената
реакциона смеса која што содржи неорганско

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

оксацидно соединение и / или негова сол и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DUCHEYNE, Wouter and STEVENS,

вода.
има уште 15 патентни барања.

карактеризира

со

тоа

што

енергетската

Christian

Патенти
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(51) C 07D 239/48, A 61K 31/4965, 31/497,

Sakaki-machi

31/505, 31/506, A 61P 35/00, C 07D 241/26,
401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 405/14, 409/12,

Hanishina-gun, Nagano 389-0697, JP

413/12, 417/12, 471/08, 491/113
(11) 6406
(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) SHIMADA, Itsuro; KUROSAWA, Kazuo;

(21) 2016/14

MATSUYA, Takahiro; IIKUBO, Kazuhiko;
KONDOH, Yutaka; KAMIKAWA, Akio;

(22) 12/01/2016
(45) 31/10/2016

(30) JP20090113936 08/05/2009 JP
(96) 06/05/2010 EP10772177.1
(97) 16/12/2015 EP2428508
(73) Astellas Pharma Inc. and Kotobuki
Pharmaceutical Co., Ltd.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

TOMIYAMA, Hiroshi and IWAI, Yoshinori
(54) СОЕДИНЕНИЕ НА ДИАМИНО
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИОТ КАРБОКСАМИД
(57)
има уште патентни барања.

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome
Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP and 6351, Oaza Sakaki

46 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(51) A 61K 31/315, 31/4168, 31/43, 31/65,

(54) БРЗО ДЕЛУВАЧКИ ИНХИБИТОР НА

31/7048, 33/30, A 61P 1/04
(11) 6412

ЛАЧЕЊЕТО НА ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА
(13) Т1

(57) 1 Фармацевтска композиција за давање

(21) 2016/15

(22) 12/01/2016

во желудникот на пациентот која опфаќа
ефективна количина на најмалку една

(45) 31/10/2016
(30) US20060762595P 27/01/2006 US;
US20060764834P 03/02/2006 US and

фармацевтски прифатлива цинкова сол во
комбинација со инхибиторот на протонската

US20060850891P 11/10/2006 US

пумпа,

(96) 25/01/2007 EP07716990.2
(97) 11/11/2015 EP1976532
(73) Yale University
Two Whitney Avenue

фармацевтски прифатлив носач, адитив или
ексципиент
,
за
употреба
за
брзо

New Haven, CT 06510, US

потребно за најмалку 3,0 во периодот не

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

подолг

(72) GEIBEL, John, P. and KIRCHHOFF,
Philipp

има уште 15 патентни барања.

Патенти

опционално

во

комбинација

со

зголемување на pH желудочните сокови во
желудникот на пациентот на кого тоа му е
од

еден

час

после

давањето.
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(51) C 07D 213/79, A 61K 31/44, A 61P 29/00,
35/00, C 07D 213/81
(11) 6413

(13) Т1

(21) 2016/16

(22) 12/01/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20080137858P 04/08/2008 US
(96) 27/07/2009 EP09790842.0
(97) 04/11/2015 EP2307376
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

и негови фармацевтски прифатливи соли или
солвати,
кадешто:

64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GOUTOPOULOS, Andreas; LIUBUJALSKI, Lesley; YU, Henry and ASKEW,
Benny, C.
(54) НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ФЕНИЛАМИНО ИЗОНИКОТИНОАМИД
(57)

1

Соединение со формула (II)

(51) C 07C 229/30, 227/16, C 07K 7/58
(11) 6414
(21) 2016/17

R1 е водород, метил, етил, n-пропил, iпропил,
SH
или
Hal,
R2 е водород, метокси, етокси, ацетилен,
cyano,

SH

или

Hal,

R3, R4 се независно избрани од водород, SH
или
Hal,
и
Hal

е

има

уште

F,

Cl,
9

Br
патентни

или

I.

барања.

(72) MANSSON, Martin; SENSTAD, Christine;

(13) Т1
(22) 12/01/2016

EFSKIND, Jon and BJO̸RNSTAD, Vidar
(54) 2-АМИНО-3-МЕТИЛ-ХЕКС-5-ЕНОИЧНА

(45) 31/10/2016

КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ВО

(30) US20090255521P 28/10/2009 US
(96) 30/09/2010 EP10759663.7

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЕПТИДИ
КАКОШТО СЕ БАЦИТРАЦИНИ

(97) 11/11/2015 EP2493843
(73) Xellia Pharmaceuticals ApS

(57) 1 Соединението 2-амино-3-метил-хекс5-еноична киселина или негова сол.

P.O. Box 1736

има уште 10 патентни барања.

2300 Ko̸benhaven S, DK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) B 01D 69/00, H 01M 8/18
(11) 6416
(13) Т1

МОЛЕКУЛАРНА ТЕЖИНА КАКО РЕДОКС
ПАР И ПОЛУПРОПУСТЛИВА МЕМБРАНА

(21) 2016/18

ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

(22) 12/01/2016
(45) 31/10/2016

1

Редокс

проточна

ќелија

за

(30) DE20121016317 14/08/2012 DE

(57)

(96) 25/07/2013 EP13742160.8
(97) 21/10/2015 EP2785442
(73) Jenabatteries GmbH
Botzstrasse 5

складирање на електрична енергија, кој
содржи реакциска ќелија која има две

07743 Jena, DE

за течност и се одделени со мембрана за

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

размена на јони, каде што коморите (1, 2) се
секоја исполнети со неразредени присутни

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

редокс-активни компоненти, во растворена
форма или дисперзирани во електролитски

(72) SCHUBERT, Ulrich, Sigmar; HAGER,
Martin and JANOSCHKA, Tobias
(54) РЕДОКС ПРОТОЧНА ЌЕЛИЈА КОЈА

растворувач и, исто така, спроведување на
растворени соли во него и евентуално

СОДРЖИ СОЕДИНЕНИЈА СО ВИСОКА

тешките високо молекуларни соединенија се

Патенти

поларно-специфични комори (1, 2) за католит
и анолит, кои се одделно поврзани со склад

додатни адитиви, назначени со тоа што
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обезбедени како редокс-активни компоненти

растворена форма или во дисперзирана

и мембрана

за одвојување големина (3) е

форма, каде што мембраната за одвојување

обезбедена како мембрана за одвојување на
молекуларна тежина на редокс-активни

големина има селективност од најмалку 500
g/mol и редокс-активни компоненти со висока

компоненти кои постојат неразредени, во молекуларна
просек на моларна маса поголема од 500 g/mol.

тежина

имаат

соодветен

има уште 18 патентни барања.

(51) C 08J 7/06, 9/36, C 08L 67/02
(11) 6417
(21) 2016/19

(13) Т1
(22) 12/01/2016

(54) ЗАШТИТЕНИ ЕКСПАНДИРАНИ
ПОЛИАЛКИЛИДЕН ТЕРЕФТАЛАТИ
(57) 1 Материјал што содржи слој на база на

(45) 31/10/2016
(96) 18/08/2010 EP10173212.1

експандиран полиалкилиден терефталат (A)
прекриен со најмалку еден надворешен слој

(97) 04/11/2015 EP2423249
(73) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 1

(B)

12529 Schönefeld OT Waltersdorf, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(вклучително вода) што самото содржи
неоргански материјал што се стврднува

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Weidinger, Jürgen; Zauner, Christoph and

(комплет, стврднат, вкрстено-поврзан) на
ладно до топла состојба (од -10 °C до +80 °C)

Klusmann, Daniel

при испарување на растворувачот и/или под

што

содржи

најмалку

50

тежина-%

соединение базирано на неорганско халкоген
соединение растворливо во растворувач

влијание на воздух и/или вакуум и/или
50 | С т р а н а
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влажност и/или една од неговите компоненти

соединение и било какви мешавини од

и каде што соединението од слој (B) е

истите.

калциум карбонат и/или соединение на база
на цемент, соединение на база на гипс,

има уште 17 патентни барања.

соединение

на

база

на

глина,

силикат

(51) B 60T 17/22

тело на заптивката (64) на

-

(11) 6418

(13) Т1

ламинарната

(21) 2016/20

(22) 13/01/2016

примени
-

(45) 31/10/2016

конфигурација

за

да

се

помеѓу двете крила (54, 60),
прв канал за компресиран

(30) DE102011112550 06/09/2011 DE
(96) 05/09/2012 EP12766869.7

воздух (44) кој е воден преку тело на
заптивката
(64)
за
насочување
на

(97) 18/11/2015 EP2753519
(73) KNORR-BREMSE Systeme für

компресиран воздух помеѓу двете крила (54,
60), кој прв канал за компресиран воздух (44)

Schienenfahrzeuge GmbH

е опкружен од страна на првиот раб на

80809 München, DE
(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

заптивката (68 ), која е поддржана на тело на
заптивката
(64),

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(72) CZYPIONKA, Simon; HELLER, Martin;

втор канал за компресиран
воздух (14, 16, 26) кој е воден преку тело на

KRYLOV, Vladimir; ROMANOV, Sergey;

заптивката

SIMON, Timm; PETTER, Thomas and
HESSELBARTH, Udo
(54) ПЛОМБА НА КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ И
КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ КОЈ СОДРЖИ

компресиран воздух помеѓу двете крила (54,
60), кој втор канал за компресиран воздух

ПЛОМБА СО КОНТРОЛНИОТ ВЕНТИЛ
(57) 1 Заптивка на контролен вентил (6) за

тело
-

запечатување на прирабница и спојот помеѓу

(14, 16, 26) кој е формиран на

прирабница (54), која е формирана на телото
за поддршка (4) и прирабницата (60) кој е

заптивката (64) помеѓу првиот раб на
заптивката (68) и вториот раб на заптивката

формиран на делот од контролениот вентил
(8,12),
се
состои
од

(70).

(64)

за

насочување

на

(14, 16, 26) е опкружен од страна на вториот
раб на заптивката (70), која е поддржана на
на
заптивката
(64),
кадешто
третиот канал за компресиран воздух
тело на

има уште 10 патентни барања.

Патенти
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бидат притиснати врз дискот на сопирачката

(51) F 16D 65/18
(11) 6425
(21) 2016/21

(13) Т1
(22) 13/01/2016

која е во функција и од кои една акција од
страна на накладка може да се активира со

(45) 31/10/2016

помош на уред за апликација преку барем

(96) 17/08/2012 EP12180769.7
(97) 14/10/2015 EP2559909
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH

една подвижна завртката и по можност преку
две придвижувачки завртки кои се протегаат

80809 München, DE
(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

затворање на плоча (3) затворањето на
приемниот простор (2) на клипер сопирачка

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(1) кон накладка, каде што плочата за

(72) Asen, Alexander
(54) ДИСК СОПИРАЧКА ЗА

затворање (3) е обезбедена со зајакнувачки
ребра (7) барем во регионите на високо

КОМЕРЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

функционалните
1

(57)

1

Диск сопирачка за комерцијални

возила, која се состои од клипер сопирачка

на паралелно растојание една кон друга,
подвижните завртки се водени преку

товари.

има уште 7 патентни барања.

(1), во кој се наоѓаат две гуртни кои можат да

52 | С т р а н а
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кој е поделен радијално од страна на
прстенестата поделба на ѕидот (64) во
просторот со внатрешен притисокот на

(51) B 60T 15/02
(11) 6419

(13) Т1

(21) 2016/22

(22) 13/01/2016
(45) 31/10/2016

сопирачкиот цилиндер (66) и надворешен
простор
за зададената вредност на

(30) DE102011112552 06/09/2011 DE

притисокот

(96) 05/09/2012 EP12787352.9
(97) 18/11/2015 EP2753521
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH

Извор на притисок (24), кој е
поставена за да се вчита простор за притисок

80809 München, DE

одвојувачкиот елемент (70), со тоа што

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

сопирачкиот цилиндер за притисок (16) во
просторот за сопирачките цилиндри под

(72) CZYPIONKA, Simon; HELLER, Martin;
KRYLOV, Vladimir; ROMANOV, Sergey;

притисок (66) а во споредба со зададената
вредност на притисокот во просторот на

SIMON, Timm; PETTER, Thomas and
HESSELBARTH, Udo
(54) ПЛОМБА НА КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ И

зададената вредност на притисокот (68),
Елемент за одвојување (70) кој има

КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ СО ПЛОМБА НА
КОНТРОЛНИОТ ВЕНТИЛ

радијално помеѓу прстенестата поделба на
ѕидот (64) и ѕидот на куќиштето (54).

(57) 1 Апаратот за регулирање (50) на
притисокот во сопирачки цилиндер (16) во

1

контролен

има уште 9 патентни барања.

-

вентил

(2)

се

состои

(68),

и

на сопирачкиот цилиндер (66) со притисок
(44) како функција на аксијалната положба на

од:

аксијален водечки ѕид (74) кој е вметнат

Куќиште (54), со место за примање,

Патенти
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(
51) C 07D 401/12, A 61K 31/502, A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 403/12, 409/14, 413/14, 417/14,

(54) МОДУЛАТОРИ НА АУРОРА КИНАЗА И
ПОСТАПКА ЗА УПОТРЕБА

471/04, 487/04, 497/04

(57)

(11) 6420
(21) 2016/24

1

Соединение од Формулата II:

(13) Т1
(22) 15/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) US655642 18/01/2007 US and
US761675P 23/01/2006 US
(96) 22/01/2007 EP07716912.6
(97) 30/12/2015 EP1984353
(73) Amgen, Inc
Patent Operations, M/S 28-2-C One Amgen
Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HODOUS, Brian L.; CEE, Victor J.; DEAK,
Holly L.; DU, Bingfan; GEUNS-MEYER,
Stephanie D.; NGUYEN, Hanh Nho; OLIVIERI,
Philip R.; PATEL, Vinod F.; ROMERO, Karina
and SCHENKEL, Laurie

54 | С т р а н а

или негов стереоизомер, таутомер, солват
или фармацевтски прифатлива сол, каде што
секој
од A1 и А2, независно, е N или CR9,
под услов најмалку еден од A1 и А2 да е N;
секој од B1, B2, B3 и B4, независно, е
N или CR5, под услов не повеќе од два од
B1,
B2,
B3
и
B4
да
е
N;
C1
D1
D2

е
e
e

N
N

CR10;
или
или

CR11;
CR12;
Патенти
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NR3,

O,

NR3,

S

или

O,

CR3R3;

или

S;

SR14,

OR14,

NR15R15,

SR15,

C(O)R14,

OR15,
C(O)R15

NR14R15,
или

R15;

R1 e OR14, SR14, OR15, SR15, NR14R15,
NR15R15, (CHR15)nR14, (CHR15)nR15 или

R13 e SR14, OR14, SR15, OR15,
NR14R15, NR15R15, C(O)R14, C(O)R15,

R15;
алтернативно R1 и R11 земени заедно со

OC(O)R14, OC(O)R15, COOR14, COOR15,
C(O)NR14R15, C(O)NR15R15, NR15C(O)R14,

јаглеродните атоми за кои тие се поврзани
формираат
делумно
или
потполно

NR15C(O)R15,
NR15C(O)NR14R15,

несатуриран

NR15C(O)C(O)R15,

5-

или

6-член

прстен

од

C(O)C(O)R15,
NR15C(O)NR15R15,
NR15(COOR14),

јаглеродни атоми опционално вклучувајќи 1-3
хетероатоми избрани од О, N и S, и прстенот

NR15(COOR15),
NR15C(O)C(O)NR14R15,
NR15C(O)C(O)NR15R15,
S(O)2R14,

опционално е супституиран независно со 1-3
супституенти од оксо, R15, SR14, OR14,

S(O)2R15, S(O)2NR14R15,
NR15S(O)2R14,

SR15, OR15, OC(O)R15, COOR15, C(O)R15,

NR15S(O)2NR14R15

C(O)NR15R15, NR14R15 или NR15R15;
R2 е Н, хало, NO2, CN, C1-10алкил

NR15S(O)2NR15R15;
R14 е делумно

или

С1-10алкоксил;
секој од R3,R4 и R9, независно, е Н;

сатуриран или потполно несатуриран 5-8
член моноцикличен, 6-12 член бицикличен,

секој R5 e, независно, SR14, OR14,
SR15, OR15, NR14R15, NR15R15, C(O)R14,

или 7-14 член трицикличен прстенест систем,
прстенестиот
систем
формиран
од

C(O)R15, COOR15, OC(O)R15, C(O)C(O)R15,

јаглеродни атоми опционално вклучувајќи 1-3

C(O)NR14R15, C(O)NR15R15, NR15C(O)R14,
NR15C(O)R15,
NR15C(O)NR14R15,

хетероатоми ако е моноцикличен, 1-6
хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9

NR15C(O)NR15R15,
NR15C(O)C(O)R15,
NR15(COOR15), OC(O)NR15R15, S(O)2R14,

хетероатоми
ако
е
трицикличен,
хетероатомите се избрани од O, N, или S,

S(O)2R15,

S(O)2NR15R15,

каде што 0, 1, 2 или 3 атоми од секој прстен

NR15S(O)2R14,
NR15S(O)2NR14R15,

се опционално супституирани независно со
1-5
супституенти
од
R15;

S(O)2NR14R15,

NR15S(O)2NR15R15,
NR15S(O)2R15,

S(O)2NR15R15,
NR15S(O)2R15,
или
или

потполно

R15;

R15
e
H,
хало,
халоалкил,
халоалкоксил, оксо, CN, OH, SH, NO2, NH2,

R6
e
R14;
секој од R7 и R8, независно, е R13,

ацетил, C1-10-алкил, С2-10-алкенил, С2-10алкинил,
C3-10-циклоалкил,
C4-10-

NR15C(O)C(O)NR14R15,
NR15C(O)C(O)NR15R15

R14

или

или

R15;

циклоалкенил,

C1-10-алкиламино-,

C1-10-

алтернативно, еден од R7 и R8 земен
заедно со јаглеродните атоми за кои тие се

диалкиламино-,
С1-10-алкоксил,
С1-10тиоалкоксил или сатуриран или делумно или

поврзани формираат потполно сатуриран
или делумно или потполно несатуриран 5-

потполно
несатуриран
5-8
член
моноцикличен, 6-12 член бицикличен, или 7-

или 6-член прстен од јаглеродни атоми

14

опционално вклучувајќи 1-3 хетероатоми
избрани од O, N, или S, и прстенот е

наведениот прстенест систем формиран од
јаглеродни атоми опционално вклучувајќи 1-3

опционално супституиран независно со 1-4
супституенти од R13, R14 или R15;

хетероатоми ако е моноцикличен, 1-6
хетероатоми ако е бицикличен, или 1-9

секој од R10, R11 и R12, независно е

хетероатоми ако е трицикличен, наведените

Патенти

член

трицикличен

прстенест

систем,
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хетероатоми се избрани од О, N, или S, каде

терц-бутил,

метиламин,

диметиламин,

што секој од C1-10-алкил, С2-10-алкенил, С2-

етиламин,

диетиламин,

пропиламин,

10-алкинил,
C3-10-циклоалкил,
циклоалкенил, С1-10-алкиламино-,

C4-10С1-10-

изопропиламин,
дипропиламин,
диизопропиламин, бензил или фенил; и

С1-10-алкоксил,
С1-10прстен од наведениот

n
e
0,
1,
2,
3
или
4;
под услов не повеќе од еден од D1 и D2 да е

диалкиламино-,
тиоалкоксил и

прстенест систем е опционално супституиран
независно со 1-5 супституиенти од хало,

N.

халоалкил, CN, NO2, NH2, OH, оксо, метил,

1

метоксил, етил, етоксил, пропил, пропoксил,
изопрoпил, циклопропил, бутил, изобутил,

има уште 30 патентни барања.

(51) C 07D 498/16, A 61K 31/5365, 47/48, A

(57)

61P 35/00
(11) 6421

(13) Т1

(21) 2016/25

(22) 15/01/2016

1

Соединение

со

формула

4:

Y

(CH2)2CR1R2SZ:

(45) 31/10/2016
(30) US471739P 20/05/2003 US
(96) 20/05/2004 EP04750945.0
(97) 21/10/2015 EP1651162
(73) ImmunoGen, Inc.
Waltham, MA 02451, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) WIDDISON, Wayne, C. and CHARI, Ravi,
V., J.
(54) ПОДОБРЕНИ ЦИТОТОКСИЧНИ
АГЕНСИ КОИ СОДРЖАТ НОВИ

пришто

е

R1 е метил и R2 е H или R1 и R2 се метил; и
Z

is

H

or

-SCH3.

МЕЈТАНЗИНОИДИ
1
има уште 42 патентни барања.
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горна површина на лежиште (30) и долна

(51) A 61F 2/38
(11) 6531

(13) Т1

површина

(21) 2016/26

(22) 15/01/2016

- тибијалната плоча (15) има барем еден
приклучок со просторно лежиште на

(45) 31/10/2016

за

поврзување

со

коски(20);

(30) ZA201107123 29/09/2011 ZA
(96) 28/09/2012 EP12784342.3

предната страна кој се отстранува но го
обезбедува просторното лежиште (90) со

(97) 18/11/2015 EP2763626
(73) Oosthuizen, Christiaan Rudolf

тибијалната плоча (15); карактеристично по
тоа што тибијалната плоча
(15) е

2195 Johannesburg, ZA

прилагодена наизменично на самото место

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

да прима првенствено вчитани просторни
лежишта (90) со минимален антериорен

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Oosthuizen, Christiaan Rudolf
(54) ТИБИЈАЛНА КОМПОНЕНТА

пристап и за мобилни и за фиксни протези,

(57) 1 Тибијална компонента (10), погодна
за употреба за ортопедски протези кои имаат

лежиште (90) меѓу мобилни и фиксни протези
е веднаш или по постапката на ревизија, без

феморална компонента и
просторно
лежиште (90), тибијалната компонента (10)

пречки за површината за поврзувањена
коските со тибијалната компонента (10).

се

состои

пришто

наизменичноста

на

просторното

од:
1

- планарна тибијална плоча (15) која има

Патенти

има уште 13 патентни барања.
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(51) G 01N 33/68, C 07K 16/18, C 12N 5/20

(57)

1

Моноклонално

антитело

што

(11) 6422

(13) Т1

специфично ги препознава Aβ11-x пептидите

(21) 2016/27

(22) 15/01/2016

добиени после расцепување на APP
протеинот со BACE-1 на Glu11 без вкрстена

(45) 31/10/2016
(30) PCT/EP02/11062 27/09/2002 -(96) 09/09/2003 EP03798156.0

реактивност за други APP фрагменти, каде
што моноклоналното антитело специфично

(97) 11/11/2015 EP1546734
(73) Janssen Pharmaceutica NV

ги препознава првите 5 до 7 човечки амино
киселини од β-секретазата_11 местото на

Turnhoutseweg 30

расцепување, т.е. Сек Ид Бр.:1 и Сек Ид

2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бр.:2 или првите 5 до 7 глувчешки амино
киселини од β-секретазата_11 местото на

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MERCKEN, Marc, Hubert and

расцепување, i.e. Сек Ид Бр.:3 и Сек Ид
Бр.:4,
како
имуногени.

VANDERMEEREN, Marc, Maria, Pierre, Pelagie
(54) N-11 СКРАТЕНИ АМИЛОИД-БЕТА
МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА, СОСТАВИ,

1
има

уште

14

патентни

барања

МЕТОДИ И УПОТРЕБИ
.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00
(11) 6423
(21) 2016/28

(13) Т1
(22) 15/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE102011083725 29/09/2011 DE
(96) 24/09/2012 EP12766636.0
(97) 28/10/2015 EP2760878

58 | С т р а н а

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH
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Müllerstrasse 178

хидрокси, флуор, метокси или етокси и

13353 Berlin, DE and Alfred-Nobel-Strasse 10

R5

40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R5 претставува флуор, хидрокси, метокси
или етокси и R6 претставува водород или

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ROTGERI, Andrea; BOTHE, Ulrich;

R5 претставува водород и R6 претставува
флуор
и

BARAK, Naomi; BUSEMANN, Matthias;
FISCHER, Oliver Martin; GASHAW, Isabella;

R7 претставува водород, C1-C4-алкил, C3C6-циклоалкил,
циклопропилметил,

HARTUNG, Ingo and MARQUARDT, Tobias
(54) ЕСТРА-1,3,5(10),16-ТЕТРАЕН-3КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА ЗА

трифлуорометил или 2,2,2-трифлуороетил и

НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ,
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ШТО ГИ

претставуваат водород, метил, етил или
Ra и Rb заедно претставуваат -(CH2)n- каде

СОДРЖАТ ИСТИТЕ, И НИВНА УПОТРЕБА

што n = 2, 3, 4 или 5, каде што до 4

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИКАМЕНТИ

водородни атоми од CH2 може да бидат
заменети
од
флуор
атоми
или

1

(57)

Соединенија со формулата (I)

и

R6

претставуваат

водород

или

R8 претставува -CRaRb -COOH каде што
Ra и Rb независно едно од друго

Ra и Rb заедно претставуваат -CH2-O-CH2-,
-CH2-NH-CH2-, -CH2-N(CH3)-CH2-,
CH2CH2-O-CH2CH2-, -CH2CH2-NH-CH2CH2-,
-CH2CH2-N
(CH3)
-CH2CH2или
Ra претставува водород, метил или етил и
Rb заедно со R7 претставува -(CH2)n- каде
што n = 1, 2, 3, 4, каде што до 4 водородни
атоми од CH2 може да бидат заменети од
флуор
атоми
или
Ra
во
R1

и

R2

кои
независно

што
едно

од

друго

претставуваат водород, флуор, хлор, нитрил,
трифлуорометил,
пентафлуороетил,
метокси,
-OCH2CF3,

етокси,
трифлуорометокси,
CH3SO2-,
CH3CH2SO2-,
-

(C=O)CH3,

карбоксил,

C1-C4-

алкил,

хидрокси, -CH2OH, -C(CH3)2OH, -CONH2, (C=O)NH-алкил, -(C=O)N(CH3)2,
SO2NH2, -SO2NH(CH3), -SO2N(CH3)2 или
замената на C-H група во пиридин прстенот
од
R3

и

азотен
атом
R4 претставуваат водород

и
или

R3 претставува хидрокси, флуор, метокси
или етокси и R4 претставува водород или
R3 претставува водород и R4 претставува
Патенти

заедно

со

R7

претставува

-CH2-O-

CH2CH2-, - CH2-N(CH3)-CH2CH2- и Rb
претставува водород, метил или етил или
претставува -CRcRd-CReRf-COOH каде што
Rc, Rd, Re, Rf претставуваат водород или
Rc,
Rd
независно
претставуваат метил,

едно
од
друго
етил или заедно

претставуваат -(CH2)n-каде што n = 2, 3, 4, 5
или
-CH2CH2-O-CH2CH2и
претставуваат
водород

Re,

Rf
или

Rc, Rd претставуваат водород и Re, Rf
независно едно од друго претставуваат
метил, етил или заедно претставуваат (CH2)n- каде што n = 2, 3, 4, 5, -CH2CH2-OCH2CH2-, -CH2CH2-NH-CH2CH2-, -CH2CH2N(CH3)-CH2CH2- или
Rc
претставува

-CH2-O-CH2- или
метил,
етил,

трифлуорометил и Rd, Re и Rf претставуваат
59 | С т р а н а
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водород

или

Rg

претставува

водород

или

Rc, Rd и Rf претставуваат водород и Re

Rg и R7 заедно претставуваат -CH2- или -

претставува метил, етил, трифлуорометил,
хидрокси
или
метокси
или

CH2CH2и нивни соли, солвати и солвати на

Rc и Re заедно претставуваат -(CH2)n- каде
што n = 1, 2, 3 или 4 и Rd и Rf претставуваат

солите.

водород
претставува

1
има уште 8 патентни барања.

-CH2-CH2-CHRg-COOH

или
каде

што

(51) B 65D 5/02, 5/10, 5/44, 5/50
(11) 6424
(13) Т1
(21) 2016/29

има уште 13 патентни барања.

(22) 18/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE20091040188 07/09/2009 DE and
DE20101004810 15/01/2010 DE
(96) 07/09/2010 EP10770977.6
(97) 11/11/2015 EP2475580
(73) Hipp & Co
Brünigstrasse 141
6072 Sachseln, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TRUNK, Elmar
(54) ПАКУВАЊЕ, ОСОБЕНО ЗА ПРАШАЦИ
(57) 1 Расклопена кутија за прашкасти
супстанции со долен дел (8) и капак (9) се
карактеризира со тоа што долниот дел (8)
има потпора во неговиот горен регион и дека
потпората е формирана како остар раб,
поради што долниот дел има две јазичиња
(18, 19) кои се поврзани со точка на лепење.
1

(51) A 61K 38/24, A 61P 5/06

(73) Ferring BV

(11) 6415

(13) Т1

Polaris Avenue 144

(21) 2016/30

(22) 18/01/2016

2132 JX Hoofddorp, NL

(45) 31/10/2016

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) EP20110176803 08/08/2011 -(96) 08/08/2012 EP12753675.3

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ARCE, Joan-Carles

(97) 18/11/2015 EP2741763
60 | С т р а н а
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(54) СОСТАВ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА

6- сиалијација кадешто 1 % до 50% од

ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ

вкупната сиалијација е α2, 6- сиалијација, и

(57)
1
Производ којшто содржи
фоликостимулирачки хормон (ФСХ) за

50% дo 99% од вкупната сиалијација е α 2,3sialyation; и кадешто лекувањето на

употреба во лекувањето на неплодност кај
пациент којшто има ниво на AMH серум oд

неплодност содржи чекор на одредување на
нивото на AMH серум на пациентот, и чекор

<15 pmol/L, кадешто производот треба да
биде администриран во доза од или

на администрација на дозата кон пациент
којшто има ниво на AMH серум of <15 pmol/L.

еквивалентна на, 11 до 13mg човечки добиен

1

рекомбинантен
ФСХ
дневно,
рекомбинантниот ФСХ вклучува α2, 3- и α2,

има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/454, 31/4545, A

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

61P 25/00, 29/00, 3/00, 35/00, C 07D 401/14,
405/14, 413/14, 417/14

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;

(11) 6432
(21) 2016/31

(13) Т1
(22) 20/01/2016

MAGARO', Gabriele; ALISI, Maria, Alessandra;
GAROFALO, Barbara; OMBRATO, Rosella and

(45) 31/10/2016
(30) EP20120156298 21/02/2012 --

MANCINI, Francesca
(54) УПОТРЕБА НА 1Н-ИНДАЗОЛ-3-

(96) 08/02/2013 EP13703799.0

КАРБОКСАМИД СОСТОЈКИ КАКО

(97) 23/12/2015 EP2817301
(73) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI

ГЛИКОГЕН СИНТАЗА КИНАЗА 3 БЕТА
ИНХИБИТОРИ

FRANCESCO - A.C.R.A.F. - S.p.A.
Viale Amelia, 70

(57)
има уште патентни барања.

00181 Roma, IT

(51) F 41A 3/38, 19/32, 19/33, 5/02
(11) 6433
(13) Т1

5611 University Boulevard
Vancouver, B.C. V6T 1K5, CA

(21) 2016/32

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(22) 20/01/2016
(45) 31/10/2016

(30) US508651 24/07/2009 US
(96) 19/07/2010 EP10802009.0
(97) 04/11/2015 EP2457055
(73) Loganchuk, Vladimir

(
51) C 07D 217/02, A 61K 31/407, 31/4725,
31/496, 31/5377, 31/551, A 61P 25/28, 27/06,
9/00, C 07D 401/12, 413/12, 487/08
Патенти

(72) Loganchuk, Vladimir
(54) BREECH DEVICE FOR A HAND
FIREARM
(57)
има уште патентни барања.

(11) 6434
(21) 2016/33

(13) Т1
(22) 20/01/2016
(45) 31/10/2016
61 | С т р а н а
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(30) JP20090146040 19/06/2009 JP
(96) 18/06/2010 EP10789260.6
(97) 06/01/2016 EP2444395
(73) D. Western Therapeutics Institute, Inc.

кадешто
X и Y секој независно претставува директна

1-18-11 Nishiki Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi 460-00003, JP

врска
,
NH,
CH=CH,
O,
или
S;
R1 и R2 секој независно претставува атом

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

на водород, атом на халоген, цијано група,
алкил група, халогеноалкил група, алкенил

(72) HIDAKA, Hiroyoshi; TAKAHASHI, Kouichi;

група,

INOUE, Yoshihiro; SUMI, Kengo and
NAKAMURA, Ryohei
(54) СУПСТИТУИРАИ ДЕРИВАТИ НА
ИЗОКИНОЛИН

хидроксил група, меркапто група, азотна
група, арил група, амино група, или

(57)

1

Деривати

на

Изокинолин-6-

алкокси

група,

алкилтио

група,

аминоалкилтио
група
R3 и R4 секој независно претставува атом
на водород , алкил група, алкенил група,

сулфонамид претставени со Формула (1),
нивна сол, или солват на дериватот или

амино
група,
алкиламино
диалкиламино група, аминоалкил

солите:

халогеноалкил
група,
алканоил
група,
аминоалканоил група, алкиламиноалканоил
група,
група,

група,
група,

алкоксикарбонил група, хидроксил
или
меркапто
група,
или

R3 и R4 заедно формираат алкилен група
или алкенилен група, којашто може да се
премости помеѓу два јаглеродни атоми кон
арбитрарна позиција; и 1, m, и n претставува
цел
број
од
1
до
4.
1
има уште 8 патентни барања.

(51) A 61K 31/216, 31/282, 31/337, 31/41,

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku

31/4192, 31/4196, 31/428, 31/4545, 31/69, A
61P 25/02, 35/00

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6435

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2016/34

(22) 21/01/2016

(72) KITAMOTO, Naomi
(54) СОЕДИНЕНИЈА ЗА СУПРЕСИЈА НА

(45) 31/10/2016
(30) JP2010015935 27/01/2010 JP
(96) 26/01/2011 EP11705047.6

ПЕРИФЕРНО НЕРВНО НАРУШУВАЊЕ КОЕ
Е ИНДУЦИРАНО ОД АНТИКАНЦЕРНО

(97) 13/01/2016 EP2528598
(73) Takeda Pharmaceutical Company

СРЕДСТВО

Limited

има уште патентни барања.
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(51) A 61K 9/28, 31/437, 9/48, A 61P 7/02

(57) 1 Таблета или капсула која што содржи

(11) 6436

(13) Т1

фармацевтски

(21) 2016/35

(22) 21/01/2016

фармацевт¬ски¬от состав содржи апиксабан
и фармацевтски прифатлив дилуент или

(45) 31/10/2016

состав,

при

што

(30) US308056P 25/02/2010 US
(96) 24/02/2011 EP11707284.3

преносител, при што апиксабанот е во форма
на честичка и кристал и индивидуални

(97) 16/12/2015 EP2538925
(73) Bristol-Myers Squibb Company and

апиксабан честички, без разлика дали
честичките опстануваат поединечно или во

Pfizer Inc.

група, имаат D90 еднаов на, или помал од 89

Princeton, NJ 08543 , US and New York, NY
10017 , US

μm како што е измерено со расејување со
ла¬серско
свет¬ло.

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

има уште 11 патентни барања.

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA,
Jingpin and VEMA-VARAPU, Chandra
(54) ФОРМУЛАЦИИ ЗА АПИКСАБАН

(51) C 12Q 1/68
Патенти

(11) 6437
(21) 2016/36

(13) Т1
(22) 21/01/2016
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(45) 31/10/2016

ТЕРАПИЈА СО ИНХИБИЦИЈА НА

(30) US106491P 17/10/2008 US

ТЕЛОМЕРАЗАТА

(96) 13/10/2009 EP09821131.1
(97) 06/01/2016 EP2342360
(73) Geron Corporation
Menlo Park, CA 94025, US

(57) 1 Метод за надгледување на пациент
заради нуспојава поврзана со терапија со

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

пациентот за должината или должинската
дистрибуција на теломерите и при што

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пациентот се третира со инхибиторот на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HARLEY, Calvin, B.; ELIAS, Laurence;

теломераза
1

SMITH, Jennifer; RATAIN, Mark, J. and
BENEDETTI, Fabio
(54) МЕТОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА

има уште 17 патентни барања.

ин¬хи-биција на теломераза при што методот
опфаќа тестирање на биолошки примерок од

за

да

се

третира

канцер.

СЕНЗИТИВНОСТА НА ПАЦИЕНТ НА

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7105
(11) 6438
(21) 2016/37

2333 CH Leiden, NL and 2333 ZA Leiden, NL

(13) Т1
(22) 21/01/2016

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

(45) 31/10/2016

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(30) PCL/NL2008/050673 27/10/2008 -(96) 13/01/2009 EP13160338.3

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) de Kimpe, Josephus Johannes;

(97) 06/01/2016 EP2607484
(73) BioMarin Technologies B.V. and

Platenburg, Gerardus Johannes; van Deutekom,
Judith Christina Theodora; Aartsma-Rus,

Academisch Ziekenhuis Leiden
64 | С т р а н а
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Annemieke and van Ommen, Garrit-Jan
Boudewijn
(54) МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕФИКАСНО
ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН 45 ВО ПРЕ-

и при што споменатиот олигонуклеотид има

mRNA КАЈ ДУШЕНОВА МУСКУЛНА
ДИСТРОФИЈА

не се состои од
GCTGCCCAATGCCA

(57) 1 Антисенс олигонуклеотид, преку кој
споменатиот антисенс олигонуклеотид е

CTGACAACAGTTTGCCGCTGCCCAA -3’, 5’ GTTGCATTCAATG TTCTGACAACAG -3’, 5’

спо¬собен да се врзе за верига од најмалку

GCTGAATTATTTCTTCCCCAGTTGC - 3’ or 5’-

21 нуклеотиди во рамките на следната
нуклеотидна низа во ексон 45 од дистофин

ATTATTTCTTCCCCAG

пре-mRNA:

1
има уште 18 патентни барања.

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/454, 31/4545, A

00181 Roma, IT

61P 25/00, 29/00, 3/00, 35/00, C 07D 401/14,

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

405/14, 413/14
(11) 6441

(13) Т1

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) ALISI, Maria Alessandra; CAZZOLLA,

(21) 2016/38

(22) 22/01/2016
(45) 31/10/2016

должина од најмалку 21 нуклеотиди и при
што споменатиот антисенс олигонуклеотид
5’-

AACAGTTTGCC
3’,
5’-

TTGCATTCA-3’.

Nicola; FURLOTTI, Guido; OMBRATO, Rosella;
MANCINI, Francesca; DRAGONE, Patrizia and

(96) 07/02/2013 EP1370491.2
(97) 30/12/2015 EP2817302
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini

MAUGERI, Caterina
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА 1Н-ИНДАЗОЛ-3-

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

ГЛИКОГЕН СИНТАЗА КИНАЗА 3 БЕТА

Патенти
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(57)

има уште патентни барања.

(
51) C 07D 207/277, A 61K 31/4015, 31/402,
31/4025, A 61P 35/00, C 07D 401/04, 401/06,

CH(C≡CH)фенил,
A
или
(CH2)nHet,
R3 означува OH, N3, NH2 или F,

401/12, 403/04, 403/12, 405/04, 405/12, 405/14,
409/12, 413/10, 413/12

R4 означува H или алкил којшто има 1, 2, 3
или
4
C
атоми,

(11) 6442

(13) Т1

R2 и R4 заедно исто така означува алкилен

(21) 2016/39

(22) 22/01/2016

којшто има 2, 3, 4 или 5 C атоми, кадешто
една CH2 група може да биде исто така

(45) 31/10/2016
(30) DE20101048374 13/10/2010 DE
(96) 14/09/2011 EP11761005.5

заменета од NH, NA, N-COA, N-(CH2)nAr3, N(CH2)nHet2, CH-A, CH-O-(CH2)nAr3, N-SO2A

(97) 16/12/2015 EP2627631
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250

или O и/или може да биде супституирана со

64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

бензимидазолил, пиридил, дибензофуранил,
карбазолил,
индолил,
дихидроиндолил,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ZENKE, Frank; HEINRICH, Timo;

бензофуранил, дихидробензофуранил, 2,3дихидробензо-1,4-диоксинил,
хроманил,

CALDERINI, Michel and MUSIL, Djordje
(54) ПИРОЛИДИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА МЕТАР2

пиперазинил,

(57)

1

A,
Het

Соединение од формулата I

означува

пиридазинил,

пиразолил,

морфолинил,

тетрахидропиранил,
изокинолинил,

кинолинил,
изоиндолил,

дихидрокинолинил,
дихидроизокинолинил,
тетрахидрокинолинил,
тетрахидроизокинолинил,

киназолилнил,

киноксалинил,

фталазинил, пуринил, нафтилпиридинил,
пиримидинил, индазолил, фурил, тиенил,
имидазолил,
оксадиозилил,

кадешто
R1 означува фенил, бензил, нафтил or
бифенил, секој којшто е несупституиран or
моно-,
ди-,
три-,
тетраили
пентасупституиран со Hal, CN, NHCOA,
NHSO2A, SO2A
(CH2)nHet,

и/или

CONH2;

R2
означува
[C(R4)2]nAr2,
CH[B(OH)2]CH2Het,

A

или

(CH2)nCyc,

пиролил,
изоксазолил,

оксазолил,
тиазолил,

триазолил,
тетразолил,
тиадиазол,
бензотиазолил,
имидазо[1,2-a]-пиридинил,
бензоксазолил,

1,3-бензодиоксолил,
пиперидин-1-ил,
оксазинан- 2-ил,

пиролидин-1-ил,
1,21,2,5-оксадиазинан-2-ил,

1,3-оксазинан-3-ил
или
хексахидропиримидинил, секој од којшто е
несупституиран

или

моно-,

ди-

или

трисупституиран A, OA, COOA, COA, CHO,
(CH2)nCONH2,
(CH2)nCONHA,
(CH2)nCONA2,
и/илиHet1,

SO2A,

NHSO2A,

=O

Het1 означува пиридазинил , пиразолил,
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морфолинил,

и/илиCONH2, и/или кадешто еден или два

пиримидинил, фурил, тиенил, имидазолил,

пиперазинил,

несоседни CH и/или CH2 групи можат да

пиролил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил,
триазолил,
тетразолил,
тиадиазолил,

бидат заменети со O, N и/или NR4, or Cyc,
Ar2 означува фенил којшто е несупституиран

пиперидин-1-ил,
тетрахидропиранил,

или
моно-,
ди-,
три-,
тетраили
пентасупституиран со A, Hal, CN, OH и/или

пиролидин-1-ил,
1,2-оксазинан-2-ил,

1,2,5-оксадиазинан-2-ил, 1,3-оксазинан-3-ил
или хексахидропиримидинил, секој од којшто

OA, Ar3
означува
фенил
несупституиран
или
моно-,

е

трисупституиран со

несупституиран

трисупституиран
Het2 означува

или

моно-,

ди-

или

којшто
е
диили

Hal, OH, OA и/илиA,

A
и/или
OA,
пиридил, пиримидинил,

Cyc означува цикличен алкил којшто има 3-7
C атоми, Hal означува F, Cl, Br или I, n

фурил,
тиенил,
имидазолил,
pyrrolил,
оксазолил, оксадиазолил , изоксазолил,

означува
0,
1,
2,
3
или
4,
и нивни фармацевтски прифатливи соли,

тиазолил,

таутомери

триазолил,

тетразолил

или

и

стереоизомери,

тиадиазол
A означува неразгранет или разгранет алкил

нивни

мешавини

во

којшто има 1-10 C атоми, кадешто 1-7 H
атоми може да бидат заменети со F, Cl, Br,

1
има уште 7 патентни барања.

вклучувајќи

сите

односи.

OH, CHO, COA, COOA, CN, CONA2, CONHA

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/53, A 61P 29/00,
C 07D 413/14, 417/14, 451/02, 487/04, 491/10,
498/08
(11) 6443

(13) Т1

(21) 2016/40

(22) 25/01/2016

(57) 1 Соединение со формулата (I) или
негова фармацевтски прифатлива сол,

(45) 31/10/2016
(30) US382158P 13/09/2010 US
(96) 13/09/2011 EP11757294.1
(97) 04/11/2015 EP2616465
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BARKER, Oliver; BENTLEY, Jonathan;
BOCK, Mark G.; CAIN, Thomas; CHOVATIA,
Praful; DOD, Jennifer Ruth; EUSTACHE,
Florence; GLEAVE, Laura; HARGRAVE,
Jonathan; HEIFETZ, Alexander; LAW, Richard;
RAOOF, Ali and WILLOWS, David
(54) ТРИАЗИН-ОКСАДИАЗОЛИ

каде

што

R1
водород-

е

одбрано

од

халогенC1-C7-алкил
хало-C1-C7-алкил-;
R2
водород

е

одбрано

од

C1-C7-алкил
хало-C2-C7-алкил
амино-C2-C7-алкил

Патенти
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N-C1-C7-алкил-амино-C2-C7-алкил

R7 е одбрано од водород и C1-C7-алкил

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C2-C7-алкил

Y

хидрокси-C2-C7-алкил
C1-C7-алкокси-C2-C7-алкил

хетероарил, хетероциклил, спироциклил, што
се несупституирани или супституирани од 1-3

C3-C10-циклоалкил-C1-C7-алкил
циано-C2-C7-алкил-;

супституенти
халоген-;

или
R1 и R2, заедно со атомите на кои тие се

C1-C7-алкил-;
хало-C1-C7-алкил-;

прикачени, формираат 4-7 член, заситен или

хало-C1-C7-алкил-окси-C1-C7-алкил;

делумно заситен хетероцикличен прстен,
што е несупституиран или супституиран од 1-

C1-C7-алкил-окси-C1-C7алкил-окси;
C1-C7-алкокси-;
C1-C7-алкокси-C1-C7-

3
супституенти
C1-C7-алкил

алкокси-;
C1-C7-алкокси-

одбрани

од

е

одбрано

од

циклоалкил,

арил,

одбрани

од

хало-

NC-C1-C7-алкокси-;
C1-C7-алкил-;

хало-C1-C7-алкил

C3-C10-циклоалкил-окси-C1-C7-алкил-;

амино-C1-C7-алкил
N-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил

C3-C10-циклоалкил-C1-C7-алкил-окси-;
C3-C10-циклоалкил-окси-;

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-C1-C7-алкил
хидрокси-C1-C7-алкил

C3-C10-циклоалкил-NR7’- C1-C7-алкил-, каде
што R7’ е одбрано од водород и C1-C7-

C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил
C3-C10-циклоалкил-C1-C7-алкил

алкил;
C3-C10-циклоалкил- C1-C7-алкокси- C1-C7-

циано-C1-C7-алкил-;

алкил-;

R
халоген

е

одбрано

од

C2-C7-алкенил;
хидрокси-;

хало-C2-C7-алкенил;

C1-C7-алкил
хало-C1-C7-алкил-

хидрокси-C1-C7-алкил-;
хало-C1-C7-алкил-окси-;

C1-C7-алкокси

амино-;

циано
хало-C1-C7-алкокси

N-C1-C7-алкил-амино-;
N-хало-C1-C7-алкил-амино-;

нитро;
-C(O)-O-R’, каде што R’ е одбрано од

N-хетероциклил-амино-,
циклоалкил-амино-,

водород, C1-C7-алкил; C3-C10-циклоалкил;
C1-C7-алкокси; халоC1-C7-алкил арил; арил-

хетероциклилот
и
циклоалкилот
се
опционално супституирани од хало-C1-C7-

C1-C7-алкил-; хетероарил; хетероарил C1-

алкил-окси, C1-C7-алкил; C3-C10-циклоалкил

C7-алкил-;
хетероциклил;

и
C1-C7-алкокси;
N-C3-C10-циклоалкил-C1-C7-алкил-амино-;

-S(=O)2-C1-C7-алкил;
-S(=O)2-C3-C10циклоалкил;
-S(=O)2-C1-C7-алкокси;

N,N-ди-C1-C7-алкил-амино-; N,N-ди-хало-C1C7-алкил-амино-;

R3

од

N,N-ди-хетероциклил-амино-, N,N-ди-C3-C10-

(a)
-L-Y,
каде
што
-L- е одбрано од директна врска; -(CH2)p-, -

циклоалкил-амино- каде што хетероциклилот
и
циклоалкилот
се
опционално

C(O)-, -NR7-, -NR7-C(O)- или
C(O)-NR7-,

супституирани од хало-C1-C7-алкил-окси,
C1-C7-алкил; C3-C10-циклоалкил и C1-C7-

е

одбрано

-

каде што p е одбрано од 1, 2 или 3
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циано-;

оксо;

алкил, хало-C1-C7-алкил или C1-C7-алкокси,

C1-C7-алкокси-карбонил-;

и

C1-C7-алкокси-C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-;
арил;
арил-C1-C7-алкил-;
арил-окси;

супституиран со халоген, C1-C7-алкил, халоC1-C7-алкил
или
C1-C7-алкокси.

хетероциклил;
хетероциклил-C1-C7-алкил-;

хетероциклил-

или
(б) -C(O)-NR5’R5 или -C(O)-O-R5, каде што

окси-;
хетероциклил-окси-C1-C7-алкил-; арил-окси-

R5 и R5’ се одбрани од водород, C1-C7алкил; C3-C10-циклоалкил; C1-C7-алкокси;

C1-C7-алкил-; хетероарил-окси-C1-C7-алкил-

хало-C1-C7-алкил арил; арил-C1-C7-алкил-;

;
хидрокси-карбонил-;
-S- хало-C1-C7-алкил; -S-C1-C7-алкил; -S-

арил; хетероарил; хетероарил C1-C7-алкил-;
хетероциклил; индан; или R5 и R5’ заедно со

арил;
хало-C1-C7-алкил-S-

атомот на азот на кои тие се прикачени,
формираат 4-9 член, заситен или делумно

C1-C7-алкил;

C1-C7-

наведениот

арил

заситен

-S(=O)2- C1-C7-алкил; -S(=O)2- хало-C1-C7алкил; -S(=O)2-арил; -S(=O)2-хетероарил;-

хетероцикличен прстен, опционално содржи
дополнителен хетероатом одбран од N, O

S(=O)2-NR4’R4;
-S(=O)2-хетероциклил;

или
S;
каде што наведениот C3-C10-циклоалкил;

S(=O)-C1-C7-алкил;

или

опционално

алкил-S-C1-C7-алкил;

хало-C1-C7-алкил-S(=O)2-C1-C7-алкил;
C7-алкил-S(=O)2-C1-C7-алкил;

моноцикличен

е

бицикличен

C1-

арил, хетероарил, хетероциклил и индан се
опционално супституирани со 1 to 3

-S(=O)-хало-C1-C7-

супституенти одбрани од C1-C7-алкил, хало-

алкил; -S(=O)-C1-C7-алкокси;
S(=O)-C3-C10-циклоалкил;

-

C1-C7-алкил, C1-C7-алкокси, хало-C1-C7алкил-окси-, халоC1-C7-алкил-окси- C1-C7-

-C(O)-C1-C7-алкил; -C(O)-хало-C1-C7-алкил;
-C(O)-C1-C7-алкокси;
-C(O)-C3-C10

алкил, C1-C7-алкил-оксихидрокси-C1-C7-алкил;

циклоалкил;

m

-C(O)O-C1-C7-алкил;
-C(O)O-C3-C10циклоалкил;
-C(O)O-хало-C1-C7-алкил;
-

n
е
0-2;
R8 е водород и R9 е одбрано од водород,

C(O)O-C1-C7-алкокси;
-C(O)-NR4’R4 или -NHC(O)-R4 каде што

C1-C7-алкокси-C1-C7-алкил-,
C1-C7-алкил,
C1-C7-алкокси
и
халоC1-C7-алкил;

R4 е одбрано од водород, C1-C7-алкил,
хало-C1-C7-алкил, C3-C10-циклоалкил, C3-

"циклоалкил" се однесува на заситени или
делумно
незаситени
моноцикличен,

и

C10-циклоалкилC1-C7-алкил
алкокси;
R4’
е

одбрано

од

C1-C7водород;

е

C1-C7-алкил

и

0-1;

бициклични или трициклични јаглеводородни
групи
"арил"

од
се

3-12
јаглеродни
атоми;
однесува
на
6-јаглерод

или R4 и R4’ заедно со атомот на азот на кои
тие се прикачени, формираат 4-7 член,

моноцикличен, 10-јаглерод бицикличен, или
14-јаглерод
трицикличен
ароматски

заситен или делумно заситен моноцикличен

прстенест

хетероцикличен прстен, опционално содржи
дополнителен хетероатом одбран од N, O

"хетероарил" се однесува на a 4-, 5-, 6-, или
7-член моноцикличен, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, или

или
S,
и
хетероцикличен

наведениот
опционално

12-член бицикличен или 10-, 11-, 12-, 13-, 14или 15-член трицикличен незаситен прстен

супституиран со арил, арил-окси-, C1-C7-

или прстенест систем – го носи највисокиот

Патенти

каде
што
прстен
е

систем;
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можен број на коњугирани двојни врски во

моноцикличен хетероциклил" како што е

прстенот(е),

дефинирано

што

содржи

најмалку

еден

тука

претходно

што

е

хетероатом одбран од N, O и S, каде што N и
S може исто така опционално да се

кондензиран за втор 3 до 6 член заситен
прстен преку еден единечен атом, и каде што

оксидирани до разни состојби на оксидација;
"хетероциклил" се однесува на a 4-, 5-, 6-, 7

вториот прстен содржи
хетероатоми
независно

или 8-член моноцикличен, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-,
или 12-член бицикличен или 10-, 11-, 12-, 13-,

кислород,
под услов

14- или 15-член трицикличен заситен или

оксадиазол-3-ил]-N2-метил-N2-фенил-1,3,5-

делумно незаситен прстен или прстенест
систем,
што
содржи
најмалку
еден

триазин-2,4-диамин и 6-[5-(2-фуранил)-1,2,4оксадиазол-3-ил]-N,N,N’-метил-N’-фенил-

хетероатом одбран од N, O и S, каде што N и
S може исто така опционално да се

1,3,5-триазин-2,4-диамин

оксидирани до разни состојби на оксидација;

1

и
"спироциклил" се однесува на "4 до 7 член

има уште 14 патентни барања.

(51) A 01L 1/04
(11) 6444

(13) Т1

(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА И
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОТКОВИЦИ

(21) 2016/41

(22) 25/01/2016

(57) 1 Потковица којашто содржи два крака

(45) 31/10/2016
(30) BE20110000557 21/09/2011 BE

поврзани со мост (3), се карактеризира со
тоашто мостот (3) содржи физички маркери

(96) 21/09/2012 EP12761994.8
(97) 09/12/2015 EP2757878
(73) Moerman, Sam

(1, 2) поставени директно еден спроти друг
заедно на потпорна површина (5) и основна

Oliebergtstraat 40
9870 Zulte Olsene, BE

физички маркери (1, 2) функционираат како
водилка за
пресек низ мостот (3) на

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

потковицата.
има уште 10 патентни барања.

површина

0, 1 или 2
одбрани
од

азот
и
сулфур;
да се 6-[5-(2-фуранил)-1,2,4-

(4),

кадешто

исклучени.

споменатите

(72) Moerman, Sam

70 | С т р а н а
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(51) C 10L 5/46, B 29C 47/00, 47/08, 47/92, C

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

10L 5/48
(11) 6445

(13) Т1

ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВРСТО ГОРИВО ОД
СОГОРЛИВ ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ

(21) 2016/42

(22) 25/01/2016

(57)

1

Машината со хомогенизирана

(45) 31/10/2016
(30) EP20110382160 19/05/2011 --

екструзија (обликување) за производство на
цврство рециклирано гориво, која се состои

(96) 18/05/2012 EP12730590.2
(97) 04/11/2015 EP2711411
(73) Sacave Patents and Investments 2015,
S.L.

од главно тело (7), кое опфаќа отвор за
полнење (6), завртка за екструзија (9)

Calle Huelva, 16

завртката за екструзија (9) како и елемент за

Edificio 1, Loft 26 (M1-P1-26)
28100 Alcobendas, Madrid, ES

отворање и затворање (12) наменет за
отворање и затворање на спомнатиот

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

излезен отвор (14), се карактеризира со тоа
што во текот на чекорот за процесирање,

(72) CARRERA VARELA, José Antonio;

елементот за затворање (12) го затвора

SARALEGUI GUTIÉRREZ, Alberto and VEGA
OTERINO, Juan Alberto

излезот (14) и го принудува материјалот, што
е веќе обработен да се врати назад и да го

излезен отвор (14), компресионен конус (11)
сместен на конечниот завршеток на

повтори чекорот на процесирање (обработка)
Патенти
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одново и одново, при што чекорот на

хомогенизирана

процесирање

на

елементите за затворање се селектирани од

екструзионата завртка (9), којашто ги
притиска туркајќи ги, триејќи ги, мешајќи ги и

групата, што се состои од поклопец, сопирач,
вентил
и
метална
врата.

мелејќи си сите компоненети во насока на
конечниот завршеток на машината за

1
има уште 10 патентни барања.

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00, C 07K 16/24,
C 12N 5/10, G 01N 33/68

една аминокиселина на CDR на антителото
со хистидин, или вметнување на најмалку

содржи

ротација

екструзија,

кадешто

(11) 6446

(13) Т1

еден

(21) 2016/43

(22) 25/01/2016

кадешто сусптитуцијата на хистидин или
вметнувањето ја покачува вредноста на

(45) 31/10/2016

хистидин

во

CDR

на

антителото,

(30) JP20080104147 11/04/2008 JP;
JP20080247713 26/09/2008 JP and

KD(pH5.8)/KD(pH7.4)
во
споредба
со
вредноста на KD(pH5.8)/KD(pH7.4) пред

JP20090068744 19/03/2009 JP

сусптитуцијата

на

(96) 10/04/2009 EP09729337.7
(97) 02/12/2016 EP2275443
(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome Kita-ku

вметнувањето,
вредност
на

кадешто
споменатата
KD(pH5.8)/KD(pH7.4)
е

Tokyo 115-8543, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

антиген-врзување на pH 7.4, и кадешто
споменатата сусптитуција на хистидин или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

вметнувањето

(72) IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA,
Atsuhiko and NAKAI, Takashi
(54) МОЛЕКУЛА КОЈА СЕ ВРЗУВА ЗА
АНТИГЕН СПОСОБНА ЗА ПОВТОРУВАЧКО

хистидин

или

дефинирана како однос на активноста на
антиген-врзување на pH 5.8 и активноста на

(a) го продолжува полу-животот во плазма
или средното време на задржување на
антителото
во
плзама;
или

ВРЗУВАЊЕ СО ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ

(b) го зголемува бројот на антиген-врзувања

АНТИГЕНА
Постапка за подобрување на

на споменатото антитело, којшто се
зголемува соодветно со зголемување на

фармакокинетици на антитело, споменатата
постапка содржи супституирање на најмалку

бројот на циклуси кадешто споменатото
антитело врзано со помош на антиген е

(57)

1
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инетрнализирано во клетка и ослободено во
антиген-слободна форма во надворешноста

1

на

има

клетката.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 29/00
(11) 6447

(13) Т1

(21) 2016/44

(22) 26/01/2016
(45) 31/10/2016

(96) 11/03/2011 EP11710087.5
(97) 06/01/2016 EP2552906
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543, US

уште

1

патентни

барања.

(72) DUBOWCHIK, Gene M.; MACOR, John E.
and CHATURVEDULA, Prasad V.
(54) CGRP РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ
(57) 1 Соединението (R)-N-(3-(7-метил-1Hиндазол-5-ил)-1-(4-(1-метилпиперидин-4ил)пиперазин-1-ил)-1-оксопропан-2-ил)-4-(2oxo-1,2-дихидроквинолин-3-ил)пипе-ри¬дин1-карбоксамид,
прифатлива

или
сол

фармацевтски
од
тоа.

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

има уште 6 патентни барања.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Патенти
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(51) A 61K 9/70, 31/18, 31/704

(72) Turkyilmaz, Ali; Oner, Levent; Cakir, Fatih

(11) 6431

(13) Т1

(21) 2016/45

(22) 26/01/2016
(45) 31/10/2016

and Cifter, Ümit
(54) ЛОКАЛНА УПОТРЕБА НА НИМЕСУЛИД
И ТИОКОЛХИКОЗИД

(30) TR200906775 02/09/2009 TR
(96) 01/09/2010 EP10174934.9

(57)
1
локална

Фармацевтска формулација за
употреба
која
што
содржи

(97) 11/11/2015 EP2292218
(73) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim

нимесулид за¬ед-но со тиоколхикозид, при
што
формулацијата
понатаму
содржи

Sirketi

ментол.

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

има уште 14 патентни барања.

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

(51) A 61B 1/00
(11) 6448

(13) Т1

(21) 2016/46

(22) 26/01/2016
(45) 31/10/2016

барем преку еден дел од должината на
дисталниот крај на оската, цилиндричниот
член се состои од внатрешна површина (7),
од којашто барем дел ја зафаќа осовината и

(30) GB20100008637 25/05/2010 GB;

ја држи обвивката на место и надворешна

GB20110007535 06/05/2011 GB and
GR20110001619 31/01/2011 GB

површина која се состои од мноштво на
распоредени испакнати елементи (2), се

(96) 24/05/2011 EP11722861.9
(97) 16/12/2015 EP2575590
(73) Arc Medical Design Limited

карактеризира со тоа што, распоредените
испакнати елементи се споени со шарка и

First Floor 43 Park Place
Leeds, Yorkshire LS1 2RY, GB

продолжениот цилиндричен член,
испакнат елемент има врв и

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

испакнатиот елемент може да се движи
околу осовината на неговата шарка од агол

(72) AXON, Anthony and AXON, Patrick
(54) ОБВИВКА ЗА МЕДИЦИНСКИ УРЕД ЗА

помеѓу 0 °, кога врвот на испакнатиот
елементот е насочен кон централниот крај на

ИНСПЕКЦИЈА

уредот за инспекција, до агол од 170-180 °

(57)
1
Обвивка
медицински
уред

секој
база,

за осовина на
инспекција(33),

кога врвот на испакнатиот елемент е насочен
кон дисталниот крај на медицинскиот уред за

обвивката содржи издолжен цилиндричен
членот (3) и е уреден за нанаесување, преку

инспекција или било кој агол помеѓу 0 и 170180
°.

дисталниот врв на осовината на медицински

1

уред за инспекција со обвивка која се протега

има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07C 233/55, A 61K 31/195, 31/196,

Maria; STOLL, Friedericke and WOLTERING,

45/06, A 61P 9/00, C 07C 235/38
(11) 6530
(13) Т1

Elisabeth
(54) РАЗГРАНЕТИ ДЕРИВАТИ НА 3-

(21) 2016/47

ФЕНИЛПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА И

(22) 27/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE102011007272 13/04/2011 DE

НИВНА УПОТРЕБА

(96) 28/03/2012 EP12711861.0
(97) 18/11/2015 EP2697191
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHLEMMER, Karl-Heinz; STASCH,
Johannes-Peter; KNORR, Andreas; HAHN,
Michael; LAMPE, Thomas; WUNDER, Frank; LI,
Volkhart, Min-Jian; BECKER-PELSTER, EvaПатенти
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(57)

1

Соединение со формулата (I)

R6 претставува водород, флуор, хлор, бром,
циано,

метил,

трифлуорометил,

етил,

метокси
или
трифлуорометокси,
R7 претставува водород, флуор, хлор или
метил,
R8A
претставува
R8B
или

метил

претставува

или

етил,

трифлуорометил,

R8A и R8B се прикачени едно на друго и
заедно со јаглеродниот атом на кој тие се
прикачени
формираат
опционално
дифлуоро-супституиран циклопентил прстен
со
формулата
во
кое
R1, R2 и R3 независно едно од друго
претставуваат
водород
или
метил,
L претставува врска или претставува -CH2-,
R4A

и

R4B

независно

едно

од

друго

претставуваат метил, трифлуорометил или
етил
или
R4A и R4B се прикачени едно на друго и
заедно со јаглеродниот атом на кој тие се
прикачени

формираат

циклопропил

циклобутил
прстен
кој
може
супституиран до два пати од

или

да
е
флуор,

R9 претставува флуор, хлор, бром, циано,
(C1-C4)-алкил, (C2-C4)-алкенил, циклопропил
или циклобутил, каде што (C1-C4)-алкил и
(C2-C4)-алкенил може да се супституирани
до три пати од флуор и циклопропил и
циклобутил може да се супституирани до два
пати

од

и
R10 претставува водород,

флуор,
флуор, хлор,

метил, трифлуорометил, етил или метокси,
и соли, солвати и солвати на неговите соли.

R5 претставува водород, флуор, метил или
метокси,
1
има уште 9 патентни барања.
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(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(51) A 61F 9/009
(11) 6449

(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(21) 2016/49

(22) 28/01/2016

(72) RAKSI, Ferenc and LUMMIS, Wesley
William
(54) ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА
ОФТАЛМОЛОШКИ ПРИКЛУЧЕН СИСТЕМ

(45) 31/10/2016
(96) 04/05/2012 EP12722017.6
(97) 09/12/2015 EP2680799
(73) Alcon LenSx, Inc.
33 Journey, Suite 175

(57)
има уште патентни барања.

Aliso Viejo, CA 92656, US

(51) B 67D 3/00, B 65B 3/26, F 16K 1/00,
21/00, 35/00, G 01F 11/12, 5/00

41, rue Etienne Marcel
75001 Paris, FR

(11) 6450

(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(21) 2016/50

(22) 28/01/2016

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) BLOMME, Karel
(54) ВЕНТИЛ ЗА ДОЗИРАЊЕ КОЈ ОПФАЌА
НЕПОКРЕТЕН ВНАТРЕШЕН ВОД И

(45) 31/10/2016
(30) FR20050009345 13/09/2005 FR and
FR20060005621 23/06/2006 FR
(96) 13/09/2006 EP06808126.4
(97) 11/11/2015 EP1937586
(73) Lesaffre et Compagnie

ПОДВИЖНА НАДВОРЕШНА ЧАУРА

(51) A 61K 31/495, A 61P 35/00
(11) 6455
(13) Т1

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

(21) 2016/51

(72) MAN, Hon-Wah; MULLER, George, W.;

(22) 28/01/2016

(45) 31/10/2016
(30) US201161451995P 11/03/2011 US and

(57)
има уште патентни барања.

US201161480272P 28/04/2011 US
(96) 09/03/2012 EP12710836.3

SCHAFER, Peter, H.; ZHANG, Ling-Hua;
GANDHI, Anita and CHOPRA, Rajesh
(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
СО УПОТРЕБА НА 3-(5-АМИНО-2-МЕТИЛ-4-

(97) 09/12/2015 EP2683384
(73) Celgene Corporation

ОКСО-4Н-КВИНАЗОЛИН-3ИЛ)0ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОНОТ

86 Morris Avenue

(57)

Summit, NJ 07901, US

има уште патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P

(96) 27/10/2009 EP14158171.0

25/28, 29/00, 3/04, 3/10, 35/00, 9/00
(11) 6456
(13) Т1

(97) 30/12/2015 EP2740733
(73) Signal Pharmaceuticals, LLC

(21) 2016/52

10300 Campus Point Drive
Suite 100

(22) 28/01/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20080108627P 27/10/2008 US
Патенти

San Diego, CA 92121, US
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(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

Loui; Fultz, Kimberly Elizabeth and Narla, Rama

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

K.
(54) 3,4-ДИХИДРОПИРАЗИНО[2,3b]ПИРАЗИН-2(1Н)-ЕДЕН СОЕДИНЕНИЈА

(72) Elsner, Jan; Harris, Roy; Lee, Branden;
Mortensen, Deborah; Packard, Garrick K.; Papa,

КАКО МТОР КИНАЗА ИНХИБИТОРИ ЗА
ОНКОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ И БОЛЕСТИ

Patrick; Perrin-Ninkovic, Sophie; Riggs,
Jennifer; Sankar, Sabita; Sapienza, John;

АСОСЦИРАНИ СО МТОР/П13К/АКТ ПАТЕКА

Shevlin, Graziella I.; Tehrani, Lida; Xu, Weiming;

има уште патентни барања.

(57)

Zhao, Jingjing; Parnes, Jason; Madakamutil,

(51) A 61K 31/496, 31/519, 31/568, 45/06, A

(54) УПОТРЕБА НА ТЕСТОСТЕРОН И 5-

61P 15/00

НТ1А АГОНИСТ ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА

(11) 6457
(21) 2016/53

(13) Т1
(22) 28/01/2016

СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА
(57) 1 Тестостерон или негов метаболит или

(45) 31/10/2016
(30) EP20060076976 03/11/2006 --

прекусор и 5-HT1A агонист за употреба при
лекување
на
сексуална
дисфункција,

(96) 02/11/2007 EP07834663.2
(97) 23/12/2015 EP2086544
(73) EB IP Lybridos B.V.

кадешто споменатиот 5-HT1A агонист е во
основа ослободен помеѓу еден час и 1.5

Louis Armstrongweg 78
1311 RL Almere, NL

негов метаболит или прекусор 3.5-5.5 часови
пред сексуалната активност така што

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

најсилниот ефект на 5-HT1A агонистот и
тестостеронот или негов метаболит или

(72) TUITEN, Jan Johan Adriaan; BLOEMERS,

прекусор делумно се преклопува.

Johannes Martinus Maria and DE LANGE,
Robertus Petrus Johannes

има

часови пред и споменатиот тестостерон или

уште

9

патентни

барања

.

(51) C 12N 5/071, A 61K 35/12, A 61P 37/00,

MedCenter 3

C 12N 5/0789
(11) 6458

(13) Т1

201 E. Jefferson Street, Suite 215
Louisville, KY 40202, US

(21) 2016/54

(22) 28/01/2016
(45) 31/10/2016

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

(30) US20100374460P 17/08/2010 US and

(72) ILDSTAD, Suzanne and ELLIOTT, Mary

US20100957011 30/11/2010 US
(96) 17/08/2011 EP11818739.2

Jane
(54) ЧОВЕЧКИ УПРОСЕНИ КЛЕТКИ И

(97) 28/10/2015 EP2606120
(73) University of Louisville Research

НИВНА УПОТРЕБА

Foundation, Inc.

содржи:

78 | С т р а н а

(57) 1 Терапевтски целуларен состав којшто

Патенти
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состојба, пришто споменатата состојба е
човечки

хематопоетични

клетки

иридација на целото тело, администрација

(HSCs), кадешто споменатите HSCs имаат
фенотип
од
CD34+;

на
токсичен
или
терапевтски
агенс,
администрација на моноклонално антитело

човечки
упростени
(hFCs),
кадешто
споменатите hFCs содржат клетки коишто

или моноклонално антитело прикачено на
токсин или радио изотоп или комбинација на

имаат фенотип од CD8+ / алфа бета TCR- /
CD56dim/neg и
клетки коишто имаат

било кои од нив, кадешто споменатите алфа
бетаTCR+ T клетки се присутни во износ

фенотип од CD8+ / алфа бета TCR- /

којшто е поголем од оној кој би се сметал

CD56светли; и човечки алфа бетаTCR+ T
клетки

како
терапевтски,
кадешто бројот на алфа бетаTCR+ T клетки

за употреба во постапка за подготовка на
имунолошкиот
систем
од
химерички

се прилагодени помеѓу 2.0 x 106 и 5.0 x 106
алфа бетаTCR+ T клетки / по kg од

примател

телесната

со

давател,

матични

имунолочкиот

чијашто

постапка

систем

на

тежина

на

примателот.

содржи:
1

администрација на составот кон примателот,
кадешто на примателот му е утврдена

има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 473/30, A 61K 31/519, 31/52, A

(30) USP919568 23/03/2007 US

61P 29/00, 35/00, C 07D 473/34, 487/04
(11) 6459
(13) Т1

(96) 24/03/2008 EP08727163.1
(97) 27/01/2016 EP2137186
(73) Amgen Inc.

(21) 2016/55

(22) 29/01/2016
(45) 31/10/2016
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One Amgen Center Drive

OC(=O)Ra,

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

-OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -OC2-6алкилNRaRa,

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

-OC2-6алкилORa,
-S(=O)2Ra,

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

S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,
S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,

(72) CHEN, Yi; HAO, Xiaolin; HE, Xiao;
REICHELT, Andreas; RZASA, Robert M.;

-S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa,
-NRaRa,
N(Ra)C(=O)Ra,
-N(Ra)C(=O)ORa,

SEGANISH, Jennifer; SHIN, Youngsook;

-N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -

ZHANG, Dawei; GONZALEZ LOPEZ DE
TURISO, Felix; CUSHING, Timothy D.;

N(Ra)S(=O)2Ra,
-N(Ra)S(=O)2NRaRa,
-NRaC2-6алкилNRaRa и -NRaC2-6алкилORa;

DUQUETTE, Jason A.; LUCAS, Brian and
McGEE, Lawrence R.
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И

или R2 е избран од C1-6алкил, фенил,
бензил, хетероарил, хетероцикл, -(С1-

НИВНА УПОТРБА

-О(С1-3алкил)хетероарил,
3алкил)хетероцикл,

(57)

1

Соединение кое што ја има

3алкил)хетероарил,
3алкил)хетероцикл,
која

негова фармацевтски
сол,
каде
што:

X1

е

X2
Y

e

Z
n

e

-SRa,
-S(=O)Ra,
-S(=O)2NRaRa,
-

3алкил)хетероарил, -(С1-3алкил)хетероцикл,

структурата:
или било
прифатлива

-OC(=O)NRaRa,

-О(С1-NRa(C1-

-NRa(C1-(С1-3алкил)фенил, -

О(С1-3алкил)фенил
и
–NRa(C13алкил)фенил од кои сите се супституирани

C(R9);

со 0, 1, 2 или 3 супституенти избрани од C14халоалкил, OC1-4алкил, Br, Cl, F, I и C14алкил;

e
O

или

N;
S;

2

или
или

N;
3;

R3 е избран од H, хало, С14халоалкил, цијано, нитро, -C(=O)Ra, -

R1 е директно врзан или поврзан

C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -

преку
кислород
сатуриран,
делумно
сатуриран или несатуриран 5-, 6- или 7-член

ORa,
-OC(=O)Ra,
-OC(=O)NRaRa,
-OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -OC2-6алкилNRaRa,

моноцикличен прстен кој што содржи 0, 1, 2,
3 или 4 атоми избрани од N, O и S, но не

-OC2-6алкилORa,
-S(=O)2Ra,

содржи повеќе од еден O или S, каде што
достапните јаглеродни атоми од прстенот се

S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,
S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,

супституирани со 0, 1 или 2 оксо или тиоксо

-S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa,

групи, каде што прстенот е супстиуиран со 0
или 1 R2 супституент, и прстенот е

N(Ra)C(=O)Ra,
-N(Ra)C(=O)ORa,
-N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -

дополнително супституиран со 0, 1, 2 или 3
супституенти независно избрани од хало,

N(Ra)S(=O)2Ra,
-N(Ra)S(=O)2NRaRa,
-NRaC2-6алкилNRaRa, -NRaC2-6алкилORa,

нитро, цијано, C1-4алкил, OC1-4алкил, OC1-

C1-6алкил, фенил, бензил, хетероарил и

4халоалкил, NHC1-4алкил, N(C1-4алкил)С14алкил
и
C1-4халоалкил;

хетероцикл, каде што C1-6алкил, фенил,
бензил, хетероарил и хетероцикл се

R2 е избран од хало, С1-4халоалкил,
цијано,
нитро,
-C(=O)Ra,
-C(=O)ORa,

дополнително супституирани со 0, 1, 2 или 3
супституенти
избрани
од

-C(=O)NRaRa,

C1-6халоалкил, ОС1-6алкил, Br, Cl, F, I и C1-

N(R11),
e
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0,

CR8
1,

-C(=NRa)NRaRa,

-ORa,

-

-SRa,
-S(=O)Ra,
-S(=O)2NRaRa,
-NRaRa,

-
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6алкил;

ORa,
R4 е независно, во секој случај, хало,

-OC(=O)Ra,

нитро, цијано, C1-4алкил, ОC1-4алкил, ОC14халоалкил, NHC1-4алкил, N(C1-4алкил)C1-

-OC2-6алкилORa,
-S(=O)2Ra,

4алкил

S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,
S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,

или
С1-4халоалкил;
R5 e независно во секој случај, Н,

-OC(=O)NRaRa,

-OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -OC2-6алкилNRaRa,
-SRa,
-S(=O)Ra,
-S(=O)2NRaRa,
-

хало, C1-6алкил, С1-4халолакил, или
C1-6алкил супституриан со 1, 2 или 3

-S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa,
-NRaRa,
N(Ra)C(=O)Ra,
-N(Ra)C(=O)ORa,

супституенти избрани од хало, цијано, ОН,

-N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -

ОС1-4алкил,
ОС1-4алкил,

С1-4алкил,
С1-3халоалкил,
NH2, NHC1-4алкил, N(C1-

N(Ra)S(=O)2Ra,
-N(Ra)S(=O)2NRaRa,
-NRaC2-6алкилNRaRa, -NRaC2-6алкилORa,

4алкил) C1-4алкил; или двете R5 групи
заедно
формираат
С3-6спироалкил

C1-6алкил, фенил, бензил, хетероарил и
хетероцикл, каде што C1-6алкил, фенил,

супституиран со 0, 1, 2 или 3 супституенти

бензил,

избрани од хало, цијано, OH, OC1-4алкил,
С1-4алкил,

дополнително супституирани со 0, 1, 2 или 3
супституенти
избрани
од
хало,

С1-3халоалкил, ОС1-4алкил, NH2, NHC14алкил,
N(C1-4алкил)C1-4алкил;

C1-4халоалкил, цијано, нитро, -C(=O)Ra, C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -

R6 e избран од Н, хало, C1-6алкил,
С1-4халолакил, цијано, нитро, -C(=O)Ra,

ORa,
-OC(=O)Ra,
-OC(=O)NRaRa,
OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -OC2-6алкилNRaRa,

-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -

-OC2-6алкилORa, -SRa, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra,

S(=O)Ra,
-S(=O)2Ra,
-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,

-S(=O)2NRaRa,
-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,
-S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,
-

-S(=O)2NRaRa,
-

S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,
S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa;

-

R7 е избран од H, хало, C1-6алкил,

хетероарил

и

S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa,
N(Ra)C(=O)Ra,
-N(Ra)C(=O)ORa,

хетероцикл

-NRaRa,

-N(Ra)C(=O)NRaRa,

се

-

С1-4халолакил, цијано, нитро, -C(=O)Ra,
-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -

N(Ra)C(=NRa)NRaRa,
-N(Ra)S(=O)2Ra,
-N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRaC2-6алкилNRaRa, -

S(=O)Ra,
-S(=O)2Ra,
-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,

-S(=O)2NRaRa,
-

NRaC2-6алкилORa; или R9 e сатуриран,
делумно сатуриран или несатуриран 5-, 6-

-

или 7-член моноцикличен прстен кој што
содржи 0, 1, 2, 3 или 4 атоми избрани од N, O

R8 е избран од H, C1-6халоалкил, Br,

и S, но не содржат повеќе од еден O или S,

Cl, F, I, ORa, NRaRa, C1-6алкил, фенил,
бензил, хетероарил и хетероцикл, каде што

каде што достапните јаглеродни атоми од
прстенот се супституирани со 0, 1 или 2 оксо

C1-6алкил, фенил, бензил, хетероарил и
хетероцикл се дополнително супституирани

или тиоксо групи, каде што прстенот е
супституиран со 0, 1, 2, 3 или 4 супституенти

со 0, 1, 2 или 3 супституенти избрани од C1-

избрани од хало, С1-4халолакил, цијано,

6халоалкил, OC1-6алкил, Br, Cl, F, I и C16алкил;

нитро, -C(=O)Ra,-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, C(=NRa)NRaRa,
-ORa,

R9 е избран
4халолакил,
цијано,

хало, С1-C(=O)Ra,

-OC(=O)Ra,
-OC(=O)NRaRa,
OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -OC2-6алкилNRaRa,

-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -

-OC2-6алкилORa, -SRa, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra,

S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,
S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa;

Патенти

од Н,
нитро,
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-S(=O)2NRaRa,

Rb е независно, во секој случај,

-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra,
-

фенил, бензил или C1-6алкил, фенилот,

-

бензилот и C1-6алкилот се супституирани со
0, 1, 2 или 3 супституенти избрани од хало,

-N(Ra)C(=O)ORa,
-N(Ra)C(=O)NRaRa,
N(Ra)C(=NRa)NRaRa,
-N(Ra)S(=O)2Ra,

C1-4алкил, C1-3халоалкил, -ОC1-4алкил, NH2,
-NHC1-4алкил,

-N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRaC2-6алкилNRaRa и
-NRaC2-6алкилORa;

-N(C1-4алкил)C1-4алкил.

-S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa,
S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa,
N(Ra)C(=O)Ra,

R11
Rb;

e

H

-NRaRa,

или

C1-4алкил;

Ra e независно, во секој случај, H или
и

1
има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 39/00, 39/385, 39/39, A 61P 3/06,

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

9/00, C 07K 16/40, C 12N 9/64
(11) 6460
(13) Т1

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) Brunner, Sylvia; Galabova, Gergana;

(21) 2016/56

Wanko, Bettina; Windwarder, Markus;
Winsauer, Gabriele; Staffler, Günther and Juno,

(22) 01/02/2016
(45) 31/10/2016

(96) 13/09/2011 EP11181090.9
(97) 27/01/2016 EP2570135
(73) Affiris AG

Claudia
(54) ВАКЦИНА PCSK9

Karl-Farkas-Gasse 22
1030 Wien, US

има уште патентни барања.

(57)

(51) C 07D 487/04, 491/10
(13) Т1
(22) 02/02/2016

(11) 6461
(21) 2016/58

(45) 31/10/2016
(30) US201161531896P 07/09/2011 US
(96) 06/09/2012 EP12770334.6
(97) 09/12/2015 EP2753621
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US

или негова сол, со соединение со Формула
IV:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ZHOU, Jiacheng; LIU, Pingli; CAO,
Ganfeng and WU, Yongzhong
(54) ПОСТАПКИ И ИНТЕРМЕДИЈАТОРИ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ИНХИБИТОР НА ЈАК
(57) 1 Постапка, којашто содржи реакција на
соединение
82 | С т р а н а

со

формула

III:
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

во присуство на редуцирачки агенс за да се
формира

соединение

со

Формула

II:

има уште 22 патентни барања.

(51) C 07D 401/04, A 01N 43/56, A 61K
31/4439, A 61P 33/02, 33/10, 33/12, 33/14
(11) 6462
(21) 2016/59

(13) Т1
(22) 02/02/2016
(45) 31/10/2016

(96) 16/02/2005 EP10009628.8
(97) 13/01/2016 EP2256112
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15 Edobori 1-chome Nishi-ku

кадешто R1 е халоген или алкил; секое од R2
и R3 е халоген или CF3; A е алкил заменет

Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP

со Y; Y е циклопропил кој може да биде
заменет со халоген или алкил; m e 1 или 2; n

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

е 0 или 1, под услов R1 е атом на флуор,
атом на хлор, атом на бром или метил

(72) Koyanagi, Tori; Morita, Masayuki;
Nakamoto, Kenishi and Hisamatsu, Akihiro
(54) АНТРАНИЛАМИДИ, ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛА НА

заменет на 2-позиција на бензенскиот прстен
и друг R1 е халоген заменет со 4-позиција на
бензенскиот прстен, халогенот на 4-позиција

ШТЕТНИЦИ КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ
(57)
1
Антраниланид соединение
претставено со формулата (Ia) или негова
сол

:

е

атом

на

флуор

или

хлор.

има уште 9 патентни барања.

(51) B 01D 11/02, 11/04, C 02F 11/00, C 05B

(54) ОБНОВУВАЊЕ НА ФОСФАТИ ОД

15/00, C 05F 7/00
(11) 6464

ОТПАДНА ТИЊА
(13) Т1

(57) 1 Постапка за обновување на фосфат

(21) 2016/60

(22) 02/02/2016

од продукти на отпадна тиња по пат на
екстракција, во која суспензија на продукт од

(45) 31/10/2016
(96) 30/04/2010 EP10720568.4

отпадна

тиња

(97) 23/12/2015 EP2429674
(73) Chemische Fabrik Budenheim KG

алкохол, водена-алкохолна мешавина или
воден раствор, гасовит јаглерод диоксид

Rheinstrasse 27
55257 Budenheim, DE

(CO2) или суперкритичен јаглеродот диоксид
(scCO2), се воведува како агенс за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

екстракција во суспензијата на производот на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WISSEMBORSKI, Rüdiger; SCHNEE,

отпаднат
тиња,
нерастворени
цврсти
материи се одвоени од течниот агенс на

Rainer; WALLWITZ, Rainer and KÜMMET,
David

суспензијата, јаглеродниот диоксид се
отстранува од агенсот на суспензијата, а
фосфатите

Патенти

е

произведена

растворени

во

со

вода,

агенсот

на
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суспезијата се таложат и одделуваат од

1

агенсот

има уште 11 патентни барања.

на

суспензија.

дихидроиндол-1-ил,
тетрахидрокарболин-2-ил,

(51) C 07D 401/14, 221/20, 401/06, 405/14,
409/14, 417/14, 471/04, 487/04
(11) 6471
(21) 2016/61

1,3,4,9тиено[2,3-

(13) Т1
(22) 02/02/2016

c]пиридин-6-ил,
3,4,10,10a-тетрахидро-1Hпиразино[1,2-a]индол-2-ил,
1,2,4,4a,5,6-

(45) 31/10/2016

хексахидро-пиразино[1,2-a]кинолин-3-ил,

(96) 23/04/2004 EP04760368.3
(97) 02/12/2015 EP1622569
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off

пиразино[1,2-a]кинолин-3-ил, диазепан-1-ил,
1,4,5,6-тетрахидро-2H-бензо[f]изокинолin-3-

Wilmington, DE 19803, US

тетрахидро-1H-2-аза

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

ил, or 2,3,4,7-тетрахидро-1H-азепин-1-ил,
азепан-1-ил;

(72) YAO, Wenqing; METCALF, Brian; XU,
Meizhong; ZHOU, Jincong and ZHANG, Fenglei
(54) ДЕРИВАТИ НА АЗА СПИРО АЛКАН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛПРОТЕАЗА

U’
е
отсутен;
V’ е C3-13 карбоциклил супституиран со 0-5

(57)

1

Соединение

со

ил,
1,4,4a,5,6,10b-хексахидро-2Hбензо[f]изокинолин-3-ил,
3,3a,8,8a-

формула

II:

циклопента[a]инден-2-

Re;
секој Re е, независно, H, T, C1-8 алкилен-T,
C2-8

алкенилен-T,

C2-6

алкинилен-T,

C(O)NRa’(CRb’Rc’)r-T,
C(O)O(CRb’Rc’)r-T,
S(O)p(CRb’Rc’)r-T, (CRb’Rc’)r-O-(CRb’Rc’)r-T,
OH, Cl, F, Br, I, CN, NO2, NRIRII, CORIII,
COORIV, ORIV, CONRIRII, NRICONRIRII,
OCONRIRII,

NRICORII,

SO2NRIRII,

NRISО2RII,
NRISО2NRIRII,
OSO2NRIRII,
SOpRV, C1-8 халоалкил, C3-13 карбоциклил,
или енантиомер, диастереомер, растворувач,
или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:
A
B

е
е

G
X

е

CH2;
CH2NRb;

е

CH2;

е

Y
M
U

CONHOH;
CH2;

е
е

CO;
отсутен;

V е азетидин-1-ил, 2,5-дихидро-1H-пирол-1ил,
пиперидин-1-ил,
пиперазин-1-ил,
пиролидин-1-ил, изокинол-2-ил, пиридин-1ил,

3,6-дихидропиридин-1-ил,
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2,3-

хетероциклил,
карбоциклилалкил,
или
хетероциклилалкил, кадешто секоја од
споменатата карбоциклил, хетероциклил,
карбоциклилалкил, и хетероциклилалкил
групи е опционално супституирана со еден
или повеќе C1-8 алкил, алкокси, хало,
халоалкил, халоалкокси, цијано, нитро,
амино, алкиламино, диалкиламино, карбокси,
карбокси алкил естер, карбокси арилестер,
аминокарбонил,

алкиламинокарбонил,

диалкиламинокарбонил,
сулфонил,
аминосулфонил,
алкиламиносулфонил,
диалкиламиносулфонил,
алкилсулфонил
или
Rb

е

H,

арилсулфинил,
арилсулфонил;

C(O)O(CRb’Rc’)r-T

или
Патенти
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C(O)(CRb’Rc’)r-T;

алкил

секој T е независно H, C1-10 алкил; C2-10

RV е C1-6 алкил, халоалкил, карбоциклил or

алкинил,
Ra’
е

хетероциклил;
P
=

Rb’
R1

и

H

или
или

Rc’

R2
R4’

хетероциклил;
C1-6
алкил;

се

C1-4

1

или

алкокси;

2;

и

двата
H;
водород;

R
=
0,
1
или
2;
кадешто, освен ако е нешто друго наведено,

е

водород;
H;

секој арил е C6-20 арил; секој алкил е C1-20
алкил;
секој
карбоциклил
е
C3-30

е

H;

е
е

R5’

или

карбоциклил;

и

секој

хетероциклил

е

RI и RII се секој, независно, H, C1-6 алкил
или
C3-13
карбоциклил;

заситена или незаситена карбоциклична
група којашто содржи 3 до 14 прстени коишто

RIII и RIV се секој, независно, H, C1-6 алкил,
халоалкил,
карбоциклил,
хетероциклил,

формираат атоми кадешто барем еден
прстен којшто формира јаглероден атом

карбоциклилалкил

хетероциклилалкил,

заменет со хетероатом избран од O, S и N;

кадешто
споменатиот
карбоциклил,
хетероциклил,
карбоциклилалкил
или

под услов дека NRb има N-N или N-O врски.

хетероциклилалкил are секој опционално се
супституирани со еден или повеќе хало, C1-4

1
има уште 29 патентни барања.

(51) H 01M 2/04, 2/12

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

or

(11) 6472
(21) 2016/63

(13) Т1
(22) 02/02/2016

(45) 31/10/2016
(96) 25/11/2011 EP11425284.4
(97) 29/05/2013 EP2597699
(73) Industrie Composizione Stampati S.r.L.
Centro Aziendale Quercete N.A., IT

1000, Скопје
(72) Maraschi, Marco and Fossati, Giuseppe
(54) ДВОЕН ПОКЛОПЕЦ (КАПАК) ЗА
АКОМУЛАТОР
(57)
има уште патентни барања.

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(51) A 01N 43/42, C 07D 487/14, 498/14,

(73) AbbVie Inc.

513/14
(11) 6473

(13) Т1

1 North Waukegan Road
North Chicago, IL 60064, US

(21) 2016/64

(22) 03/02/2016
(45) 31/10/2016

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(30) US20080131599P 10/06/2008 US;

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

US20080131602P 10/06/2008 US;
US20080190159P 26/08/2008 US and

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) WISHART, Neil; ARGIRIADI, Maria, A.;

US20080201064P 05/12/2008 US
(96) 09/06/2009 EP09763424.0

CALDERWOOD, David, J.; ERICSSON, Anna,
M.; FIAMENGO, Bryan, A.; FRANK, Kristine, E.;

(97) 04/11/2015 EP2299821

FRIEDMAN, Michael; GEORGE, Dawn, M.;

Патенти
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GOEDKEN, Eric, R.; JOSEPHSOHN, Nathan,

OCF3,

S.; LI, Biqin, C.; MORYTKO, Michael, J.;

(C1-C6)алкил, опционално супституиран (C1-

STEWART, Kent, D.; VOSS, Jeffrey, W.;
WALLACE, Grier, A.; WANG, Lu and WOLLER,

C6)алкенил, евентуално супституиран (C1C6) алкинил, евентуално супституиран

Kevin, R.
(54) ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА

(C3-C10)
супституиран

(57)

1

Соединение од формулата (I)

евентуално

евентуално
хетероциклил,

супституиран

циклоалкил,
(C1-C10)

евентуално
хетероарил,

супституиран
или

(C1-C10)
евентуално

(C6-C10)

арил;

супституиран

назначена со тоа, во средина која содржи N(Ra)(Rb), на азот, Ra и Rb може да
формираат прстен како што -N(Ra)(Rb)
претставува опцинално супституиран (C1C10)хетероциклил

Фoрмула

(I),

фармацевтски прифатливи соли за истото
назначени
со
тоа
што
T е N, U е N, X е CR3 и Y е N; или
T е CR6, U е N, X е CR3 и Y е N; или
T е N, U е CR4, X е CR3 и Y е N; или
T е CR6, U е CR4, X е CR3 и Y е N;
R1 и R2 се секој независен водород,
деутериум, -N(Ra)(Rb), халоген, -ORa, -SRa, -

или

супституиран
(C2-C10)хетероарил

поврзан

опционално
преку

азот;

R3 е опцинално супституиран циклопропил,
опцинално
супституиран
циклобутил,
опцинално
опцинално

супституиран

циклопентил,

супституиран

циклохексил,

опцинално

супституиран
супституиран

фенил,
адамантанил,

опцинално
опцинално

супституиран
може
да

биде

бицикло[2.1.1]хексил,

може

азетидинил,
супституиран
да

биде

S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NO2, -C(O)ORa, -CN, C(O)N(Ra)(Rb), -N(Ra)C(O)(Rb), -C(O)Ra, -

супституиран
опцинално

C(OH)RaRb,
-N(Ra)S(О)2-Rb,
S(O)2N(Ra)(Rb), -CF3, -OCF3, опционално

бицикло[2.2.2]октил,
може
да
биде
супституиран бицикло[3.2.1]октил, може да

супституиран

(C1-C6)алкил,

супституиран
(C2-C6)алкенил,опционално

опционално
супституиран

(C2- C6)алкинил, опционално супституиран
(C3-C10)циклоалкил,
опционално
супституиран
(C1-C10)хетероарил,
супституиран

опционално

(C1-C10)хетероциклил,

или

опционално
супституиран
(C6-C10)арил;
R5 е водород, деутериум, -N(Ra)(Rb),
халоген, -SRa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -N02, C(O)ORa,
-CN,
-C(O)N(Ra)(Rb),N(Ra)C(O)(Rb);
-N(Ra)S(O)2-Rb,
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-C(O)Ra,

-C(OH)RaRb,

-S(O)2N(Ra)(Rb),

-CF3,

бицикло[2.2.1]хептил,
супституиран

биде супституиран
опцинално
супституиран

бицикло[3.1.1]хептил,

азабицикло[3.2.1]октанил,

опцинално
азабицикло[2.2.1]хептанил,
супституиран
3.2.1]октанил,

опцинално

азабицикло[3.2.2]нонанил,

супституиран
опцинално
2-азабицикло[
супституиран
опцинално

супституиран
бицикло[2.2.1]хепт-2-енил,
може да биде супституиран пиперидинил,
опцинално супституиран пиролидинил или
евентуално
супституиран
тетрахидрофуранил;

или

Патенти
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-A-D-E-G,

назначен

со

тоа

што:

опционално

супституиран

-(C6-C10)арил,

опционално

супституиран

A
е
врска
или
(C1C6)алкилен;
D е незадолжително заменет азетидинил,

-(C1-C6)алкил-(C3-C10)циклоалкил,
опционално
супституиран

може
да
биде
бицикло[2.2.2]октанилен,

-(C1-C6)алкил-(C6-C10)арил,
супституиран

супституиран
опцинално

супституиран
опцинално

бицикло[2.2.1]хептилен,
супституиран

бицикло[2.1.1]хексилен,

опцинално

супституиран
супституиран

циклобутилен,
циклопентилен,

опцинално
евентуално

супституиран
супституиран

циклохексилен,
опцинално
бицикло[2.2.1]хепт-2-енилен,

со

опционално

-(C1-C6)алкил-(C1-C10)хетероарил, или може
да
биде
супституиран
-(C1-C6)алкил-(C1-C10)хетероциклил;
назначена со тоа што во средината која
содржи -N(Ra)(Rb), на азот, Ra и Rb може да
формираат
прстен
N(Ra)(Rb)претставува

како

опцинално супституиран пиперидинил, или

супституиран

опцинално
супституиран
пиролидинил;
E е врска, -Re-, -Re-C(O)-Re-, -Re-C(O)C(O)-

евентуално
C10)хетероарил

Re-, -Re-C(O)O-Re-, -Re-C(O)C(O)N(Ra)-Re-, Re-N(Ra)-C(O)C(O)-Re-,
-Re-O-Re-,
-Re-

R4 и R6 се секој независни водород, халоген,
деутериум,
опционално
супституирана

S(О)2-Re-,
-Re-S(O)-Re-, -Re-S-Re- , -Re-N(Ra)-Re-, -Re-

премостена
(C5-C12)циклоалкил
група,
опционално супституирана премостена (C2-

N(Ra)C(O)-Re-,

C10)хетероциклил

-ReC(O)N(Ra)Re,

(C2-C10)

што
евентуално

супституиран
поврзани
преку

група,

-Re-OC(O)N(Ra) -Re-, -Re-N(Ra)C(O)ORe-, Re-OC(O)-Re, -Re-N(Ra)C(O)N(Rb)- Re-, -Re-

супституирана
супституиран

N(Ra)S(O)2-Re-, или -Re-S(O)2N(Ra)-Re-; или
E
е

(C3-C10)циклоалкил,
супституиран
опционално

хетероциклил или
(C1азот;

опционално

(C1-C8)алкил,

опционално

евентуално
(C3-C8)циклоалкенил,

супституиран

(C6-C10)арил,

каде што во сите случаи, E е поврзан со било
кој јаглероден или азотен атом во D;

опционално
(C1-C10)хетероарил,

G е водород, деутериум, -N(Ra)(Rb), халоген,
-ORa,
-SRa,
-S(O)Ra,

супституиран (C2-C10)хетероциклил или –JL-M-Q;

-S(O)2Ra,
-N02,
-C(O)N(Ra)(Rb),

назначен
J е врска,

N(Ra)C(O)ORb,

-C(O)ORa,
-N(Ra)C(O)Rb,

-OC(O)N(Ra),

-CN,
-

-N(Ra)C(O)N

(Rb)2, -C(O-Ra)(Rb)2, -C(O)Ra, -CF3, -OCF3, N(Ra)S(O)2Rb,
-S(O)2N(Ra)(Rb),
-S(O)2N(Ra)C(O)Rb,
супституиран -(C1-C6)алкил,

опционално
опционално

со
-C(O)-,

супституиран
опционално

J

(C1-C6)алкилен,
(C2-C6)

опционално

супституиран
(C2-C6)хетероциклилен,

Патенти

хетероциклил,

супституиран
алкенилен,

супституиран (C2-C6)алкинилен, опционално
супституиран

супституиран
супституиран

(C1-C10)

што:
-C(O)-,

супституиран

(C3-C12)цикоалкилен,

опционално
супституиран
-(C1C10)хетероарил, опционално супституиран -

тоа
врска,

опционално

супституиран -(C2-C6)алкенил, евентуално
(C1-C6)алкинил, опционално
-(C3-C10)циклоалкил,

е

опционално
-C(O)N(Ra)-Re-,

-

N(Ra)C(O)-Re-, -O-Re-, -N(Ra)-Re-, -S-Re, S(О)2-Re, -S(O)Re-, -C(O-Ra)(Rb)-Re-, S(O)2N(Ra)-Re-,

-N(Ra)S(О)2-Re

или

-
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N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-;

C10)хетероарил, опционално супституиран

L е врска, евентуално супституиран (C1-

(C1-C10)хетероциклил,

C8)алкилен,
премостен

супституиран
супституиран

опционално
супституирани
(C5-C12)циклоалилен,

еден

опционално

(C6-C10)арил,
опционално
со
-(C1-C6)алкил-(C3-

опционално
супституиран
(C3C10)циклоалкилен, опционално супституиран

C10)циклоалкил,
опционално
супституиран со -(C1-C6)алкил-(C6-C10)арил,

премостен
(C5-C10)циклоалкенилен,

опционално
супституиран
-(C1-C6)алкил-(C1-C10)хетероарил,

супституиран

опционално

со
или

(C3-C10)циклоалкенилен,

опционално супституиран со -(C1-C6) алкил-

опционално супституиран (C6-C10)арилен,
може
да
биде
супституиран

(C1-C10)хетероциклил;
назначена со тоа што во средина која содржи

(C1-C10)хетероарилен,
супституиран
или

(C2-C10)хетероциклилен

опционално
премостен

-N(Ra)(Rb), азотот,
формираат прстен

Ra и Rb може да
како што -N(Ra)(Rb)

опционално

претставува опционално супституиран (C2-

супституиран
(C2-C10)хетероциклилен;

C10)хетероциклил
супституиран

M е врска, -Re-, -Re-C(O)-Re-, =Re-C(O)C(O)Re=, -Re-C(O)O-Re-, -Re-OC(O)= Re, -Re-

(C1-C10)хетероарил поврзани преку азот;

C(O)C(O)N(Ra)-Re- , -Re=N(Ra)-C(O)C(O)-Re,
-Re-O-Re-,
-Re-S(O)2Re-,

Ra и Rb
се секој независно водород,
деутериум, опционално супституиран (C1-

-Re-S(O)-Re-, -Re-S-Re-, -Re-N(Ra)-Re=; -Re-

C10)алкил, опционално супституиран (C2-

N(Ra)C(O)-Re-,
-Re-C(O)N(Ra)-Re,
-Re-OC(O)N(Ra)-Re-, -Re-N(Ra)C(O)ORe-, -

C10)алкенил, опционално супституиран (C2C10)алкинил, опционално супституиран (C1-

Re-N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-, -Re-N(Ra)S(O)2-Re-,
или
-Re-S(O)2N(Ra)-Re=;
или

C10)алкил-O-(C1-C10)алкил,
опционално
супституиран
(C3-C10)циклоалкил,

М

опционално

е

или

супституиран

опционално

(C6-C10)арил,

опционално
супституиран
(C1C10)хетероарил, опционално супституиран
каде што во сите класи, М е поврзан или со
јаглероден или со азотен атом во L;

(C1-C10)хетероциклил,
супституиран

Q е водород, деутериум, -N(Ra)(Rb), халоген,
-ORa,
-SRa,
-S(O)Ra,
-S(O)2Ra,

-(C1-C6)алкилен-(C3-C10)циклоалкил,
опционално супституиран -(C1-C6) алкилен-

-NО2,

-

(C6-C10)арил, опционално супституиран -

N(Ra)C(O)Rb, -N(Ra)C(O)O Rb, -N(Ra)C
(O)N(Rb)2, -C(O-Ra)(Rb)2, -C(O)Ra, -CF3, -

(C1-C6)алкилен-(C1-C10) хетероарил; или
опционално
супституиран-(C1-C6)алкилен-

OCF3,
-S(O)2N(Ra)(Rb),

(C1-C10)
и

-C(O)ORa,

опционално
опционално
опционално

-CN,

-C(O)N(Ra)(Rb),

-N(Ra)S(О)2Rb,
=S(O)2N(Ra)C(O)Rb,

супституиран
супституиран
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хетероциклил;

(C1-C6)алкил,

Re за секое случување е независно врска,

(C2-C6)алкенил,
супституиран

опционално супституиран (C1-C10) алкилен,
опционално
супституиран
(C2-

(C2-C6)алкинил, опционално
(C3-C10)циклоалкил,
опционално

опционално

супституиран

супституиран

(C1-

C10)алкенилен, опционално
(C2-C10)алкинилен,
супституиран

-(C1-C10)

супституиран
опционално
алкилен-O-(C2Патенти

Гласник Бр. 5/2016

C10)алкилен

31 Октомври 2016

група,

опционално

супституиран(C3-C10)

циклоалкилен,

алкил)C(O)N((C1-C8)алкил)2

групи,

N((C1-

C8)алкил)C(O)NH((C1-C8)алкил),

опционално супституиран (C6-C10)арилен,
опционално
супституиран
(C1-

-C(O)H, -C(O)(C1-C8)алкил групи, -CN, -N02, S(O)(C1-C8)алкил
групи,

C10)хетероарил,
супституиран

-S(O)2(C1-C8)алкил
C8)алкил)2 групи,

или

опционално

(C1-C10)хетероциклилен;
каде што се назначени

и
опционалните

групи,
-S(O)2N((C1-S(O)2NH(C1-C8)алкил

групи, -S(O)2NH(C3-C8)циклоалкил групи, S(O)2NH2
групи,
-NHS(О)2(C1-C8)алкил

супституенти кои се независно одбрани од

групи,

(C1-C8)алкил групи, (C2-C8)алкенил групи,
(C2-C8)алкинил групи, (C3-C10)циклоалкил

групи, -(C1-C8)алкил-O-(C1-C8)алкил групи, O(C1-C8)алкил-O-(C1-C8)алкил
групи,

групи, халоген, халогениран (C1-C8)алкил
групи,

-C(O)OH, -C(O)O(C1-C8)алкил групи, NHOH,
NHO(C1-C8)алкил
групи,

-O-(C1-C8)алкил групи, -OH, -S-(C1-C8)алкил

-O-халогенирани (C1-C8)алкил групи, -S(O)2

групи, -SH, -NH(C1-C8)алкил групи, -N((C1C8)алкил)2 групи, -NH2, -C(O)NH2, -

халогенирани
халогенирани

C(O)NH(C1-C8)алкил
групи,
-C(O)N((C1-C8)алкил)2, -NHC(O)H, =NHC(O)

C6)хетероцикл,
-(C1-C6)хетероарил, -фенил, -NHC(O)O-(C1-

групи,
групи,

(C1-C8)алкил
групи,
-S(C1-C8)алкил групи, -(C1-

-NHC(O)
-N((C1-

C6)алкил групи, -N((C1-C6)алкил)C(O)O-(C1C6)алкил групи, -C(=NH)-(C1-C6)алкил групи,

-N((C1-C8)алкил)C(O)(C1-

-C(=NOH)-(C1-C6)алкил групи, или -C(=N-O-

(C1-C8)алкил
(C3-C8)циклоалкил
C8)алкил)C(O)H,

-N((C1-C8)алкил)S(O)2(C1-C8)алкил

C8)
алкил
групи,
NHC(O)NH(C1-C8)алкил

-NHC(O)NH2,
групи,

(C1-C6)алкил)-(C1-C6)алкил

групи.

-N((C1-C8)алкил)C(O)NH2
групи,
NHC(O)N((C1-C8)алкил)2 групи, -N((C1-C8)

1
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 401/02, A 61K 31/437, 31/506, A

CHINTAKUNTLA, Chandrasekhara, Reddy;

61P 35/00, C 07D 471/04
(11) 6474

(13) Т1

(21) 2016/65

(22) 04/02/2016

MURUGAN, Andiappan; REDFEARN, Heather,
Marie and CHUAQUI, Claudio Edmundo
(54) 2-(2,4,5-СУПСТИТУИРАНИ-АНИЛИНО)
ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО EGFR

(45) 31/10/2016
(30) US201161512061P 27/07/2011 US and

МОДУЛАТОРИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

US201261591363P 27/01/2012 US
(96) 25/07/2012 EP12759801.9

КАНЦЕР

(97) 06/01/2016 EP2736895
(73) Astrazeneca AB

диметиламиноетил-метиламино}-4-метокси5-{[4-(1-метилиндол-3-ил)пиримидин-2-

151 85 Södertälje, CH

ил]амино}фенил)проп-2-енамид:

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

или негова фармацевтски прифатлива сол.

(72) BUTTERWORTH, Sam; FINLAY, Maurice,
Raymond, Verschoyle; WARD, Richard,

1

Andrew; KADAMBAR, Vasantha, Krishna;

има

Патенти

(57)

1

уште

Соединението:

11

патентни

N-(2-{2-

барања
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.

(51) A 61K 39/09, 39/00, A 61P 31/04

превенција на инфекција со Streptococcus

(13) Т1
(22) 04/02/2016

pneumoniae
кадешто
инфекцијата
со
Streptococcus pneumoniae се појавува во

(45) 31/10/2016
(30) GB20100003920 09/03/2010 GB

крвта, белите дробови, делови во увото или
во мозочните обвивки кај пациентот во

(96) 08/03/2011 EP11706840.3

околина кадешто слободната концентрација

(97) 06/01/2016 EP2544711
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

на Zn2+ и/или Mn2+ е доволно ниска за да се
зголеми
мозочната
компонента
на

Rue de l'Institut, 89
1330 Rixensart, BE

изразувањето на најмалку еден PhtX протеин
во Streptococcus pneumoniae и кадешто

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

човекот-ациент има зголемено ниво на Zn2+
и/или Mn2+ измерено на бронхијалната

(72) HERMAND, Philippe Vincent; POOLMAN,

промивка

Jan; DENOEL, Philippe; LABBE, Steve and
RIOUX, Stephane
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ СО
СТРЕПТОКОКА

1
има уште 17 патентни барања.

(11) 6475
(21) 2016/66

(57)

1

и/или

тест

на

крв.

Имунолошки состав којшто содржи

фармацевтски ефективен износ на излоран
PhtX протеин за употреба во лекување ли
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(51) C 07D 401/06, A 61K 31/4709, A 61P
29/00, C 07D 471/04, 519/00
(11) 6476

(13) Т1

(21) 2016/67

(22) 04/02/2016

(57)

1

Соединение со општа Формула I

(45) 31/10/2016
(30) US201161446902P 25/02/2011 US
(96) 24/02/2012 EP12716770.8
(97) 18/11/2015 EP2678329
(73) Array Biopharma Inc.
3200 Walnut
Boulder, CO 80301, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) WANG, Bin; WALLACE, Eli, M.; BLAKE,
James, F; XU, Rui; ROBINSON, John, E.;
DELISLE, Robert, Kirk; LE HUEROU, Yvan;
LYON, Michael; DE MEESE, Lisa, A. and
GRAHAM, James, M.
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА
ТРИАЗОЛОПИРИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ
НА PIM КИНАЗА

и стереоизомери, фармацевтски прифатливи
соли

и солвати од тоа, при што:
R1 е H, халоген, CN, OH, (1-6C)алкил,

флуоро(1-6C)алкил,
дифлуоро(1-6C)алкил,
три¬флуоро(1-6C)алкил,
хидрокси(16C)алкил,

цијано(1-6C)алкил,

(1-3C

алкокси)(1-6C)
алкил
(незадолжително
заменет со хидрокси), ди(1-3C алкокси)(16C)алкил, (1-6C)
6C)алкокси,

ал¬кок¬си, флуоро(1дифлуоро(1-6C)алкокси,

трифлуоро(1-6C)алкокси,

хид¬рок¬си(2-

6C)алкокси,
цијано(1-6C)алкокси,
(1-3C
алкокси)(2-6C)алкокси, ди(1-3C алкок¬си)(2-

Патенти
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6C)алкокси,

(3-6C

оксетанилметокси

циклоалкил)метокси,
(незадолжително

или циклопропил

за¬ме¬нет со метил), (1-6C алкил)сулфанил,
-C(=O)NRaRb, -CH2C(=O)NRcRd, или (36C)циклоал¬кил незадолжително заменет со
-CH2OH
или
-CH2O(1-4C
алкил);
Ra, Rb, Rc и Rd се независно
селектирани
од
H
и
(1-4C)алкил;

незадолжително заменет

со

(1-4C)алкил;
R3 е H, халоген или (1-6C)алкил;
R4
е

;
R5 е CF3, CH2F, CHF2, метил или
етил;

R2 е H, халоген, CN, OH, (1-6C)алкил,

R5a

е

H

или

метил;

флуоро(1-6C)алкил,
дифлуоро(1-6C)алкил,
трифлуоро(1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил,

или R5 и R5a заедно со атомот за кој
што тие се закачени формираат циклопро-

(1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси
(не¬за¬должително
заменет
со
(1-6C

пил

алкил)C(=O)O-,

флуоро(1-6C

амино(1-6C алкил)C(=O)O-,

прстен;
R6 е H, NH2, OH, (1-6C алкил)NH-,
алкил)NH-,

хидрокси(1-6C

или фе¬нил(C=O)O-), флуоро(1-6C)алкокси,
дифлуоро(1-6C)алкокси,
трифлуоро(1-

алкил) NH-, (3-6C циклоалкил)CH2NH-, (1-6C
алкил)C(=O)NH-, (1-6C алкил)OC(=O)NH-

6C)алкокси, хид¬¬¬рокси(2-6C)алкокси, (1-3C
алкокси)(2-6C)алкокси,
(3-6C

(незадол¬жи¬телно заменет со 5-метил-2оксо-1,3-диоксол-4-yl) или амино(1-6C)алкил-;

циклоалкил)метокси, (3-6C) цик¬лоалкокси
(незадолжително
заменет
со
OH),

R7
6C)алкил

оксетанилметокси

е

H,
или

(1-6C)алкил, флуоро(1хидрокси(1-6C)алкил;

(незадолжително

или R6 и R7 заедно со атомот за кој

за¬менет со метил), тетрахидропиранилокси,
(1-6C
алкил)сулфанил,
хидрокси(2-6C

што тие се закачени формираат 5-6 член
спироцикличен хетероцикл кој што има

ал¬кил)сулфанил, (1-3C алкилсулфанил)(26C)алкокси,-COOH, хетAr1, -C(=O)NReRf, -

прстенест
R8

NReC (=O)Rf,

6C)алкокси,

оксетанил, или циклопропил

е

H,

азотен
халоген,

OH,

атомот;
или (1или

незадолжително заменет со -CH2OH или CH2O(1-6C
алкил);

R6 и R8 заедно со јаглеродните
атоми за кои што тие се закачени формираат

или R1 и R2 заедно со атомите за кои
што тие се закачени формираат 5-6 член

циклопропил
заменет

хе¬те¬роцикличен прстен кој што има 1 - 2
прстенести хетероатоми независно селек¬ти-

R9
R6

прстен
со
е
R9

и

незадолжително
NH2;

H,
или
заедно
формираат

рани од O и N, при што споменатиот прстен е

поврзувачка група која што ја има формулата

незадолжително заменет со (1-4C)алкил;
хетAr1 е 5-6 член хетероарил прстен

-CH2NH- која што ги поврзува јаглеродните
атоми за кои што тие се закачени; и

кој што има еден или два прстенести азотни
атоми и незадолжително заменет со една
или

повеќе

групи

селектирани

од

е

H

или

халоген.

(1-

6C)ал¬кил;
Re и Rf се независно H, (1-6C)алкил
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(51) C 07D 231/12, A 01N 25/00, C 07D

прстенестите членови на сулфурниот атом се

231/20, 231/38, 401/04, 401/12, 401/14, 403/12,

независно селектирани од S(=O)u(=NR14)v,

407/12, 409/04, 417/12
(11) 6479

(13) Т1

при што секој прстен или прстенест сис¬тем
е незадолжително заменет со најмногу до 5

(21) 2016/68

(22) 05/02/2016
(45) 31/10/2016

супституенти независно селектира¬ни од R3
на прстенестите членови на јаглеродниот

(30) US 157046 P 03/03/2009 US and US
304053 P 12/02/2010 US

атом и селектирани од цијано, C1-C6 алкил,
C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6

(96) 03/03/2010 EP10707187.0

циклоалкил,

(97) 02/12/2015 EP2403834
(73) E. I. du Pont de Nemours and Company

алкокси¬ал¬кил, C2-C6 алкилкарбонил, C2C6
алкоксикарбонил,
C2-C6

Wilmington, DE 19805, US
(74) Друштво за застапување од областа на

алкиламиноалкил
ди¬алкиламиноалкил

индустриската сопственост ЖИВКО

членови

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

Q2 е фенил прстен или нафталенил
прстенест систем, при што секој прстен или

(72) LONG, Jeffrey, Keith; HONG, Wonpyo and
TAGGI, Andrew, Edmund
(54) ФУНГИЦИДНИ ПИРАЗОЛИ

прсте¬нест
систем
е
незадолжително
заменет со најмногу до 5 супституенти

(57) 1 Соединение селектирано од Формула
1,

N-оксиди

и

соли

од

тоа,

C1-C6

алкокси,

и
на

на

C2-C6

C3-C6
прстенестите

азотниот

атом;

независно се¬лек¬тирани од R3; или 5- до 6член заситен, делумно незаситен или
целосно незаси¬тен хетероцикличен прстен
или 8- до 10-член хетероароматичен
бицикличен прсте¬нест систем, при што секој
прстен или прстенест систем содржи
прстенести
членови
селектирани
од
јаглеродни

при
Q1 е

фенил

прстен

или

што
нафталенил

прстенест систем, при што секој прстен или
прс-те¬нест систем е незадолжително
заменет со најмногу до 5 супституенти
независно се¬лек¬тирани од R3; или 5- до 6член целосно незаситен хетероцикличен
прстен или 8- до 10-член хетероароматичен
бицикличен прстенест систем, при што секој
прстен

или

прстенести
јаглеродни

прстенест
членови
атоми и

систем

содржи

селектирани
од
најмногу до 4

хетероатоми независно селектирани од
најмногу до 2 O, најмногу до 2 S и најмногу
до 4 N атоми, при што најмногу до 3
јаглеродни прстенести членови се независно
селектирани
од
C(=O)
и
C(=S),
а
Патенти

атоми

и

најмногу

до

4

хетероатоми независно селектира¬ни од
најмногу до 2 O, најмногу до 2 S и најмногу
до 4 N атоми, при што најмногу до 3
јаглеродни прстенести членови се независно
селектирани
од
C(=O)
и
C(=S),
а
прсте¬нес¬ти¬те членови на сулфурниот
атом

се

независно

селектирани

од

S(=O)u(=NR14)v, при што секој прстен или
прстенест систем е незадолжително заменет
со најмногу до 5 супституенти независно
селектирани од R3 на прстенестите членови
на јаглеродниот атом и селектирани од
цијано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6
алкинил,
C3-C6
цикло¬ал¬кил,
C1-C6
алкокси,
C2-C6
алкоксиалкил,
C2-C6
алкилкарбонил, C2-C6 алкоксикарбо¬нил,
C2-C6

алкиламиноалкил

и

C3-C6
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диалкиламиноалкил

на

прстенестите

халоалкилсулфонилокси, C3-C4 циклоалкил,

членови на азотниот атом; или C1-C12 алкил,

C3-C7

C2-C12 алкенил, C2-C12 алкинил, C3-C12
циклоалкил или C3-C12 циклоалкенил, секој

алкилциклоалкил, C4-C6 циклоалкилалкил,
C3-C7 халоциклоалкил, C2-C4 алке¬нил, C2-

незадолжително заменет со најмногу до 5
супституенти независно селектирани од R3;

C4 алкинил, хидрокси, формил, C2-C3
алкилкарбонил, C2-C3 алкилкарбонилок¬си, -

X
е
O,
S(O)m
или
NR4;
R1 е H, халоген, C1-C6 алкил, C1-C6

SF5, -SCN, C(=S)NR19R20 и -U-V-T;
R4 е H, формил, C2-C5 алкенил, C3-C5

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

алкинил,

C3-C7 цик¬ло¬алкил, CO2R5, C(O)NR6R7,
цијано, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси

S(=O)tR10, -(C=W)R11, NH2 или OR21;
или C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил, секој

или
C2-C5
алкокси¬ал¬кил;
или
R1 е фенил незадолжително заменет со

незадолжително заменет со најмногу до 2
R12;

најмногу до 3 R8; или пет- или шест-член

R5 е H, C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил;

аро¬матичен хетероцикл кој што содржи азот
незадолжително заменет со најмногу до 3

R6 и R7 се независно селектирани од H, C1C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C3-C7 циклоал-

супституенти независно селектирани од R9a
на прстенестите членови на јаглеродниот

кил, C4-C8 циклоалкилалкил
алкилциклоалкил;

атом и R9b на прстенестите членови на
азотниот
атом;

R6 и R7 се земени заедно со азотниот атом
за кој што тие се поврзани за да форми¬ра-

R1a

или

ат четири - до седум-член неароматичен

R1a и R1 се земени заедно со јаглеродниот
атом за кој што тие се закачени за да фор-

хетероцикличен прстен кој што содржи
прс¬те¬нести членови, во дополнение на

ми¬раат
циклопропил
прстен
незадолжително заменет со најмногу до 2

поврзувачкиот прстенест азотен атом,
селекти¬ран
од јаглеродни
атоми
и

супституенти

независно

од

незадолжително најмногу до еден прстенест

халоген
R2 е CH3,

и
CH2CH3,

метил;
цијано,

член селек¬тиран од O, S(O)n и NR13;
секој R8, R9a и R9b е независно селектиран

цијанометил, хало метил, хидроксиметил,
метокси или метилтио; или циклопропил

од халоген, C1-C2 алкил, C1-C2 халоалкил,
C1-C2 алкокси, C1-C2 халоалкокси, цијано,

незадолжително заменет со најмногу до 2
супститу¬енти независно селектирани од

нитро,
SCH3,
S(O)CH3
и S(O)2CH3;
R10 е C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил;

халоген

метил;

R11 е C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C2-C7

секој R3 е независно селектиран од халоген,
цијано,
амино,
метиламино,
диметил-

алкоксиалкил, C2-C7 алкиламиноалкил, C3C8 ди¬алкиламиноалкил, C1-C6 алкилтио

а¬ми¬но,
формиламино,
C2-C3
алкилкарбониламино, C1-C4 алкил, C1-C4

или
C2-C7
алкилтиоалкил;
секој R12 е независно C3-C7 циклоалкил, C1-

халоалкил,

C4

е

H;

селектирани
халоген,

и

C1-C3

алкокси,

C1-C3

циклоалкок¬си,

C3-C7

алкокси,

циклоалкил,

C1-C4

C4-C6

-SO3-M+,

и

халоалкокси,

-

C4-C8
или

C1-C4

халоалкокси,
C1-C3
алкилтио,
C1-C3
халоалкилтио, C1-C3 алкилсулфинил, C1-C3

алкил¬тио, C1-C4 алкилсулфинил, C1-C4
алкилсулфонил
или
цијано;

халоалкилсулфинил, C1-C3 алкилсулфонил,
C1-C3
халоалкилсулфонил,
C1-C2

R13 е H, C1-C3 алкил или C2-C3 халоалкил;
секој R14 е независно H, цијано, C1-C3 алкил

ал¬кил¬сулфонилокси,

или
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секој R19 и R20 е независно H или CH3;

супституенти независно селектирани од R26;

R21 е H, формил, C3-C7 циклоалкил, -SO3-

секој R24 и R25 е независно H, C1-C6 алкил,

M+ или -(C=W)R11; или C1-C6 алкил или C1C6 ха¬лоалкил, секој незадолжително

C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил, C3-C6
алки-нил,
C3-C6
циклоалкил,
C3-C6

заменет
со
најмногу
до
2
R12;
секој U е независно O, S(=O)W, NR22 или

халоциклоалкил, C2-C6 алкилкарбонил, C2C6
алкоксикар¬бонил,
C2-C6

директна
врска;
секој V е независно C1-C6 алкилен, C2-C6

(алкилтио)карбонил,
алкокси(тиокарбонил),

C2-C6
C4-C8

алкенилен,

циклоалкилкар¬бо¬нил,

C4-C8

циклоалки¬лен или C3-C6 циклоалкенилен,
при што најмногу до 3 јаглеродни атоми се

циклоалкоксикарбонил,
(циклоалкилтио)карбонил

C4-C8
C4-C8

независно селектирани од C(=O), секој
незадолжително заменет со најмногу до 5

цик¬ло¬алкокси(тиокарбонил);
секој R26 е независно халоген, C1-C6 алкил,

супституенти

C1-C6

C3-C6

алкинилен,

независно

C3-C6

селектирани

од

халоалкил

C1-C6

алкокси;

или

S;
катјон;

халоген, цијано, нитро, хидрокси, C1-C6
алкил, C1-C6 ха¬ло¬алкил, C1-C6 алкокси и

W
M+

C1-C6
халоалкокси;
секој T е независно цијано, NR23aR23b,

m
n

OR24
или
S(=O)yR25;
секој R22 е независно H, C1-C6 алкил, C1-C6

t
е
0,
1
или
2;
секој u и v се независно 0, 1 или 2 во секој

халоалкил, C2-C6 алкилкарбонил, C2-C6 ал-

случај на S(=O)u(=NR14)v, под услов ако

ко¬к¬сикарбонил, C2-C6 (алкилтио)карбонил,
C2-C6
алкокси(тиокарбонил),
C4-C8

зби¬рот на u и v е 0, 1 или 2;
секој w е независно 0, 1 или 2; и

циклоал¬кил¬карбонил,
циклоалкоксикарбонил,

C4-C8
C4-C8

секој

C4-C8

подуслов

(циклоалкилтио)карбонил

или

е

или

или

е
е

y

O
е
0,
0,

е

1
1

независно

или
или

0,

1

2;
2;

или

2;
ако:

циклоалкокси(тиокарбонил);
секој R23a и R23b е независно H, C1-C6

кога Q2 е фенил прстен заменет на најмалку

алкил, C1-C6 халоалкил, C2-C6 алкенил, C3C6 алки¬нил, C3-C6 циклоалкил, C3-C6

една орто
лек¬тиран

халоциклоалкил, C2-C6 алкилкарбонил, C2C6
алкоксикар¬бонил,
C2-C6

при што U е директна врска, V е C(=O) и T е
NR23aR23b или OR24, тогаш X не е NR4;

позиција

со
од

супституент се-U-V-T

(алкилтио)карбонил,

C2-C6

алкокси(тиокарбонил),
циклоалкил¬кар¬бонил,

C4-C8
C4-C8

и под услов ако соединението со Формула 1
не
е:

циклоалкоксикарбонил,
(циклоалкилтио)карбонил

C4-C8
C4-C8

(a)

цикло¬алкокси(тиокарбонил);

или

или

2,4-дихлоро-5-{[1,3-диметил-4-(3-метил-

1,2,4-оксадиазол-5-ил)-1H-пиразол-5-ил]

еден пар од R23a и R23b закачени за истиот
азотен атом се земени заедно со азотниот

ок¬си}фенол;
(б) 2,4-дихлоро-5-{[1,3-диметил-4-(5-метил-

атом за да формираат 3- до 6-член
хетероцикличен прстен, при што прстенот е

1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1H-пиразол-5-ил]
ок¬си}фенол;

не-за¬должително заменет со најмногу до 5

(ц)

Патенти
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(д) 2-(1,3-диметил-4-фенилпиразолил)аминоHCl;

2-имидазолин

хидрокси-1-метилетил)изоксазол-3-ил]-1,3ди¬метил-1H-пиразол-5-

(e)
метил
(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[4(изоксазол-3-ил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5-

ил}окси)фенокси]пропионат;
(л) (2S)-2-[2,4-дихлоро-5-({4-[5-(1-хидрокси-1-

ил]ок¬си}фенокси)пропионат;
(ф)
(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[4-(изоксазол-3-

метилетил)изоксазол-3-ил]-1,3-диме¬тил-1Hпиразол-5-ил}окси)фенокси]пропионска

ил)-1,3-диметил-1H-пиразол-5ил]окси}фе¬нок¬си)пропионска

киселина;

киселина;
(м) (2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3-диметил-4-(3-

(2S)-2-[2,4-дихлоро-5-({4-[5-

метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-1H-пира¬зол-5-

(хидроксиметил)изоксазол-3-ил]-1,3-диметил1H-пиразол-5-ил}окси)фенокси]пропионат;

ил]окси}фенокси)пропионска
киселина;
(н)
метил
(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3-

(х)
(2S)-2-[2,4-дихлоро-5-({4-[5(хидроксиметил)изоксазол-3-ил]-1,3-диметил-

диметил-4-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)1H-пиразол-5-ил]окси}фенокси)пропионат;

1H-пи¬ра¬зол-5-ил}окси)фенокси]пропионска

(o)

киселина;
(и)
метил

метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1H-пиразол-5ил]окси}фенокси)пропионска киселина; или

(г)

метил

(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3-

(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3-диметил-4-(5-

диметил-4-(5-метилизоксазол-3-ил)-1Hпиразол-5-ил]окси}фенокси)пропионат;

(п)
метил
(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3диметил-4-(5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-

(ј)
(2S)-2-(2,4-дихлоро-5-{[1,3-диметил-4-(5метилизоксазол-3-ил)-1H-пиразол-5-ил]

1H-пи¬разол-5-ил]окси}фенокси)пропионат.

ок¬си}фенокси)пропионска

1

(к)

метил

киселина;

(2S)-2-[2,4-дихлоро-5-({4-[5-(1-

има уште 17 патентни барања.
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X
е
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n
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барања

.
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Соединение со формула (I):
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X
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Y
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халоалкил;
L

е

10хетероциклоалкил-C1-3 алкил, C6-10арил,

C(R4)2,

C(=O),

C(=O)N(R4a),

C6-10арил-C1-3 алкил, C1-10 хетероарил,

C(=O)C(R4b)2,
S(=O)2,
C(=O)O,
C(=O)OC(R4b)2 или C(=O)N(R4a)C(R4b)2;

C1-10хетероарил-C1-3 алкил, ORa, SRa,
C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb,

A е C1-6 алкил, C3-14 циклоалкил, C2-13
хетероциклоалкил, C6-14 арил, or C1-14

OC(O)NRcRd,
NRcRd,
NRcC(O)Rb,
NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb,

хетероарил; кадешто споменатиот C1-6
алкил,
C3-14
циклоалкил,
C2-13

C(=NRe)NRcRd,
NRcC(=NRe)NRcRd,
NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd,

хетероциклоалкил,

S(O)Rb,

C6-14

арил,

и

C1-14

S(O)NRcRd,

S(O)2Rb,

or

хетероарил
се
секој
опционално
супституирани со 1, 2, 3, 4, 5, or 6 независно

S(O)2NRcRd; кадешто C1-6 алкил, C2-6
алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C3-

избрани
R5
групи;
секој R1 е, независно, C1-4 алкил, хидроксил,

10 циклоалкил, C3-10циклоалкил-C1-3 алкил,
C2-10
хетероциклоалкил,
C2-

C1-4 алкокси, флуоро, хидрокси-C1-4 алкил,

10хетероциклоалкил-C1-3 алкил, C6-10арил,

или
C1-4алкокси-C1-4
алкил;
или
две R1 групи заедно формираат 2- or 3-

C6-10арил-C1-3 алкил, C1-10 хетероарил, и
C1-10хетероарил-C1-3
алкил
се
секој

јаглероден мост или мост со формула -CH2O-CH2-;

опционално супституирани со 1, 2, 3, 4, or 5
независно
избрани
R6
групи;

R2 е H, хало, хидроксил, цијано, C1-4алкил,
C1-4халоалкил,
или

секој R6 е, независно, хало, цијано, нитро,
C1-6
алкил,
C2-6
алкенил,

C1-4алкокси;

C2-6

R3 е H, цијано, нитро, хало, хидроксил, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7

халосулфанил, C3-10 циклоалкил,
циклоалкил-C1-3
алкил,

циклоалкил, C1-6 халоалкил, C1-6алкокси,
C1-6халоалкокси, амино, C1-6алкиламино,

хетероциклоалкил, C2-10 хетероциклоалкилC1-3 алкил, C6-10арил, C6-10арил-C1-3

ди-C1-6

алкил,

алкиламино,

C1-6алкилсулфонил,

карбамил,
C1-6алкилкарбамил,
6алкилкарбамил,
карбокси,

ди-C1C1-

алкинил,

C1-6

халоалкил,
C3-10
C2-10

C1-10 хетероарил, C1-10хетероарил-C1-3
алкил, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1,

6алкилкарбонил, or C1-6алкоксикарбонил;
секој R4 е, независно, H or C1-4 алкил; или

C(O)ORa1,
OC(O)Rb1,
OC(O)NRc1Rd1,
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1,

две R4 групи, заедно со јаглеродниот атом
кон кого се прикачени, формираат 3-, 4-, 5-,

NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1,
NRc1C(O)NRc1Rd1,

или

NRc1S(O)2Rb1,

6-член

циклоалкил

прстен;

NRc1C(O)ORa1,
NRc1S(O)Rb1,

NRc1S(O)2NRc1Rd1,

R4a
е
H
or
C1-4
алкил;
секој R4b е, независно, H or C1-4 алкил; or

S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, или
S(O)2NRc1Rd1; кадешто споменатиот C1-6

две R4b групи, заедно со јаглеродниот атом
кон кого се прикачени, формираат 3-, 4-, 5-,

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
халоалкил,
C3-10
циклоалкил,
C3-

или

10циклоалкил-C1-3

6-член

циклоалкил

прстен;

алкил,

C2-10

секој R5 е, независно, хало, цијано, нитро,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-

хетероциклоалкил, C2-10хетероциклоалкилC1-3 алкил, C6-10арил, C6-10арил-C1-3

6
халоалкил,
халосулфанил,
C3-10
циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-3 алкил,

алкил, C1-10хетероарил, и C1-10хетероарилC1-3
алкил
се
секој
опционално

C2-10
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избрани

Rh

групи;

циклоалкил,

C3-10циклоалкил-C1-3

алкил,

секој Ra, Rb, Rc, и Rd е, независно, H, C1-6

C2-10хетероциклоалкил,

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
халоалкил,
C3-10
циклоалкил,
C3-

хетероциклоалкил-C1-3 алкил, C6-10 арил,
C6-10 арил-C1-3 алкил, C1-10 хетероарил,

10циклоалкил-C1-3
алкил,
C2-10
хетероциклоалкил, C2-10 хетероциклоалкил-

или C1-10 хетероарил-C1-3 алкил; кадешто
споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

C1-3 алкил, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3
алкил, C1-10 хетероарил, или C1-10

алкинил, C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил,
C3-10циклоалкил-C1-3
алкил,
C2-

хетероарил-C1-3

10хетероциклоалкил,

алкил;

кадешто

C2-10

C2-

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, C3-10 циклоалкил,

10хетероциклоалкил-C1-3 алкил, C6-10 арил,
C6-10 арил-C1-3 алкил, C1-10 хетероарил, и

C3-10
циклоалкил-C1-3
10хетероциклоалкил,

C2C2-

C1-10 хетероарил-C1-3 алкил е опционално
супституирана со 1, 2, 3, 4, or 5 независно

10хетероциклоалкил-C1-3 алкил, C6-10 арил,

избрани Rg’ групи; или било кој Rc1 и Rd1

C6-10 арил-C1-3 алкил, C1-10 хетероарил, и
C1-10хетероарил-C1-3 алкил е опционално

заедно со N атомот кон кого се прикачени
формираат 3-, 4-, 5-, 6-, or 7 член

супституирана со 1, 2, 3, 4, or 5 независно
избрани
Rg
групи;

хетероциклоалкил група or a хетероарил
група, секој опционално супституирана со 1,

или било кој Rc и Rd заедно со N атомот кон
кого се прикачени формираат 3-, 4-, 5-, 6-, or

2, 3 или 4 супституенти независно избрани
од хало, цијано, нитро, хидроксил, C1-6

или

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7

хетероарил
група,
секој
опционално
супституирана со 1, 2, 3 или 4 супституенти

циклоалкил, C1-6 халоалкил, C1-6 алкокси,
C1-6халоалкокси, амино, C1-6алкиламино,

независно избрани од хало, цијано, нитро,
хидроксил, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

ди-C1-6 алкиламино, тио, C1-6 алкилтио, C16алкилсулфинил,
C1-6алкилсулфонил,

алкинил, C3-7 циклоалкил, C1-6 халоалкил,

карбамил,

C1-6 алкокси, C1-6халоалкокси, амино, C1-6
алкиламино, ди-C1-6 алкиламино, тио, C1-6

6алкилкарбамил,
карбокси,
C1-6
алкилкарбонил, C1-6 алкоксикарбонил, и C1-

алкилтио,
C1-6алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
карбамил,

6
алкилкарбониламино;

7-член

хетероциклоалкил

алкил,

група

C1-6
C1-

C1-6алкилкарбамил,

ди-C1-

6алкилкарбамил,
ди-C1-6алкилкарбамил,
карбокси,
C1-6алкилкарбонил,
и
C1-

секој Re1 е, независно, H, C1-6алкил, CN,
хидроксил,
C1-6алкокси,
C1-6

6алкоксикарбонил;

алкилсулфонил,

секој Re е, независно, H, C1-6алкил, CN,
хидроксил,
C1-6алкокси,
C1-6

алкилкарбонил,
аминосулфонил,
C1-6
алкиламиносулфонил,
ди-C1-6

алкилсулфонил,
алкилкарбонил,

алкиламиносулфонил,
карбамил,
6алкилкарбамил,
или
ди-

карбокси,
аминосулфонил,

алкиламиносулфонил,

C1-6
C1-6
ди-C1-6

алкиламиносулфонил,
карбамил,
6алкилкарбамил,
или
ди-

карбокси,

C1-6

C1C1-

6алкилкарбамил;

C1C1-

секој Rg, Rg’, и Rh е, независно, хало, цијано,
нитро, хидроксил, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,

6алкилкарбамил; секој Ra1, Rb1, Rc1, и Rd1
е, независно, H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил,

C2-6 алкинил, C3-7 циклоалкил, C1-6
халоалкил, C1-6алкокси, C1-6халоалкокси,

C2-6

алкинил,

Патенти
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алкиламино,

тио,

6алкилсулфинил,

C1-6
C1-6

алкилтио,

C1-

алкилсулфонил,

карбамил,
C1-6алкилкарбамил,
6алкилкарбамил,
карбокси,

ди-C1C1-6

алкилкарбониламино;

C1-6
n

е

0,

1,

2,

3,

и
or

4.

1

алкилкарбонил, C1-6алкоксикарбонил, или

има уште 23 патентни барања.

(51) A 61K 31/44, 31/4415, 9/14, 9/16, 9/20, A

(54) НОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

61P 35/00

ШТО СОДРЖАТ 4-(4-(3-(4-ХЛОРО-3(13) Т1
(22) 11/02/2016

ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-ФЕНИЛ)-УРЕИДО)-3ФЛУОРО-ФЕНОКСИ)-ПИРИДИН-2-

(45) 31/10/2016
(30) 604752P 27/08/2004 US

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ХИПЕР-

(96) 29/08/2005 EP05792486.2

ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

(97) 18/11/2015 EP1793824
(73) Bayer HealthCare LLC

(57) 1 Состав содржи црвста дипсерзија што
содржи барем метил амид на 4{4-[3-(4-хлоро-

100 Bayer Boulevard,
Whippany, NJ 07981-0915

3-трифлуорометилфенил)-уреидо]-3флуорофенокси}-пиридин-2-карбоксилна

, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

киселина во супстанцијално аморфна форма
и
фармацевтски
прифатлив
матрикс.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

1

(72) DUMAS, Jacques; EHRLICH, Paul and
ZULEGER, Susanne

има уште 18 патентни барања.

(51) C 07H 17/08, A 61K 31/7048, A 61P 31/04

Tomoaki; KANEMOTO, Kenichi; KUMURA, Kou;

(11) 6486
(21) 2016/71

(11) 6488

(13) Т1

(21) 2016/72

(22) 11/02/2016
(45) 31/10/2016

(30) JP2011034578 21/02/2011 JP
(96) 20/02/2012 EP12749570.3

YOSHIDA, Satoshi; TAMURA, Keiji and
SHITARA, Eiki
(54) МАКРОЛИД ДЕРИВАТ
СУПСТИТУИРАН НА C-4" ПОЗИЦИЈА
(57)
1
формулата

Соединение

претставено

со
(I):

(97) 13/01/2016 EP2678349
(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
24-1 Takada 3-chome Toshima-ku,
Tokyo 170-8633
, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SUGIMOTO, Tomohiro; SASAMOTO,
Naoki; KUROSAKA, Jun; HAYASHI, Masato;
YAMAMOTO, Kanako; KASHIMURA, Masato;
USHIKI, Yasunobu; OGITA, Haruhisa; MIURA,
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3 супституенти одбрани од хидрокси група,
амино група, C1-6 алкиламино група, и C1-6
алкил група (C1-6 алкил групата може да е
супституирана со амино група, или C1-6
алкиламино група)), супституент групата 1 е
група составена од C1-6 алкилсулфонил
група, C1-6 алкокси група, C3-6 циклоалкил
група, хидрокси група, фенил група (фенил
групата може да е супституирана со 1 до 3
C1-6 алкокси групи), 4- до 8-члена заситена
хетероциклична
група
(заситената

назначено со тоа, што, во формулата,
Me
претставува
метил
група,
R1 претставува C1-6 алкил група (C1-6 алкил
групата може да е супституирана со еден или
два супституенти одбрани од хидрокси група,
C1-6 алкокси група, амино група, C1-6
алкиламино група, и група претставена со
формулата -NR78COR79, или формулатаNR80SO2R81, R78 и R80, кои може да се
исти или различни, претставуваат атом на
водород, или C1-6 алкил група, и R79 и R81,
кои

може

да

се

исти

или

различни,

претставуваат C1-6 алкил група), или C1-6
алкилсулфонил
група,
R2 претставува 4- до 8-члена заситена
хетероциклична
група
(заситената
хетероциклична
група
може
да
е
супституирана со еден или два супституенти
одбрани од C7-12 аралкил група, и C1-6
алкил група), C1-6 алканоил група (C1-6
алканоил групата може да е супституирана
со амино група, или C1-6 алкиламино група),
или C1-6 алкил група која може да е
супституирана

со

1

до

3

супституенти

одбрани од супституент групата 1, или
R1 и R2 може да се комбинираат заедно за
да формираат, заедно со атомот на азот на
кој тие се врзуваат, 4- до 8-члена заситена
хетероциклична група што содржи
(заситената хетероциклична група

азот
што

содржи азот може да е супституирана со 1 до
Патенти

хетероциклична
група
може
да
е
супституирана со 1 до 3 C1-6 алкил групи), и
група претставена со формулата -CONR7R8,
формулата -SO2NR9R10,
NR11COR12,
формулата

формулата -NR13CO2R14,

формулата -NR15SO2R16, или формулата NR17R18, R7, R8, R9, R10, R11, R13, R14, и
R15, кои може да се исти или различни,
претставуваат атом на водород, или C1-6
алкил

група,

R12 претставува фенил група (фенил групата
може да е супституирана со 1 до 3 C1-6
алкокси
групи),
R16 претставува C1-6 алкокси група, или
фенил група (фенил групата може да е
супституирана со 1 до 3 C1-6 алкокси групи),
R17 и R18, кои може да се исти или
различни, претставуваат атом на водород,
C1-6 алкил група (C1-6 алкил групата може
да е супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани од хидрокси група, C1-6 алкокси
група,

и

C3-6

циклоалкил

група),

C2-6

алкенил група, C3-6 циклоалкил група, C1-6
алканоил група, C7-12 аралкил група (C7-12
аралкил групата може да е супституирана со
1 до 3 C1-6 алкокси групи), или
хетероаралкил група (хетероаралкил групата
може да е супституирана со 1 до 3 C1-6
алкокси
групи),
или
R17 и R18 може да се комбинираат заедно за
да формираат, заедно со атомот на азот на
кој тие се врзуваат, 4- до 8-члена заситена
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хетероциклична група што содржи азот која
може

да

е

супституирана

со

1

до

претставена

со

формулата

(II):

3

супституенти одбрани од супституент групата
2,
или
6-члена
делумно
заситена

R5
и
R6
комбинираат
заедно
да
претставуваат, заедно со јаглеродните атоми

хетероциклична група што содржи азот која
може да е супституирана со 1 до 3

на кој тие се врзуваат, циклична структура
претставена
со
формулата
(III):

супституенти одбрани од супституент групата
2,

R27 претставува атом на кислород, или група

супституент групата 2 е група составена од

претставена

хидрокси група, C1-6 алкокси група, оксо
група, C 1-6 алкоксиимино група, амино

формулата
NR29,
R28 претставува атом на водород, циано

група, C1-6 алкиламино група, група
претставена со формулата -CONR19R20(R19

група, или C1-6 алкилсулфанил група (C1-6
алкилсулфанил
групата
може
да
е

и R20, кои може да се исти или различни,

супституирана со хетероарил група која може

претставуваат атом на водород, или C1-6
алкил група), C1-6 халоалкил група, и C1-6

да е супституирана со една амино група),
R29 претставува атом на водород, хидрокси

алкил група (C1-6 алкил групата може да е
супституирана со 1 до 3 супституенти

група, C1-6 алкокси група (C1-6 алкокси
групата може да е супституирана со фенил

одбрани од хидрокси група, C1-6 алкокси
група, амино група, и C1-6 алкиламино

група),
4до
хетероциклична

група),

хетероциклична

R3 претставува атом на водород, или
R3 и R1 може да се комбинираат заедно за

супституирана со C1-6 алкилсулфонил група,
или дифенилметил група), група претставена

да
формираат
карбонил
група,
R4 претставува хидрокси група, C1-6 алкил

со формулата -NR30R31, формулата NR32CSNR33R34, формулата -NR32CO2R35,

група, или група претставена со формулата

формулата

OCONR21R22 (R21 и R22, кои може да се
исти или различни, претставуваат атом на

NR32SO2R37,
NR32CONR38R39,

водород, C1-6 алкил група, или C2-6 алкенил
група супституирана со една хетероарил

NR32SO2NR40R41, или формулата-N=CNR42R43, или C1-6 алкил група која може да

група),
Z претставува

со

е супституирана со 1 до 3 супституенти
одбрани
од
супституент
групата
3,

претставува

R30 и R31, кои може да се исти или

хидрокси група, или амино група), формулата
C(=O), или формулата C(=N-ИЛИ 24),

различни, претставуваат атом на водород,
или C1-6 алкил група (C1-6 алкил групата

R24 претставува атом на водород, C1-6
алкил група (C1-6 алкил групата може да е

може да е супституирана со C1-6
алкилсулфонил група, фенил група, или

супституирана со C1-6 алкокси група, амино

хетероарил

група, или C1-6 алкиламино група), или 4- до
8-члена заситена хетероциклична група, или

R32, R33, R34, R37, R40, R41, R42, и R43, кои
може да се исти или различни, претставуваат

R4 и Z може да се комбинираат заедно да
претставуваат, заедно со јаглеродните атоми

атом на водород, или C1-6 алкил група,
R35 претставува атом на водород, C1-6

на кој тие се врзуваат, циклична структура

алкил група, или C7-12 аралкил група,

формулата

група

CHR23
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претставена
(R23

со

формулата

CHR28,

или

8-члена
заситена
група
(заситената

група

-NR32COR36,

може

да

формулата

формулата
формулата

е

-

група),
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R36 претставува атом на водород, C1-6

на

алкил група (C1-6 алкил групата може да е

R58 претставува C1-6 алкил група, C1-6

супституирана
група),
или

со C1-6 алкилсулфонил
C7-12
аралкил
група,

халоалкил
група,
или
фенил
група,
R59 и R60, кои може да се исти или

R38 и R39, кои може да се исти или
различни, претставуваат атом на водород,

различни, претставуваат атом на водород,
C1-6 алкил група, фенил група, C7-12

C1-6 алкил група (C1-6 алкил групата може
да е супституирана со C3-6 циклоалкил

аралкил група, или хетероаралкил група,
R62 и R63, кои може да се исти или

група), C2-6 алкенил група, C7-12 аралкил

различни, претставуваат атом на водород,

група (C7-12 аралкил групата може да е
супституирана со 1 до 3 супституенти

или C1-6 алкил група (C1-6 алкил група може
да е супституирана со амино група, или C1-6

одбрани од халоген атом, C1-6 алкил група, и
C1-6 алкокси група), или хетероаралкил

алкиламино
група),
R64 претставува C1-6 алкил група, или

група,

фенил

супституент групата 3 е група составена од
хидрокси група, C1-6 алкокси група, C3-6

R65 и R56, кои може да се исти или
различни, претставуваат атом на водород,

циклоалкил група, C1-6 алкилсулфанил
група, C1-6 алкилсулфинил група, C1-5

C1-6 алкил група, или фенил група,
R68 претставува C1-6 алкил група, C1-6

алкилсулфонил група, фенил група, фенокси
група, бензилокси група, фенилсулфанил

халоалкил група, C3-6 циклоалкил група,
фенил група (фенил групата може да е

група, фенилсулфонил група, циано група,

супституирана

C7-12 аралкил група, 4- до 8-члена заситена
хетероциклична
група
(заситената

одбрани од C1-6 алкил група, C1-6
алкилсулфонил група, C1-6 алкокси група,

хетероциклична
група
може
да
е
супституирана со C1-6 алкилсулфонил група,

циано група, и карбокси група), или
хетероарил
група
која
може
да
е

или дифенилметил група), хетероарил група

супституирана со 1 до 3 C1-6 алкил групи,

(хетероарил
групата
може
да
е
супституирана со 1 до 3 супституенти

R69 и R70, кои може да се исти или
различни, претставуваат атом на водород,

одбрани од C1-6 алкил група, C7-12 аралкил
група, фенил група, и хетероарил група), и

C1-6 алкил група, фенил група, хетероарил
група која може да е супституирана со една

група претставена со формулата
NR44CO2R45, формулата

-

циано група, C7-12 аралкил група, или
хетероаралкил
група,
или

OSO2NR46R47,

-

R69 и R70 може да се комбинираат заедно за

формулата
формулата
-

да формираат, заедно со атомот на азот на
кој тие се врзуваат, 4- до 8-члена заситена

формулата

NR49SO2NR50R51,
-CONR52SO2NR53R54,

водород,

или

C1-6

алкил

група,

група,

со

1

до

3

супституенти

OCONR55R56, формулата -NR57COR58,
формулата-CONR59R60,
формулата
-

хетероциклична група што содржи
(заситената хетероциклична група

NR61CONR62R63,

-OCOR64,

содржи азот може да е супституирана со 1 до

формулата-SO2NR65R66,
формулата
NR67SO2R68, формулата -NR69R70, или

3 супституенти одбрани од C1-6 алкил група,
и
оксо
група),

формулата-CONR71SO2R72,
R44 до R57, R61, R67, R71, и R72, кои може

кога R27 е атом на кислород, R4 и Z може да
се комбинираат заедно да претставуваат,

да се исти или различни, претставуваат атом

заедно со јаглеродните атоми на кој тие се

Патенти

формулата

азот
што
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врзуваат, циклична структура претставена со

претставува единечна врска, или двојна

формулата

врска,

(IV):

и

или

R74 постои само кога двојната врска што
содржи искршена линија е единечна врска

R5 и Z може да се комбинираат заедно да
претставуваат
циклична
структура

што треба да претставува атом на водород,
или

претставена

R5, R6, Z и R4 може да се комбинираат
заедно да претставуваат циклична структура

со

формулата

(V);

R73 претставува атом на кислород, или група

претставена

претставена со формулата NH, или
R5, R6 и Z може да се комбинираат заедно

или негова сол, или хидрат или негов солват.

да
претставуваат
претставена
со

1

циклична
структура
формулата
(VI):

со

формулата

(VII):

има уште 22 патентни барања.
двојната врска што содржи искршена линија

содржи

(51) C 12P 21/06, C 07H 21/04
(11) 6489
(21) 2016/73

втора

полинуклеотидна

секвенца

(13) Т1
(22) 11/02/2016

којашто има протеинска кодирана секвенца
за селектиран маркер протеин, споменатиот

(45) 31/10/2016

втор

полинуклеотид

има

секвенцна

(30) US20090231906P 06/08/2009 US
(96) 06/08/2010 EP10807224.0

модифкација
споредено
со
див-тип
полинуклеотидно кодирање на споменатиот

(97) 23/12/2015 EP2462237
(73) CMC ICOS Biologics, Inc.

селектиран маркер протеин, споменатата
секвенцна
модифицирана
редуцирана

22021 20th Avenue SE

транлаторна ефикасност на mRNA кодирана

Bothell, WA 98021, US

од
страна
полинуклеотид,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на

споменатиот
споменатиот

втор
втор

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CLARKE, Howard, Robert, Grahame
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ИЗРАЗУВАЊЕТО НА РЕКОМБИНАНТЕН

полинуклеотид ја има споменатата секвенцна
модификација
и
споменатиот
див-тип

ПРОТЕИН

селектиран маркер протеин; споменатиот прв

(57)
1
Постапка за зголемување на
изразувањето на хетерологен протеин во

нуклеотид и споменатиот втор нуклеотид
кодирани на единечен изразувачки вектор на

клетка домаќин којашто го содржи чекорот на
култивирање на клетката домаќин којашто

Кинески глушец издолжувачки фактор 1
(КГИФ1), кадешто првиот полинуклеотид и

содржи прва хетерологна полинуклеотидна

вториот

секвенца којашто го кодира споменатиот
хетерологен
протеин
во
услови
кои

транскрипциска
промотери.

дозволуваат
споменатата

1
има

изразување на протеинот,
клетка домаќин понатаму
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полинуклеотидно кодирани идентични амино
кислелински секвенци на споемнатиот

полинуклеотид

уште

контрола

12

се

под

на

различни

патентни

барања.

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(51) A 61K 31/557, A 61P 1/16
(11) 6490
(21) 2016/74

Leopardstown
(13) Т1
(22) 12/02/2016

Dublin 18, IE

(45) 31/10/2016

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

(30) GB201301626 30/01/2013 GB
(96) 15/07/2013 EP13176516.6

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(97) 02/12/2015 EP2762143
(73) Dignity Sciences Limited

(72) Rowe, Jonathan; Duffy, Kevin and Climax,
John
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ 15-HEPE И
МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

Trintech Building 3rd Floor
South County Business Park

(57)
има уште патентни барања.

Патенти
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(51) A 61K 31/454, A 61P 31/14

Michael D.; Betebenner, David A.; Rockway,

(11) 6491

(13) Т1

Todd W.; Pratt, John K.; Sarris, Kathy; Woller,

(21) 2016/75

(22) 12/02/2016

Kevin R.; Li, Wenke; Caspi, Daniel D.;
Matulenko, Mark A.; Jinkerson, Tammie K.;

(45) 31/10/2016
(30) US20100903822 13/10/2010 US;
US20100964027 09/12/2010 US;

Flentge, Charles A.; Wagner, Rolf; Degoey,
David A.; Liu, Dachun; Califano, Jean C.; Gao,

US201113100827 04/05/2011 US and
US201161446800P 25/02/2011 US

Yi; Kati, Warren M.; Donner, Pamela L; Patel,
Sachel V.; Wagaw, Sebel H.; Bellizzi, Mary E.

(96) 12/10/2011 EP13191041.6
(97) 02/12/2015 EP2692346
(73) AbbVie Bahamas Ltd.

and Carroll, William A.
(54) АНТИВИРУСЕН ДЕРИВАТ 1-ФЕНИЛ2,5-ДИБЕНЗИМИДАЗОЛ-5-ИЛ-ПИРОЛИДИН

Sassoon House
Shirley Street & Victoria Avenue

(57) 1 Метил {[(2S,3R)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)1-{3,5-дифлуоро-4-[4-(4-

New Providence, Nassau, BS

флуорофенил)пиперидин-1-ил]фенил}-5-(6-

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

флуоро-2-{(2S)-1-[N-(метоксикарбонил)-Ометил-L-треонил]пиролидин-2-ил}-1H-

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

бензимидазол-5-ил)пиролидин-2-ил]-6флуоро-1H-бензимидазол-2-ил}пиролидин-1-

(72) Randolph, John T.; Hutchins, Charles W.;
Krueger, Allan C.; Motter, Christopher E.;

ил]-3-метокси-1-оксобутан-2-ил}карбамат,
или негова фармацефтски прифатлива сол.

Nelson, Lissa T.; Keddy, Ryan G.; Hutchinson,

1

Douglas K.; Maring, Clarence J.; Tufano,

има уште 2 патентни барања.

(51) E 02D 17/20

(57) 1 Уред за поврзување за спојување на

(11) 6493

(13) Т1

две проширени коцкести клеточни структури

(21) 2016/76

(22) 12/02/2016

за затворање; уредот за поврзување се
состои
од:

(45) 31/10/2016
(30) US20080268084 10/11/2008 US
(96) 28/10/2009 EP09747970.3

(а) дел за вметнување кој има прв и втор

(97) 23/12/2015 EP2362925
(73) Reynolds Presto Products Inc.

спротивен крај на вметнување и член на
продолжување вметнат помеѓу истите;

1900 West Field Court
Lake Forest IL 60045, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(i) дел за вметнување кој има прва
должина
помеѓу
првиот
и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

вториот

(72) SENF, Daniel, F.; TIETJEN, Kai;
SCHNEIDER, Cory; HANDLOS, William and

генерално под прав агол во однос на
протегањето на делот за вметнување и е

BACH, Gary, M.
(54) УРЕД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ

оддалечена од секој од краевите на првиот и
вториот
дел
за
вметнување;
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осовина

која

вметнување;

(б)

вградена

осовина

на

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(в)

вградена

крај

којa

се

се

протега

протега
Патенти
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генерално нормално во однос на спојната

делот

плочка на крајот од управувачот од делот за

за

вметнување

и

за

делот
држење;

вметнување; рачката има прв и втор крај на
држачи и продолжеток на рачка помеѓу

назначен

истите;
(i) вградена осовина која е распоредена на

втората должина е поголема од првата

секој
крај
вториот

од

првиот

и
држач;

(ii) делот за држење има втора должина
помеѓу
првиот
завршеток

и
на

вториот
држачот;

(iii) осовината има трета должина помеѓу

(51) A 61M 15/00
(11) 6494
(21) 2016/77

Патенти

со

тоа

што:

должина;
и
третата должина е помала за половина од
првата

и

втората

должина.

1
има уште 7 патентни барања.

(30) GB20090019465 06/11/2009 GB and
(13) Т1
(22) 12/02/2016

US20100298705P 27/01/2010 US
(96) 05/11/2010 EP10779467.9

(45) 31/10/2016

(97) 27/01/2016 EP2496294
(73) Norton Healthcare Limited
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Ridings Point Whistler Drive

(54) АДАПТЕР ЗА ПРОТОК НА ВОЗДУХ ЗА

Castleford, West Yorkshire WF10 5HX, GB

СО ВДИШУВАЊЕ-АКТИВИРАЧКИ

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

ИНХАЛАТОР ЗА СУВ ПРАВ

(72) ZENG, Xian-Ming; BLAIR, Julian,
Alexander; BUCK, Daniel and HAZENBERG,

има уште патентни барања.

(57)

Jan, Geert

(51) C 12N 15/11, A 61K 31/713, 47/18, 48/00,
C 12N 15/87
(11) 6497
(21) 2016/78

P

e

амфипатичен

мембрански

активен

(13) Т1
(22) 12/02/2016

полиамин;
L2
e

(45) 31/10/2016

M1 e наполнет неутрален маскирачки агенс

pH

лабилна

врска;

(30) US20100307490P 24/02/2010 US
(96) 18/02/2011 EP11703711.9

којшто содржи дериват на галактоза,
M2 e наполнет неутрален маскирачки агенс

(97) 06/01/2016 EP2539451
(73) Arrowhead Research Corporation

којшто
содржи
полиетилен
гликол,
N e RNK интерферентен полинуклеотид,

225 South Lake Avenue
Suite 1050

A e галактоза тример или хидрофобна група
којашто има најмалку 20 јаглеродни атоми,

Pasadena, CA 91101, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

y e цел број поголем од или еднаков на 1 и z
e цел број поголем од или еднаков на 0

(72) HOFFMANN, Torsten; HADWIGER,
Philipp; KITAS, Eric A.; LEWIS, David L.;

кадешто вредноста на y и z заедно е
поголема од 50% од бројот на амини на

MOHR, Peter; ROZEMA, David B.; THUER,

полиаминот

Wilma; VALIS, Linda Christine and
WAKEFIELD, Darren H.
(54) СОСТАВИ ЗА ТАРГЕТИРАНА
ИСПОРАКА ИСПОРАКА НА siPHK

позитивниот полнеж на полиамин P е
неутрализиран и мембранската активност на

(57) 1 Коњугиран систем за испорака, за in
vivo испорака на РНК интерферентен

врска L2 и раздвојување на L2 како одговор
на зголемување на pH ја возобновува

полинуклеотид кон клетка на црн дроб

мембранската активност на полиаминот P;

којашто

N и A не се, директно или индиректно,
ковалентно поврзани со P, L2, M1 или M2.

P;

полиаминот P е реверзибилно инхибирана со
приклучување на M1 и M2 низ pH-лабилната

содржи:

1
има

уште

14

патентни

барања

кадешто,
.
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(51) A 61K 31/437, 31/519, A 61P 27/00
(11) 6498
(13) Т1

(54) ИНХИБИТОРИ НА ЈАНУС КИНАЗА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА „СУВО ОКО„ И ОСТАНАТИ

(21) 2016/79

(22) 12/02/2016

ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА

(45) 31/10/2016

(57) 1 Агенс за употреба при лекување на

(30) US20080102242P 02/10/2008 US

заболувањето “суво око” кај пациент кадешто

(96) 01/10/2009 EP09737257.7
(97) 06/01/2016 EP2349260
(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off

споменатиот агенс е 3-циклопентил-3-[4(7Hпироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-

Wilmington, DE 19803, US

1

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

има уште 13 патентни барања.

пиразол-1-ил]пропаннитрил,
или
фармацевтски
прифатлива

негова
сол.

(72) FRIDMAN, Jordan S.; FRIEDMAN, Paul
A.; LUCHI, Monica E. and WILLIAMS, William V.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(51) C 07D 489/08
(11) 6368
(21) 2016/92

(13) Т1
(22) 22/02/2016

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DE FAVERI, Carla; CASARIN, Mauro and

(45) 31/10/2016
(30) DK20090000650 25/05/2009 DK and

BRUSEGAN, Michele
(54) ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАЛМЕФЕН

US20090181022P 26/05/2009 US

ХИДРОХЛОРИД ОД НАЛТРЕКСОН

(96) 21/05/2010 EP10720257.4
(97) 06/01/2016 EP2435439
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9

(57)
има уште патентни барања.

2500 Valby, DK

Патенти
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1

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

(57)

35/00, 9/00
(11) 6372

негова
(13) Т1

(21) 2016/93

(22) 23/02/2016
(45) 31/10/2016

Соединение со формулата (I), или
сол,

назначено

со

тоа,

што:

MBG е опционално супституиран тетразолил,
опционално супституиран триазолил, или

(30) 327663P 24/04/2010 US
(96) 22/04/2011 EP11772772.7

опционално
R1

супституиран
е

пиразолил;
хало;

(97) 25/11/2015 EP2563771
(73) Viamet Pharmaceuticals, Inc.
4505 Emperor Boulevard, Suite 300,

R2

Durham, NC 27703
, US

R4 е арил опционално супституиран со 0, 1, 2
или
3
независно
R3;

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R5

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) HOEKSTRA, William, J.; SCHOTZINGER,

супституиран
n
е
0,

Robert, J. and RAFFERTY, Stephen, William
(54) МЕТАЛОЕНЗИМ ИНХИБИТОРНИ

има уште 14 патентни барања.

е

секое R3
халоалкил,

е

H,

хало;

е независно алкил, циано,
алкокси, хало, халоалкокси,

или

-C(O)алкил

опционално

со

амино;
или
3.

1,

2

СОЕДИНЕНИЈА
(51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 5/38

XRPD која што покажува најмалку еден или

(13) Т1
(22) 24/02/2016

сите од след¬ните врвови, со даден агол на
прекршување 2-тета (θ) вредности, при што

(45) 31/10/2016
(30) US201261587280P 17/01/2012 US

секој врв може да варира за ± 0.5 степени:
12.9, 16.3 и 20.4 степени; при што XRPD

(96) 15/01/2013 EP13701194

може да биде одредена со користење на

(97) 02/12/2015 EP2804863
(73) Novartis AG

следните

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

XRPD-метод
Инструмент

(11) 6373
(21) 2016/95

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

параметри

и

уред:

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) SUTTON, Paul and LOESER, Eric
(54) НОВИ ФОРМИ И СОЛИ НА

Ирадијација
Време

Опсег на скенирање

D8; Bruker (Karlsruhe,

ДИХИДРОПИРОЛО[1,2-C]ИМИДАЗОЛИЛ
АЛДОСТЕРОН СИНТАЗА ИЛИ ИНХИБИТОР

Германија)
CuKα
(40

kV,

НА АРОМАТАЗА

4 минути (2 минути
3о – 40о (2 тета вредност)

(57) 1 Фосфатна сол на 4-(R)-(6,7-дихидро-

на

скенирање

40
за

1

mA)
рамка)

5H-пироло[1,2-c]имидазол-5-ил)-3-флуоробензо¬нит¬рил во кристална форма A со
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(51) C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P

(57)

1

Соединение со формула (I):

37/08, C 07D 405/14, 417/12, 417/14
(11) 6369
(21) 2016/96

(13) Т1
(22) 24/02/2016

(45) 31/10/2016
(30) EP20100306038 27/09/2010 -(96) 27/09/2011 EP11761383.6
(97) 10/02/2016 EP2621916
(73) BIOPROJET
30, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) CAPET, Marc; DANVY, Denis; LEVOIN,
Nicolas; CALMELS, Thierry; SCHWARTZ, JeanCharles; LECOMTE, Jeanne-Marie; LIGNEAU,
Xavier; BERREBI-BERTRAND, Isabelle;
ROBERT, Philippe; BILLOT, Xavier; KRIEF,
Stéphane and LABEEUW, Olivier
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗАЗОЛ КАКО
ЛИГАНДИ НА РЕЦЕПТОРОТ ХИСТАМИН H4

каде:
Х
претставува
NR’
или
O;
HetAr претставува фенил или хетероарил, по
потреба заменет со
супституенти избрани

еден или повеќе
од халоген, OR’’,

алкил, цијано, NR’’R’’’, -COR’’, -COOR’’, CONR’’R’’’,
R претставува

арил,
понизок

R’
претставува
H,
алкоксиалкил
или

алкиларил;
алкил или H;
понизок
алкил,
алкоксикарбонил;

R’’, R’’’ идентично или различно поединечно
претставуваат
Н
НЕТ
претставува

или
алкил;
неароматичен

моноцикличен хетероцикличен јаглеводород
со најмалку еден азотен атом, кој е поврзан
Патенти
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за

R;

арилсулфонил,

хетероарил,

B претставува единечна врска или –CH2-

хетероциклил (хетероциклил по потреба се

група;
А
претставува

s;

заменува со една или повече окасо,
амино,
алкилциклоалкил,
N-алкил

Ar e моноцикличен или полицикличен
ароматичен јаглеводород или моноцикличен

(тиоуреидо), фталимидо, уреидо,
оксоциклоалкениламино
заменети
со

или
полицикличен
хетероароматичен
јаглеводород кој може по потреба да биде

o

амино, карбамимидоилхетероциклил;
амино; алкиламино; алкилкарбонил;

заменет

алкоксикарбонил;

O,

со

NH

една

или

или

повеќе:

алкилсулфанил;

хало; азидо; циано; хидрокси; нитро;

алкилсулфинил;
алкилсулфонил;
алкилсулфонилокси чиј алкил може да биде

o
алкил;
алкокси;
алкилсулфанил;
алкенил; алкинил; алкенилокси; алкинилокси;

заменет со една или повеќе хало;
o
аминокарбонил кој може да биде N-

алкенилсулфанич;

алкинилсулфанил;

заменет

циклоалкокси;
чиј алкил,

циклоалкилалкил;
алкенил, алкинил или

o

со една или повеќе алкил, арил,

арилалкил;
o
арил;

арилалкил;

арилокси;

циклоалкил дел може да биде заменет
со еден или повеќе хало, хидрокси,

арилалкокси;
арилалкилсулфанил;
хетероарил; хетероариларилокси чиј арил

полихидрокси,
хидроксиалкокси,

алкокси,
амино,

дел може да се замени со една или повеќе
амино,
хало,
алкил,
(поли)халоалкил,

диалкиламино,

хидроксиалкил, алкокси, (поли)халоалкокси,

аминоалкил, алкиламино,

циано,

аминоалкиламино,
аминоалкиламино,
аминоалкиламинокарбонил,

алкоксикарбамино,
алкилсулфанил,

алкоксикарбониламино, диарилметиламино
(каде по потреба е заменет со еден

алкилсулфонил, нитро, цианоалкил, или
фузиран со неароматичен хетероциклик;

или

o

повеќе

хидрокси

или

хало),

алкилкарбонил,
алкилсулфинил,

хетероциклил;

хетероциклокси;

циклоалкениламино
(каде
циклоалкенил по потреба е заменет се еден

хетероциклилалкокси
чиј хетероциклик може да биде заменет со

или
повеќе
алкилсулфанил,

една или повеќе
ациламино,
ацилокси,

алкил,
Н),
алкилсулфинил,

халогеноалкил,
амино,
алкил,

алкилсулфонил,
полициклоалкил,

циклоалкил,
циклоалкенил,

алкиламино,
диалкиламино, аминоалкил,
оксо, карбамимидоил, хало, хидрокси,

полициклоалкенил,

гванидино,

хидроксиалкил,

алкилкарбонилгванидино,
цианогванидино,

ацилгванидино,

алкоксикарбонилгванидино,
алкоксикарбонилалкиламино,
алкоксикарбонилалкилциклоалкил,

алкоккарбонил;
o
фузиран

хидроксиметил,
со

или
неароматичен

хетероциклик (по потреба заменет со еден
или повеќе халогени) или карбоциклик; каде
‘’понискиот алкил’’ има 1 до 4 јаглеродни

алкоксикарбонилхетероциклил,
аминокарбонил,

атоми;

алкиламинокарбонил,
алкилкарбонил,
алкилкарбонилалкокси,
арилокси,

како
и
нивните
диастереоизомери,
нивни

арилсулфанил,

фармацевтски прифатливи соли, таутомери,
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арилсулфинил,

енантиомери,
смеси
и
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и

солвати.

1
има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61P 25/08
(11) 6375
(21) 2016/98

фармацевтски

прифатлива

сол,

(13) Т1
(22) 24/02/2016
(45) 31/10/2016

(30) EP20090173912 23/10/2009 -(96) 21/10/2010 EP10781818.9
(97) 23/12/2015 EP2491045
(73) UCB Biopharma SPRL
60, Allée de la Recherche
1070 Brussels, BE

кадешто

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) QUESNEL, Yannick; TURET, Laurent and
MERCIER, Joël
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-1ПИРОЛИДИНИЛ ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ
(57) 1 Деривати на 2-Oксo-1-пиролидинил
имидазотиадиазол во согласност со формула
I, нивни геометрсики изомери, енантиомери,
диастереомери
и
смеси,
или
нивна

R1 е C1-4 алкил којшто содржи најмалку еден
халоген
супституент;
R2 е или халоген или C1-4 алкил којшто
содржи најмалку еден халоген супституент;
R3 е C1-4 алкил којшто содржи најмалку еден
хидрокси

или

алкокси

суптитуент,

соединението од формула (I) опционално е
дутерирано
во
било
која
позиција.
има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

43/00
(11) 6528

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WITHERINGTON, Jason; MIRGUET,

(21) 2016/100

(22) 24/02/2016
(45) 31/10/2016

(30) GB20090019433 05/11/2009 GB;

Olivier; BAILEY, James and GOSMINI, Romain,
Luc, Marie
(54) ИНХИБИТОР НА БЕНЗОДИАЗЕПИН

GB20100010509 22/06/2010 GB;
GB20100014231 25/08/2010 GB and

БРОМОДОМЕН

WO2010EP61518 06/08/2010 WO
(96) 03/11/2010 EP10773325.5

негова

(57)

1

Соединение со формула (Ic) или
фармацевтски

прифатлива

сол

(97) 27/01/2016 EP2496582
(73) GlaxoSmithKline LLC
Corporation Service Company
2711 Centreville Road
Suite 400
Wilmington, Delaware 19808, US
Патенти
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повеќе групи избрани од халоген, C1-6алкил,
халоC1-6алкил,
6алкокси,
или две

C1-6алкокси,

азидо,
соседни

халоC1-

нитро
и
цијано;
групи на било која

карбоциклил или хетероциклил групите
заедно со меѓу поврзаните атоми формира 5или 6-член прстен чијшто прстен може да
содржи 1 или 2 хетероатоми независно
избрани

од

O,

S

и

N;

или R2a and R2’a заедно со N-атомот кон
кого се прикачени формираат 5-, 6- или 7член прстен којшто може опционално да
содржи 1 или 2 хетероатоми независно
избрани од O, S и N; кадешто 5-, 6- или 7члениот прстен може да биде понатаму
опционално
супституиран
со
кадешто
R1
R2

is

C1-6алкил;
R2c и R2’c се независно H и C1-6 алкил;
is
-NR2aR2a’

C1-3алкил;
или
-ИЛИ2b;

секој R3 е независно избран од H, хидрокси,
хало,
C1-6алкил,

кадешто еден од R2a или R2’a е H, и R2b или

халоC1-6алкил,

C1-6алкокси,

хало

C1-

другиот од R2a или R2’a е избран од C16алкил, халоC1-6алкил, R2cR2’cN-C1-6алкил,

6алкокси, нитро, цијано, CF3, -OCF3 и COOR5;

карбоциклил,
карбоциклилC1-4
алкил,
хетероциклил и хетероциклил C1-4 алкил,

R4 e хидрокси, хало, C1-6алкил, хало C16алкил, C1-6алкокси, хало C1-6 алкокси,

кадешто било која од карбоциклил или
хетероциклил
групи
се
опционално

нитро, цијано, CF3, -OCF3; -COOR5 или-

супституирани со една или повеќе групи

OS(O)2C1-4алкил;
R5
e
C1-3

избрани од халоген, C1-6алкил, халоC16алкил,
C1-6алкокси,
халоC1-6алкокси,

n е цел број од 1 до 5 за употреба при
лекување
на
рак.

карбонил, -CO-карбоциклил, азидо, нитро и
цијано;

1

кадешто -CO-карбоциклил групата може да

има уште 9 патентни барања.

алкил;

и

биде опционално супституирана со една или

(51) E 03F 5/22, F 04D 13/14
(11) 6376
(21) 2016/101

(73) KSB Aktiengesellschaft
(13) Т1
(22) 24/02/2016

67227 Frankenthal, DE

(45) 31/10/2016

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(30) DE202009002780U 27/02/2009 DE
(96) 04/02/2010 EP10001126.1

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(97) 25/11/2015 EP2224069
114 | С т р а н а
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(72) Albrecht, Ludwig; Lay, Markus and

вентил

Regelein, Sven
(54) ВГРАДЕН СИСТЕМ ЗА НАСОЧУВАЊЕ
НА ТЕЧНОСТ

апсорбирање и растурање на силите на

(57) 1 Уред за одводнување кој има една
или повеќе пумпи (2), кои се распоредени во

карактеризира со тоа што подржувачкиот
уред е обликуван како попречен дел (5) со

збирна комора, со цевка за притисок (4) кој е
поврзан со секоја пумпа, и приклучен

најмалку еден проток (7) кој е уреден внатре,
со тоа што тоа е најмалку еден отвор за

елемент за цевката за притисок, цевката за

довод (31) поврзан со цевката за притисок

притисок има приклучок во уредот (6) на
својот крај кој е оддалечен од пумпата со тоа

(4), и со тоа што тоа е најмалку еден одводен
отвор
(8)
поврзан
со
вентил
(9).

што е поврзан слободно во оперативна
поврзаност со соодветен контролен аналоген

1
има уште 17 патентни барања.

(51) C 07K 16/28

(30) US162121P 20/03/2009 US and

(11) 6377
(21) 2016/102

Патенти

(9),

подржувачки

уред

за

деловите кои се прицврстени кон тоа да
бидат наредени во збирната комора, се

(13) Т1
(22) 25/02/2016

US82078P 18/07/2008 US
(96) 17/07/2009 EP09790582.2

(45) 31/10/2016

(97) 06/01/2016 EP2321352
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(73) Bristol-Myers Squibb Company and

(54) СОСТАВИ МОНОВАЛЕНТНИ ЗА CD28

Domantis Limited

ВРЗУВАЊЕ И МЕТОДИ НА УПОТРЕБА

Princeton, NJ 08543, US and Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(57) 1 Антитело со еден варијабилен домен
на имуноглобулин кое што се врзува за CD28

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

и со-држи аминокиселини кои што ја имаат
низата изложена во НИЗА ИД БР: 543 (1h-

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

239-891;
1

(72) MCKINNON, Murray; NADLER, Steven,

има уште 13 патентни барања.

D70C).

G.; SUCHARD, Suzanne, J.; CLASSON,
Brendan; HOLMES, Steve; IGNATOVICH, Olga;
PLUMMER, Christopher and GRANT, Steve

(51) C 12P 21/06, C 07H 21/04, C 07K 14/435,
C 12N 1/20, 15/00, 9/00, 9/24, 9/26
(11) 6378
116 | С т р а н а

(13) Т1

(21) 2016/103

(22) 25/02/2016
(45) 31/10/2016

(30) US452360P 05/03/2003 US
Патенти
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(96) 05/03/2004 EP10183410.9

(54) РАСТВОРЛИВ ХИЈАЛУРОНИДАЗА

(97) 06/01/2016 EP2405015
(73) Halozyme, Inc.
San Diego, CA 92121, US

ГЛИКОПРОТЕИН (sHASEGP), ПРОЦЕС ЗА

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

СОДРЖАТ

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

има уште патентни барања.

ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ, УПОТРЕБИ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ШТО ГО
(57)

(72) Kundu, Anirban; Bookbinder, Louis and
Frost, Gregory

(51) B 01J 29/56, B 01D 53/86, 53/94, B 01J

(54) БАКАР КОЈ ШТО СОДРЖИ ZSM-34,

35/10, 37/10, 37/30

OFF И/ИЛИ ERI ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ

(11) 6379
(21) 2016/104

(13) Т1
(22) 25/02/2016

ЗА СЕЛЕКТИВНА РЕДУКЦИЈА НА NOX
(57) 1 Бакар кој што содржи ZSM-34, OFF

(45) 31/10/2016
(30) EP10169692 15/07/2010 --

и/или ERI зеолитски материјал кој што има
моларен со¬однос помеѓу силициум диоксид

(96) 13/07/2011 ЕP11806383.3
(97) 16/12/2015 EP2593212
(73) BASF SE

и алуминиум оксид во распон од 4 до 50 и
содржина на бакар, пријавена како CuO, во

67056 Ludwigshafen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

вкупната тежина на калциниран зеолитски
материјал, и кој што има содржина на алкали

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

метал, пријавена како
помалку
од

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

1

(72) Bull, Ivor and Müller, Ulrich

има уште 14 патентни барања.

(51) B 01J 29/56, B 01D 53/94, B 01J 29/80,

распон од 1 до 10 wt.-%, врз основа на

метал
0.7

оксид од
wt.-%.

37/02
(11) 6380

(13) Т1

(72) Bull, Ivor and Müller, Ulrich
(54) БАКАР КОЈ ШТО СОДРЖИ ZSM-34,
OFF И/ИЛИ ERI ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ

(21) 2016/105

(22) 25/02/2016

ЗА СЕЛЕКТИВНА РЕДУКЦИЈА НА NOX

(45) 31/10/2016
(30) EP10169664 15/07/2010 --

(57) 1 Бакар кој што содржи ZSM-34, OFF
и/или ERI зеолитски материјал кој што има

(96) 05/07/2011 EP11806374.2
(97) 16/12/2015 EP2593222
(73) BASF SE

моларен со¬однос помеѓу силициум диоксид
и алуминиум оксид во распон од 4 до 50 и

67056 Ludwigshafen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

распон од 1 до 10 wt.-%, врз основа на
вкупната тежина на калциниран зеолитски

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

материјал, и кој што има содржина на алкали
метал, пријавена како метал оксид во распон

содржина на бакар, пријавена како CuO, во

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

од

1.5

до

12

wt.-%.

има уште 14 патентни барања.

1

(
51) C 07D 261/04, A 01N 25/00
(11) 6381
(21) 2016/106

(трифлуо¬ро¬метил)-3-изоксазолил]-N-[2-

(13) Т1
(22) 25/02/2016

оксо-2-[(2,2,2-трифлуороетил)амино]етил]-1нафталенкарбок¬самид
што
се

(45) 31/10/2016

карактеризира со образец на дифракција на

(30) US348958P 27/05/2010 US
(96) 19/05/2011 EP11727834.1

прашок со Х-зраци и кој што има најмалку 2θ
позиции
на
рефлексија

(97) 13/01/2016 EP2576523
(73) E. I. du Pont de Nemours and Company

2θ

Wilmington, DE 19805, US

17.433

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

2θ
18.586

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

20.207
20.791

(72) CURRIE, Martin, James
(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА 4-[5 - [3 -

21.41
22.112

ХЛОРО-5 -(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ФЕНИЛ] -

23.182

4,5 -ДИХИДРО5 -(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)-3 -

24.567
27.844

ИЗОКСАЗОЛИЛ]-N-[2-ОКСО-2-[(2,2,2ТРИФЛУОРОЕТИЛ)АМИНО]
ЕТИЛ]-1- НАФТАЛЕНКАРБОКСАМИД

1
има уште 6 патентни барања.

(57) 1 Кристален полиморф од 4-[5-[3-хлоро5-(трифлуорометил)фенил]-4,5-дихидро-5-

118 | С т р а н а
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(51) C 12P 7/10, C 12N 9/42, C 12P 19/14
(11) 6382

(13) Т1

(21) 2016/107

(22) 25/02/2016
(45) 31/10/2016

сочинет

од

чекорите:

в) култивација на микро-организам способен
за продукција на најмалку еден ензим со

(30) EP20100197455 31/01/2010 -(96) 02/01/2012 EP12700002.4

целулолитична и/или хемицелулолитична
активност во медиум за раст, и со тоа

(97) 31/12/2015 EP2658984
(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

добивање на суспензија богата со микроорганизми сочинета од веќе споменатиот

Brüningstrasse 50

најмалку

65929 Frankfurt am Main, DE

д) процесирање на микро-организмот и/или
суспензијата богата со микро-организми од

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

еден

ензим;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

чекорот

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(i)

(72) RARBACH, Markus; DRAGOVIC, Zdravko;
KOHL, Andreas; GERLACH, Jochen;

потчинување на внес на волуметриска моќ од
1-500 kW/м3, со времетраење од 0.1-60 мин;

BARTUCH, Jörg and BRÜCK, Thomas
(54) ЕФИКАСНА ХИДРОЛИЗА НА

и/или
(ii) механички третман избран од третман со

ЛИГНОЦЕЛУЛОЗА СО ИНТЕГРИРАНА
ЕНЗИМСКА ПРОДУКЦИЈА

миксер, третман со хомогенизер, и третман
со
мелница;

(57)

1

Процес за деградација на пред-

третирана
Патенти

лигноцелулозична

биомаса

механички

в)
третман

со
сочинет

од

и/или
(iii) механички третман кој што вклучува
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пумпање на ферментациската каша која што

продуктот од чекор г) на реактор за биомасна

содржи

хидролиза

микро-организми

од

за

добивање

на

солубилни

ферментацискиот сад до садот за хирдолиза;

шеќери.

д)
потчинување
на
пред-третираната
лигноцелулозичната биомаса заедно со

1
има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 39/395, A 61P 25/00, C 07K 16/28
(11) 6383
(13) Т1

болест кај пациент што има повратна форма
на мултиплекс склероза (МС) кој има

(21) 2016/108

примено претходна терапија за МС,
назначена со тоа, што третманот со Кампат-1

(22) 25/02/2016
(45) 31/10/2016

(30) EP06090169 14/09/2006 -- and

Х опфаќа прв циклус од третманот со

US844251P 13/09/2006 US
(96) 11/09/2007 EP07802348.8

Кампат-1 Х по што следи најмалку еден
додатен циклус од третманот со Кампат-1 Х,

(97) 02/12/2015 EP2066352
(73) Genzyme Corporation and Alcafleu

во која секој циклус од третманот опфаќа 1-5
дневни дози кои се нанесуваат на

Management GmbH & Co. KG

последователни денови, каде што дневната

500 Kendall Street
Cambridge, MA 02142, US and

доза е >0 и ≤12 mg, и каде што секој циклус
од третманот е одделен од следниот циклус

Lilienthalstrasse 4
12529 Schönefeld OT Waltersdorf, DE

од третманот за најмалку 1-24 месеци, каде
што наведениот прв циклус од третманот со

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

Кампат-1 Х се администрира во доза од 12
мг/ден за пет дена и каде што наведениот

(72) SACHSE, Andreas and MARGOLIN, David

пациент повторно се третира на 12 месеци

Harris
(54) ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛЕКС

после наведениот прв циклус од третманот
со додатен циклус од третманот со Кампат-1

СКЛЕРОЗА (МС) СО КАМПАТ-1Х

Х во доза од 12 мг/ден за три дена.
1

(57)

1

Употреба на Кампат-1 Х за

производството

на

медикамент

за

има уште 5 патентни барања.

намалување на ризикот од враќање на

120 | С т р а н а
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(51) C 07D 231/56, A 61K 31/415, A 61P
13/00, 25/00, 29/00
(11) 6384
(21) 2016/109

(13) Т1
(22) 26/02/2016

(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;
MANGANO, Giorgina; GUGLIELMOTTI, Angelo
and GAROFALO, Barbara
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-БЕНЗИЛ-3-

(45) 31/10/2016
(96) 05/03/2009 EP09718467.5

ХИДРОКСИ МЕТИЛ ИНДАЗОЛ И
КОРИСТЕЊЕТО НА ИСТИТЕ ВО

(97) 24/02/2016 EP2254870
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ БАЗИРАНИ НА

00181 Roma, IT

има уште патентни барања.

ИЗЛАЧУВАЊЕ НА MCP-1, CX3CR1
(57)

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(51) F 24F 12/00, A 01G 9/24, F 24F 11/00
(11) 6385
(13) Т1

(54) АПАРАТ И ПОСТАПКА ЗА КОНТРОЛА
НА ОКОЛИНА ВО ОРАНЖЕРИЈА

(21) 2016/110

(57) 1 Апарат за контрола на околина во
оранжерија,
којшто
опфаќа:

(22) 26/02/2016
(45) 31/10/2016

(96) 18/07/2011 EP11748999.7

прв топлиноизменувач (350), составен од прв

(97) 16/12/2015 EP2734791
(73) Phaza Energy Ltd.

радијатор (352) и прв вентилаторски систем
(354) за движење на воздухот низ првиот

20 Chisin
64284 Tel Aviv, IL

радијатор и вториот топлиноизменувач (370),
составен од втор радијатор (372) и втор

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

систем на вентилатори (374) за движење на
воздухот низ вториот радијатор; прв

(72) PINCHUK, Omer

разладувачки циркулационен систем (360)
при што разладувачкиот флуид циркулира

Патенти
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помеѓу и низ првиот и вториот радијатор;

првиот вентилаторски систем навева воздух

греач (41) контролиран, со цел да го грее

од

разладувачот; контролер (342), којшто го
управува апаратот да работи селективно во

оранжеријата низ првиот радијатор за да
внесе топлина во разладувачот, при што

мод на одржување или во мод на струење,
при што во модот на одржување, греачот го

вториот вентилаторски систем го движи
воздухот од надвор кон внатрешноста на

загрева разладувачот, а движењето на
воздухот во првиот и вториот вентилаторски

оранжеријата и низ вториот радијатор за да
ја
внесе
топлината
содржана
во

систем е од надвор кон внатрешноста на

разладувачот.

оранжеријата и низ првиот и вториот
радијатор, за да одземе топлина од

1

разладувачот, додека во модот на струење

има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 9/10, 31/122, A 61P 3/00

(30) SE1150585 23/06/2011 SE

(11) 6386
(21) 2016/111

(13) Т1
(22) 26/02/2016

внатре

кон

надворешноста

на

(96) 20/06/2012 EP12802262.1
(97) 13/01/2016 EP2723320

(45) 31/10/2016
122 | С т р а н а
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(73) Swedish Orphan Biovitrum International

состои

од

AB
(74) Друштво за застапување од областа на

(a) суспензија на ефективна количина од
микронизиран
2-(2-нитро-4-трифлуороме-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

тил¬бен¬зоил)-1,3-циклохександион
(нитисинон);

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SVENSSON, Lennart and SIDÉN, Hans
(54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ

(б) пуфер на лимонска киселина кој што има
pH фактор во распон од 2.5 до 3.5, по¬жел-но

ШТО СОДРЖИ НИТИСИНОН

има уште 17 патентни барања.

112 76 Stockholm, SE

(57)

1

pH

и

3.0.

Течна фармацевтска формулација

погодна за орална употреба, која што се

(51) A 61L 27/26, 27/52, 27/58, C 08B 37/00, C
08L 5/08
(11) 6387
(21) 2016/112

(13) Т1
(22) 26/02/2016

35031 Abano Terme (PD), IT
(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(45) 31/10/2016
(30) PD20090246 27/08/2009 IT

(72) Renier, Davide and D'Este, Matteo
(54) ВИСОКОЕЛАСТИЧНИ ГЕЛОВИ КАКО

(96) 25/08/2010 EP14170084.9

НОВИ ПОЛНЕЊА

(97) 02/12/2015 EP2772273
(73) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

(57)
има уште патентни барања.

(51) C 07K 14/47

(57) 1 Химерен пептид којшто се состои од
(13) Т1
(22) 29/02/2016

прв домен, втор домен и опционално
поврзувачка секвенца, првиот домен се

(45) 31/10/2016
(30) WO2005EP09782 12/09/2005 --

состои од преносна секвенца и вториот
домен се состои од JNK инхибиторна

(96) 12/09/2006 EP11003985.6
(97) 27/01/2016 EP2418217
(73) Xigen Inflammation Ltd.

секвенца, кадешто првиот домен се состои
од сите-D ретро-инверзни амино киселински

Arch. Makariou III
195 Neocleous House

кадешто вториот домен се состои од сите-D
ретро-инверзни амино киселински секвенци

3030 Limassol, CY
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

во согласност со SEQ ID NO:2, кадешто
првиот домен е поврзан со C-терминалниот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

крај на вториот домен или директно или

(72) Bonny, Christophe
(54) КЛЕТОЧНО-ПРОПУСТЛИВИ

преку споменатат поврзувачка секвенца
којашто се состои од 1 до 10 амино киселини.

ПЕПТИДНИ ИНХИБИТОРИ НА JNK
КОНВЕРЗИОНА СИГНАЛНА ПАТЕКА

1
има уште 11 патентни барања.

(11) 6388
(21) 2016/113

секвенци во согласност со SEQ ID NO:6 и

e
Патенти
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(
51) A 61M 5/20, 5/00, 5/31, 5/315, 5/32
(11) 6389
(13) Т1
(21) 2016/114

(22) 29/02/2016
(45) 31/10/2016

споменатото средство за полне¬ње (4; 104,
204) и споменатиот клип (8; 108), при што
споменатата прва пружина е во компри¬мира¬на состојба кога уредот е во неговата

(30) FI20110194 08/09/2011 IT
(96) 06/09/2012 EP12754014.4

складирана позиција и се декомпримира за
да го турне нанапред споменатиот клип (8;

(97) 09/12/2015 EP2753382
(73) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.

108) и успешно да ја ис¬порача споменатата

1611 Luxembourg, LU
(74) Друштво за застапување од областа на

другата страна на споменатото надворешно
ку-ќиште (1; 100) и ограничена да се лизга

индустриската сопственост ЖИВКО

аксијално во него, како резултат на притисок

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

кој што е извршен врз нејзиниот слободен
крај, спротивно на втората пружина (35; 135)

(72) EDHOUSE, Mark Jeffrey; DRIVER, Philip
Jerome; MOSELEY, Guy Conwyn Julian and

по¬ставена помеѓу споменатата лизгачки
чаура (30; 130) и споменатото надвореш-но

LEWIS, Scott Alexander
(54) УРЕД ЗА АВТОМАТСКО

ку¬ќиш¬те (1; 100), помеѓу лизгачка
заклучена позиција, во која што споменатиот

ВБРИЗГУВАЊЕ НА ДОЗИ НА ЛЕК

споме¬на¬тата лизгачки чаура (30; 130) се

(57) 1 Уред за автоматско вбризгување на
лек
кој
што
се
состои
од

протега од споменатото надворешно куќиште
(1; 100) со што ја пок¬рива иглата (7a; 107a)

- надворешно куќиште (1; 100) кое што се
протега долж лонгитудинална оска (X),

на шприцот, и позиција на активирање на
уредот, во која што споменатата лизгачки

- група за вбризгување (6; 106) сместена во

чаура (30; 130) се повлекува во споменатото

споменатото надворешно куќиште (1; 100) и
фик¬си¬ра¬на за него, при што споменатата

надвореш¬но куќиште (1; 100) оставајќи ја
иглата (7a; 107a) на шприцот изложена, при

група за вбризгување се состои од шприц (7;
107) кој што содржи лек кој што треба да се

што на спо¬ме¬натата втора пружина (35;
135) и се овозможува да ја врати

вбризга, игла (7a; 107a) и клип (8; 108) кој
што мо¬же аксијално да се лизга и да се врти

споменатата лизгачки чау¬ра (30; 130) назад
во споменатата заклучена позиција кога

околу оската во однос на споменатото

престанува

над¬¬во¬реш¬но
куќиште
(1;
100),
- средство за полнење (4; 104, 204)на

- забец за наведување (28; 128) оперативно
поврзан со споменатата лизгачки чаура (30;

споменатиот уред од складирана позиција во
пр-ва наполнета позиција за вбризгување на

130) и кој што може аксијално да се врти
околу оската во споменатото надворешно

прва доза и најмалку втора наполнета пози-

куќиште

ци¬ја за вбризгување на втора доза, при што,
споменатото средство за полнење е

- забец за активирање (26, 27; 126, 127) ко
што може да се врти околу оската заедно со

поста¬ве¬но на едниот крај на надворешното
куќиште
(1;
100),

спо¬¬менатиот забец за наведување и
поврзан оперативно со споменатиот клип (8;

- прва пружина (10; 110) поставена помеѓу

108) за да го помести ангуларно споменатиот

124 | С т р а н а
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клип (8; 108) во споменатите позиции на ак-

доза,

ти¬ви¬¬рање на првата доза и најмалку

активирање (26, 27; 126, 127) и споменатиот

втората
доза,
- степенаста водилка (44; 144) интегрална со

забец за наведување (28; 128) кои што се
формирани на иста под¬¬лога (23; 123) се

споменатото надворешно куќиште (1; 100) и
оперативно поврзана со споменатиот клип (8;

пивотално поставени помеѓу споменатото
надворешно куќиште (1; 100) и споменатиот

108) за да го контролира опсегот на
ак¬си¬јалното лизгање на споменатиот клип

клип

(8;

1

108)

и,

оттаму,

да

го

ограничува

при

што

споменатиот

забец

(8;

108).

волуме¬нот на лекот испорачан за секоја

има

(51) C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/435, A

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

61P 13/00, 3/10, 9/00, C 07D 401/12
(11) 6390
(13) Т1

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;

(21) 2016/115

MANGANO, Giorgina and GUGLIELMOTTI,
Angelo
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-БАНЗИЛ-3-

(22) 01/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) EP08425141 07/03/2008 --

уште

30

за

патентни

барања.

(96) 06/03/2009 EP09718101.0
(97) 24/02/2016 EP2262777
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

ХИДРОКСИ МЕТИЛ ИНДАЗОЛ И НЕГОВАТА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ

Viale Amelia, 70
00181 Roma, IT

(57)
има уште патентни барања.

(51) A 61K 31/4704, A 01N 43/42, A 61K

(96) 29/07/2010 EP10804826.5

31/42, 31/573, 31/58, 31/606, 45/06, A 61P
1/00, C 07D 215/56

(97) 16/12/2015 EP2458992
(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

КОИ СЕ БАЗИРААТ ВРЗ ЛЕЧЕЊЕ НА MCP1, CXCR1 И P40

(11) 6391

(13) Т1

5 Basel Street P.O. Box 3190

(21) 2016/116

(22) 01/03/2016

49131 Petach-Tikva, IL

(45) 31/10/2016

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(30) US20090273167P 30/07/2009 US
Патенти

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
125 | С т р а н а
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

болест

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

прифатлив

се

состои

од

носител

и

фармацевтски

(72) BLAUGRUND, Eran; TARCIC, Nora;
KAYE, Joel and HAVIV, Asi
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА КРОНОВА БОЛЕСТ СО
ЛАКВИНИМОД

лаквинимод или негова фармацевтски
прифатлива сол која што е ефикасна за

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при
лекување на пациент кој страда од Кронова

1
има уште 14 патентни барања.

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7125, C 12N

(72) WATANABE, Naoki; SATOU, Youhei;

15/11
(11) 6392

(13) Т1

TAKEDA, Shin'ichi and NAGATA, Tetsuya
(54) АНТИСЕНЗИБИЛНА НУКЛЕИНСКА

(21) 2016/118

(22) 02/03/2016

КИСЕЛИНА

количина

на

лекување на пациент кој што страда од
Кронова
болест.

(45) 31/10/2016
(30) JP20100196032 01/09/2010 JP

(57) 1 Антисензибилен олигомер којшто
предизвикува прескокнување на 53-иот ексон

(96) 31/08/2011 EP11821996.3
(97) 24/02/2016 EP2612917
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National
Center of Neurology and Psychiatry

во човековиот дистрофин ген, којшто се
состои
од
нуклеотидна
секвенца

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho

36-ите до 56-ите нуклеотиди од 5’ завршеток

Minami-ku Kyoto-shi
Kyoto 601-8550, JP and 1-1, Ogawa-Higashi-

од 53-иот ексон во човековиот дистрофин
ген.

cho, 4-chome
Kodaira-shi

1
има уште 10 патентни барања.

комплеменатрна на било кои секвенци
коишто се состојат од 32-ите до 56-ите или

Tokyo 187-8551, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) C 07D 489/12, A 61K 31/485, A 61P 25/04
(11) 6393
(21) 2016/119

One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901-3431, US

(13) Т1
(22) 03/03/2016

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(45) 31/10/2016

(72) TAFESSE, Laykea and KYLE, Donald, J.
(54) АНАЛОЗИ НА БУПРЕНОРФИН КАКО
АГОНИСТИ И/ИЛИ АНТАГОНИСТИ НА

(30) 384912P 21/09/2010 US and
US201161503674 01/07/2011 US
(96) 20/09/2011 EP11776855.6
(97) 06/01/2016 EP2619212
(73) Purdue Pharma L.P.

ОПИОИДЕН РЕЦЕПТОР

(51) C 07D 207/34, A 61K 31/40, 31/4155,
31/4178, 31/422, 31/4245, 31/427, 31/4439, A

(21) 2016/120

61P 3/06, 3/10, 9/10, C 07D 403/12, 413/12,
413/14, 417/12

(30) JP2008178377 08/07/2008 JP
(96) 07/07/2009 EP09794416.9

(11) 6394
Патенти

(13) Т1

(57)
има уште патентни барања.

(22) 03/03/2016
(45) 31/10/2016

(97) 17/02/2016 EP2308838
127 | С т р а н а
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(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

групи независно селектирани од супституент

Chuo-ku

група

Tokyo 103-8426, JP
(74) Друштво за застапување од областа на

хетероциклил(C1-C6
заменета 5- или

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

хете¬ро¬циклил(C1-C6 алкил) група при што
супституентот(ите) претставуваат 1 до 4

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SUZUKI, Keiko; YAMAGUCHI, Takahiro;

групи независно селектирани од супституент
група
α,

TAMURA, Akihiro; NISHIZAWA, Tomohiro and

m

YAMAGUCHI, Mitsuhiro
(54) АРОМАТИЧНО ХЕТЕРОЦИКЛИЛ

n претставува 0 или 1, под услов кога m е 3, n
е
0,

СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ АЗОТ
(57) 1 Соединение кое што е претставено со

секој од R4, R5, R6, и R7 независно
претставува водороден атом, C1-C6 алкил

следната

или

група, халогено(C1-C6 алкил) група, хидрокси

фармаколошки при¬фатлива сол од тоа

група, C1-C6 алкокси група, или халогено
група,

општа

формула

(I)

α,

5-

или

претставува

6-члена

ароматична

алкил) група , или
6-члена ароматична

0,

1,2,

или

3,

B претставува нафтил група, заменета
нафтил група при што супституентот(ите)
претставуваат 1 до 4 групи независно
селектирани од супституент група α, 9- или
10-члена ароматична хете¬роциклил група,
заменета 9хетероциклил
при што A кој што вклучува X претставува
пиролил група, а X претставува јаглероден
атом; или A кој што вклучува X претставува
пиразолил
R1
претставува

карбокси

група,
група,

или

10-члена ароматична
група
при
што

супститу¬ен¬тот(ите) претставуваат 1 до 4
групи независно селектирани од супституент
група α, или гру¬па претставена со следната
формула

(II)

карбоксиметил група, или тетразолил група,
секој R2 независно претставува група
селектирана

од

супституент

група

α,

секој R3 независно претставува фенил група,
заменета
фенил
група
при
што
супституентот(и¬те) претставуваат 1 до 4
групи независно селектирани од супституент

при што секој од B1 и B2 независно

ароматична

претставува фенил група, заменета фенил
група
при
што
суп¬ституентот(ите)

хетероциклил група, заменета 5- или 6-члена
ароматична хетероциклил група при што

претставуваат 1 до 4 групи независно
селектирани од супституент група α, 5- или 6-

супституентот(ите) претставуваат 1 до 4
групи независно селектирани од супституент

члена ароматична хетероциклил група, или
заменета 5- или 6-члена ароматична

група α, фенил (C1-C6 алкил) група,
заменета фенил (C1-C6 алкил) група при што

хе¬те¬роциклил

група

α,

5-

или

6-члена

супституентот¬(и¬те) претставуваат 1 до 4
128 | С т р а н а
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и

група, (C1-C6 алкил)карбониламино група,

супституент група α ја претставува групата

група

(C1-C6 алкокси) карбониламино група, (C1-

која што се состои од C1-C6 алкил група,
хидрокси
(C1-C6
алкил)
група,
(C1-

C6 алкил)сулфониламино група, формил
група,
(C1-C6
алкил)карбо¬нил
група,

C6алкокси)-(C1-C6
алкил)
халогено(C1-C6
алкил)
група,

група,
(C3-C8

карбокси група, (C1-C6 алкокси)карбонил
група,
карбамоил
група,
(C1-C6

цик¬лоалкил)-(C1-C6 алкил) група, C3-C8
циклоалкил група, C2-C6 алкенил група, C2-

алкилами¬но) ар¬бо¬нил група, ди(C1-C6
алкил)аминокарбонил група, аминосулфонил

C6 алкинил група, хидрокси група, C1-C6

група, (C1-C6 алкил¬ами¬но)сулфонил група,

алкокси група, халогено(C1-C6 алкокси)
група, C1-C6 алкилтио група, C1-C6

ди(C1-C6
алкил)аминосулфонил
група,
цијано група, нитро група, и халогено група.

алкилсулфинил група, C1-C6 алкилсулфонил
група, амино група, C1-C6 алкиламино група,

1

ди(C1-C6 алкил)амино група, формиламино

има уште 34 патентни барања.

(51) C 07D 223/14, C 07C 253/30, 255/37
(11) 6395
(13) Т1

(57) 1 Постапка за синтеза на соединението
со
формулата
(I):

(21) 2016/121

α,

(22) 03/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) FR20120059745 12/10/2012 FR
(96) 11/10/2013 EP13188228.4
(97) 23/12/2015 EP2719689
(73) Les Laboratoires Servier
35, rue de Verdun
92284 Suresnes Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

назначенo со тоа што соединението со
формулата
(VIII):

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Carranza, Maria del Pilar; Garcia Aranda,
Maria Isabel; Gonzalez, José Lorenzo and
Sanchez, Frédéric
(54) НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА 3-(2БРОМО-4,5-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)

се
подложува
на
дејство
на
Nбромосукцинимид и во присуство на органски

ПРОПАНЕНИТРИЛ И УПОТРЕБА ЗА
СИНТЕТИЗИРАЊЕ НА ИВАБРАДИН И

растворувач за да се добие соединението со
формулата
(I).

ДОДАДЕНИТЕ СОЛИ СО ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРИФАТЛИВА КИСЕЛИНА

има уште 17 патентни барања.

(51) F 42D 3/04, C 06B 29/06, 29/08, F 42B

(11) 6396

(13) Т1

3/00

(21) 2016/122

(22) 04/03/2016

Патенти
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(45) 31/10/2016

10-15 cm на најоддалечените дупки (4) од

(30) PL39909712 04/05/2012 PL

рабовите (5 и 6) на главниот масив (2), и

(96) 02/05/2013 EP13460026.1
(97) 17/02/2016 EP2660555
(73) CEBAR - DG Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

идентично растојание k = 10-20 cm од долна
рамнина (7) на монолитот (1) што треба да се

Al. Jerozolimskie 99/8
02-001 Warszawa, PL

подготвува
од
идентични
уреди
за
генерирање гас (8) кои имаат куќишта,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

направени

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Zrobok, Rostyslav
(54) МЕТОДА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ
МОНОЛИТ ОД КАРПЕСТ МАСИВ И УРЕД ЗА

приспособени на дијаметарот и висината на
дупките и опремени со иницирачки уред (11)

ПРИМЕНА НА МЕТОДАТА

опкружен со двојна мешавина (12) што

(57) 1 Метода за издвојување монолити од
карпест масив со различна компактност и

содржи 88-105 делови по тежина натриум
хлорат и 0.8-1.5 делови по тежина железо

разделување монолити на делови и блокови,
особено во сеизмички осетливи региони, како

оксид функционирајќи како катализатор на
горење, и потоа 7.8-13.5 делови по тежина

и расцепување бетонски блокови, што се
состои во дупчење ударни дупки (3) во

масло за ложење за дизел мотори (19) се
инјектира во мешавината по пат на било која

таквиот масив (2) или бетонски блок (1)

општо позната метода и така подготвените и

поставени во еден ред и ја имаат истата
длабочина или поставени во неколку редови

цврсто затворени уреди за генерирање гас
(8’) се поставени, зависно од висината (H) на

на истото ниво, подготвување полнења
опремени со средства што предизвикуваат

ударните дупки (3), во најмалку еден ред на
долниот дел од дупките на таков начин што

палење на овие полнења, инсталирање на

електрични

наведените полнења во наведените дупки (3)
и запечатување на дупките со глина, песок,

површината на монолитот што треба да се
издвои, и дополнително општо познатите

или нивна
наведените

поврзување на
предизвикувајќи

операции се изведуваат во врска со
запечатување на дупките со помош на глина,

палење на наведените полнења и нивно
горење како резулат на што монолитот се

песок, или нивна мешавина и палење на
наведената тројна мешавина иницирано од

отцепува од карпестиот масив назначена со

иницирачки уреди

тоа, што зависно од должината и волуменот
на монолитот (1) што треба да се издвои од

топлина и гас со притисок во износ до 95-105
MPa и предизвикуваат издвојување на

карпестиот масив (2) или бетонскиот блок (1),
ударните дупки (3) се дупчат во наведениот

монолит (1) од карпест масив (2) или
лавински масив или расцепување на

монолит или блок со идентичен дијаметар d

бетонскиот

= 25-75 mm, идентично растојание помеѓу
нив c = 10-25 cm, идентично растојание e =

1
има

мешавина,
средства

издвои, каде што зависно од дијаметарот (d)
на дупки (3) и нивниот број, истиот број се

по

можност

од

полиетилен,

обезбеден со пиротехнички запалувач (16)
опремен со електрични жици (17), што е

уште

жици

(17)

штрчат

(11) што генерираат

блок
8

преку

патентни

(1).
барања

.
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(51) A 61K 31/433, A 61P 35/00

клетката, кадешто ’161 КСП инхибиторот е

(11) 6397

(13) Т1

избран

(21) 2016/123

(22) 04/03/2016

флуорофенил)-N-(2-метоксиетил)-N-метил-2фенил-1,3,4-тиадиазол-3(2H)-карбоксамид, 2-

(45) 31/10/2016

од

2-(3-аминопропил)-5-(3-

(30) US20080106086P 16/10/2008 US
(96) 16/10/2009 EP09748884.5

(3-аминопропил)-5-(3-флуорофенил)-Nметокси-N-метил-2-фенил-1,3,4-тиадиазол-

(97) 23/12/2009 EP2349259
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street

3(2H)-карбоксамид, 2-(3-аминопропил)-5-(2,5-

Boulder, CO 80301, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(S)-2-(3-аминопропил)-5-(2,5дифлуорофенил)-N-метокси-Nметил-2-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TUNQUIST, Brian, J.; WALKER, Duncan,

фенил-1,3,4-тиадиазол-3(2H)-карбоксамид,
(R)-2-(3-аминопропил)-5-(2,5-

H. and WOESSNER, Richard, Donald
(54) ИНХИБИТОРИ НА МИТОЗА ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АПОТОЗА ПРИ

diфлуорофенил)-N-метокси-N-метил-2-

ЛЕКУВАЊЕ

хидрокси-N-метил-2-фенил-1,3,4-тиадиазол3(2H)-карбоксамид.

(57) 1 ’161 КСП инхибитор за употреба при

дифлуорофенил)-N-метокси-N-метил-2фенил-1,3,4-тиадиазол-3(2H)-карбоксамид,

фенил-l , 3,4-тиадиазол-3(2H)-карбоксамид, и
2-(3-аминопропил)-5-(2,5-дифлуорофенил)-N-

лекување на патогени клетки во состојба ’161
КСП Инхибиторски-индуцирано митотско
заробување, за зголемување на апоптоза на

Патенти

1
има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 31/47, 9/16, 9/48, A 61P 35/00
(11) 6398
(13) Т1
(21) 2016/125

или

негов

солват:

(22) 07/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) JP2009190145 19/08/2009 JP
(96) 16/08/2010 EP10809938.3
(97) 27/01/2016 EP2468281
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BANDO Masashi
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО
СОДРЖИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН
(57) 1 Фармацевтски состав, назначено со

каде што R1 е водороден атом, C1-6 алкил
група или C3-8 циклоалкил група; и R2
претставува водороден атом или метокси
група;
(2)
(3)

алкален земјен метал
дезинтегрирачки

карбонат; и
агенс.

тоа,
што
содржи
(1) соединение претставено со формулата (I)
или негова фармацевтски прифатлива сол

132 | С т р а н а

има уште 7 патентни барања.

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(51) A 61L 27/04, A 61K 47/48, A 61L 27/24,
27/44, 27/60
(11) 6332
(21) 2016/126

(54) КОЊУГИРАН ПОЛИМЕРЕН
МАТЕРИЈАЛ И УПОТРЕБИ НА ИСТИОТ

(13) Т1
(22) 07/03/2016

(57) 1 Инјектирачки или имплантирачки
состав што содржи колаген ковалентно врзан

(45) 31/10/2016

за

честички,

назначен

со

тоа,

што

се

(30) US397100P 07/06/2010 US
(96) 07/06/2011 EP11730136.6

формираат ковалентни амид врски помеѓу
слободни групи на карбоксилна киселина од

(97) 16/12/2015 EP2575908
(73) The Curators Of The University Of

колаген и реактивни амин групи од
честичките, и каде што честичките имаат

Missouri

просечна

316 University Hall
Columbia, MO 65211, US

честичките во опсег од 60 до 900 нанометри.
1

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

има уште 14 патентни барања.

големина

на

дијаметарот

на

(72) HARRIS, Anthony; THOMPSON,
Jonathan; RONE, Rebecca; GRANT, Sheila and
GRANT, David

Патенти
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(
51) C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00,
C 07D 401/14

или
повеќе
хало;
(C1-C6)алкокси,
опционално супституиран со еден или повеќе

(11) 6334

(13) Т1

хало; или - (CH2)nNHRa, кадешто Ra е:

(21) 2016/127

(22) 07/03/2016

водород;
(C1-C6)алкил, опционално супституиран со

(45) 31/10/2016
(30) US20060847471P 26/09/2006 US
(96) 25/09/2007 EP11174055.1

еден
-(CH2)n-(6

(97) 16/12/2015 EP2420497
(73) CELGENE CORPORATION

-C(O)-(CH2)n-(6 до 10 член арил) или -C(O)(CH2)n-(6 до 10 член хетероарил), кадешто

86 Morris Avenue

арилот или хетероарилот е опционално

Summit, NJ 07901, US

супституиран со еден или повеќе од: хало; SCF3;
(C1-C6)алкил,
сам
по
себе

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

или
до

повеќе
10
член

хало;
арил);

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Muller, George W. and Man, Hon-Wah
(54) 5-СУПСТИТУИРАНИ КИНАЗОЛИНОН

опционално супституиран со еден или повеќе
хало; или (C1-C6)алкокси, сам по себе

ДЕРИВАТИ КАКО АГЕНСИ ПРОТИВ РАК

хало;
-C(O)-(C1-C8)алкил,

(57)

1

Соединение со формула (I):

опционално супституиран со еден или повеќе
кадешто

алкилот

е

опционално супституиран со еден или повеќе
хало;
-C(O)-(CH2)n-(C3-C10-циклоалкил);
-C(O)-(CH2)n-NRbRc, кадешто Rb и Rc се
секој

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или стереоизомер, за употреба во
постапка на лекување, управување или
превенција на рак на крв или коскена срж,
кадешто:
R1 е : водород; хало; -(CH2)nOH; (C1C6)алкил, опционално супституиран со еден
134 | С т р а н а

независно:

водород;
(C1-C6)алкил, опционално супституиран со
еден
или
повеќе
хало;
(C1-C6)алкокси, опционално супституиран со
еден
или

или

повеќе

хало;

6 до 10 член арил, опционално супституиран
со еден или повеќе од: хало; (C1-C6)алкил,
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

сам по себе

31 Октомври 2016

опционално супституиран со

супституиран со еден или повеќе хало;

еден или повеќе хало; или (C1-C6)алкокси,

R3

сам по себе опционално супституиран со
еден
или
повеќе
хало;

опционално супституиран со еден или повеќе
хало;
и

-C(O)-(CH2)n-O-(CH2)n-(6 до 10 член арил);
R2 е: водород; -(CH2)nOH; фенил; -O-(C1или

водород;

n

е

1
има

уште

0,

или

1,

(C1-C6)алкил,

или

2.

или

-C(O)-(CH2)n-O-(C1-C6)алкил;

C6)алкил;

е:

(C1-C6)алкил,

16

патентни

барањ

опционално

а.

(51) B 32B 5/24, 5/26, B 60R 13/00
(11) 6335

(13) Т1

(21) 2016/128

(22) 08/03/2016
(45) 31/10/2016

се формира една структура (B)-(I)-(B), при
што централниот елемент (I) се состои од:
- прв и втор структурален слој (A) од кои секој

(96) 31/10/2011 EP11804796.8
(97) 16/12/2015 EP2750879
(73) Industrialesud S.P.A.
00146 Roma, IT

има најмалку една простирка од игличесто
из¬бушени влакна од термопластичен тип,

(74) Друштво за застапување од областа на

смола;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- трет зајакнувачки слој (B) поставен помеѓу
споменатите два структурални слоеви (A),

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) DI SANTE, Giuseppe; BIGGIO, Mario; DI

при што споменатиот прв, втор и трет

при што споменатите структурални слоеви
(A) се импрегнирани со терморегулирачка

PAOLANTONIO, Mario and GIOVINE, Gianluca
(54) ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТЕН ОД
ПОВЕЌЕСЛОЕН КОМПОЗИТЕН

зајакнувачки слој (B) се состои од фиброзен

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД ЗА НЕГОВА
ПОДГОТОВКА

која што се состои од стак-ле¬ни влакна,
природни
влакна,
карбонски
влакна,

(57) 1 Предмет изработен од повеќеслоен

базалтни влакна, влакна од кевлар, арамидни влак¬на или мешавина од овие влакна.

материјал кој што има еден или повеќе
видови на влакна селектирани од групата

композитен материјал кој што се состои од
еден цент-рален елемент
(I) поставен
помеѓу прв и втор зајакнувачки слој (B) за да

1
има

уште

14

патентни

барања

.

Патенти
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(51) C 07D 213/89, A 61K 31/44, 31/4433,
31/4439, 31/444, 31/4545, 31/4709, 31/522,

Z е одбрано од групата составена од
(CH2)m каде што m = 0, 1 или 2;

31/5377, 31/538, 45/06, A 61P 11/00, C 07D
213/30, 213/61, 213/79, 401/12, 405/12, 417/12,

и
CR4R5

473/04

R4

е

каде
независно

што

одбрано

од

H

или

(13) Т1
(22) 09/03/2016

праволиниски или разгранет (C1-C4) алкил
опционално супституиран од еден или повеќе

(45) 31/10/2016
(30) EP07110149 08/08/2007 --

халоген атоми или од (C1-C4) циклоалкил и
R5 е независно одбрано од групата

(96) 17/07/2008 EP08784827.1

составена

(97) 06/01/2016 EP2185515
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

- праволиниски или разгранет (C1-C4) алкил
опционално супституиран од еден или повеќе

Via Palermo, 26/A
43100 Parma, IT

халоген
-

атоми;
фенил;

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

-

бензил;
и

(72) DELCANALE, Maurizio; AMARI, Gabriele

- HNCOOR’, каде што R’ е праволиниски или

and ARMANI, Elisabetta
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-ФЕНИЛ-2-

разгранет
(C1-C4)
алкил
опционално
супституиран од еден или повеќе халоген

ПИРИДИНИЛ АЛКИЛ АЛКОХОЛИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА

атоми.
R1 и R2 се различни или исти и се независно

(57) 1 Соединение со општата формула (I)

одбрани

(11) 6333
(21) 2016/129

од

NH2;

од

групата

составена

од

H;
- праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил,
опционално супституиран од еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген атоми, (C3C7) циклоалкил или (C5-C7) циклоалкенил;
(C3-C7)
циклоалкил;
-

каде
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што:

(C5-C7)

циклоалкенил;

- праволиниски
алкенил;

или

разгранет

(C2-C6)
и

праволиниски

или

разгранет

(C2-C6)

-

Патенти
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алкинил.
R3

е

бензил;

еден

супституенти

- (C1-C10) алкил-NR8R9 каде што R8 и R9 се

независно одбрани од групата составена од
H, CN, NO2, CF3 и халоген атоми.

независно одбрани од групата составена од
H, праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил

A е фенил опционално супституиран со една
или повеќе Rx групи, или е хетероарил

опционално супституиран од еден или повеќе
халоген атоми и тие формираат со азотниот

прстен опционално супституиран со една или
повеќе Rx групи, каде што А е хетероарил

атом на кој тие се врзани заситен, делумно
заситен
или
незаситен
прстен;
и

прстен одбран од групата составена од

-

пирол, пиразол, фуран, тиофен, имидазол,
оксазол,
изоксазол,
тиазол,
пиридин,

-

пиримидин, пиразин, пиридазин, и пиран, во
кој опционалниот супституент Rx на А

- NR10R11 каде што R10 и R11 се различни
или исти и се независно одбрани од групата

прстенестиот систем може да се еден или

составена

повеќе, може да се исти или различни, и е
независно одбрано од групата составена од:

H;
- праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил,

- праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил
опционално супституиран од еден или повеќе

опционално супституиран со една или повеќе
халоген
атом,
фенил
или
(C3-C7)

халоген атоми или (C3-C7) циклоалкил;
- праволиниски или разгранет (C2-C6)

циклоалкил;
-

алкенил опционално супституиран од еден

-

или
повеќе
- праволиниски

(C3-C7)
циклоалкил;
или разгранет (C2-C6)

алкилот е опционално супституиран од еден
или
повеќе
халоген
атоми;

алкинил опционално супституиран од еден
или
повеќе
(C3-C7)
циклоалкил;

- COO-(C1-C4) алкил, каде што (C1-C4)
алкилот е опционално супституиран од еден

-

или

(C5-C7)

повеќе

циклоалкенил;

халоген

атоми;
CN;
NO2;

од

CO-(C1-C4)

или

COC6H5;
алкил,

повеќе

каде

што

халоген

(C1-C4)

атоми;

фенил;
хетероциклоалкил;

- CONH-(C1-C6) алкил-R12, каде што R12 е
одбрано
од
групата
составена
од

- OR7 каде што R7 е одбрано од групата
составена
од

H;
- (C1-C4) алкил опционално супституиран од

H;
- (C1-C10) алкил опционално супституиран

еден
-

од еден или повеќе халоген атоми или (C3-

- CONH (C1-C4) алкил-N(C1-C4) алкил, каде

C7)
-

циклоалкил;
циклоалкил;

што N(C1-C4) алкилот е опционално
супституиран од еден или повеќе халоген

- (C1-C4) алкилен-(C3-C7) хетероциклоалкил;
- CO-(C1-C6) алкил, каде што (C1-C6)

атоми;
или тие формираат со азотниот атом на кој

алкилот е опционално супституиран од еден

тие

се

поврзани

или
повеќе
халоген
атоми;
- COO-(C1-C6) алкил, каде што (C1-C6)

заситен
-

(C1-C4)

алкилот е опционално супституиран од еден
или
повеќе
халоген
атоми;

- COR12 каде што R12 е фенил или
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил

фенил;

опционално супституиран од еден или повеќе

-

(C3-C7)

Патенти

(C3-C7)

или

повеќе
халоген
OR4R5;

заситен

или

атоми;
и

делумно

прстен;
алкил-NR10R11;
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халоген

атоми;

повеќе

халоген

атоми;

оксo;

- SR16 каде што R16 е H, фенил или (C1-C4)

- HNSO2R13 каде што R13 е (C1-C4) алкил
опционално супституиран од еден или повеќе

алкил опционално супституиран од еден или
повеќе
халоген
атоми;

халоген атоми или фенил опционално
супституиран со халоген атоми или со (C1-

- COOR17 каде што R17 е H, (C1-C4) алкил
опционално супституиран од еден или повеќе

C4) алкил група опционално супституирана
од еден или повеќе халоген атоми;

халоген атоми, фенил или бензил; и
- (CH2)qOR18, каде што q=1, 2, 3 или 4 и R18

- SO2R14 каде што R14 е (C1-C4) алкил

е

опционално супституиран од еден или повеќе
халоген атоми, OH или NR10R11 каде што

и фармацевтски прифатливи соли и N-оксиди
на
нивниот
пиридин
прстен.

R10 и R11 се како што е дефинирано горе;
- SOR15 каде што R15 е фенил или (C1-C4)

1

алкил опционално супституиран од еден или

има уште 18 патентни барања.

(51) A 61K 31/7036, 31/00, 31/145
(11) 6336
(13) Т1

(72) O'NEIL, Deborah and CHARRIER, Cedric
(54) СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ

(21) 2016/130

(22) 09/03/2016

АНТИБИОТИК И РАСПРСНУВАЧ

(45) 31/10/2016

(57) 1 Производ којшто содржи синергетски

-

H

или

(C1-C4)

циклоалкил.

(96) 14/12/2011 EP11808253.6

ефективна количина на агенс на антибиотк и

(97) 10/02/2016 EP2651419
(73) Novabiotics Limited

втор агенс којшто е дисперзиран; кадешто
антибиотикот е Тобрамицин, Колистин,

The Cruickshank Building Craibstone
Aberdeen AB21 9TR, GB

Гентамицин или Ципрофлаксин и кадешто
вториот
агенс
е
цистеамин.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4995, 31/513, 31/517, 31/519,
31/69, 31/706, 31/7068, 31/7072, 38/15, 45/06,

(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
АНТИТУМОР АЛКАЛОИД

A 61P 35/00, 35/02
(11) 6337

(13) Т1

(57) 1 PM01183, или негова фармацевтски
прифатлива сол, за употреба при лекување

(21) 2016/131

(22) 09/03/2016
(45) 31/10/2016

на рак којашто содржи администрација на
терапевтски прифатлив износ на PM01183,

(30) EP20100382300 12/11/2010 --

или негова фармацевтски прифатлива сол,

(96) 11/11/2011 EP11781807.0
(97) 24/02/2016 EP2637663
(73) Pharma Mar S.A.
Avda. de los Reyes, 1 Polígono Industrial La

во синергетска комбинација со терапевтски
ефективен износ на антиметаболит, кадешто

Mina-Norte
28770 Colmenar Viejo Madrid, ES

капецитабин,
децитабин,
флоксуридин,
аминоптерин, метотрексат, пеметрексед и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ралтитрексед.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MONEO OCAÑA, Victoria; SANTAMARÍA

1

антиметаболитот
е
избран
од
5флуороурацил,
гемцитабин,
цитарабин,

NÚÑEZ, Gema; GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis
Francisco and GALMARINI, Carlos María
има уште 9 патентни барања.

Патенти
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должина којшто има гранична нуклеобазна

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/7088
(11) 6338

(13) Т1

секвенца со најмалку 80% идентичност со

(21) 2016/132

(22) 09/03/2016

комплементарниот регион на нуклеинската
киселина којашто кодира ДОПОЛНИТЕЛНА

(45) 31/10/2016
(30) US20080079501P 10/07/2008 US
(96) 10/07/2009 EP09788222.9

КОМПОНЕНТА 6 (C6) секвенца претставена
со SEQ ID NO: 1; олигомерот содржи

(97) 23/12/2015 EP2320925
(73) Regenesance B.V.
Meibergdreef 9, D3307

најмалку еден нуклеотиден аналог

1105 AZ Amsterdam Zuidoost, NL

одредено преку qPCR анализа, кадешто
олигомерот е таргетиран кон нуклеотидите

и е

способен до го редуцира нивото на C6 mRNA
изразувањето кај цицачи со најмалку 20%

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BAAS, Frank and FLUITER, Kees
(54) ДОПОЛНИТЕЛНИ АНТАГОНИСТИ И

112-152, 433-473, 546-586, 706-746, или 10151055 од ATG почетната локација на SEQ ID

НИВНА УПОТРЕБА

1
има уште 13 патентни барања.

(57)

1

Антисензибилен

олигомер

NO:
со

1.

единечна нишка со 10 до 50 нуклеотиди во
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(51) E 04H 12/08, 12/16, F 03D 11/04

Marienhütte 6

(11) 6342

(13) Т1

57080 Siegen, DE

(21) 2016/134

(22) 10/03/2016

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(45) 31/10/2016
(30) DEA102012001109 23/01/2012 -(96) 18/01/2013 EP13701908.9

(72) LENZING, Peter
(54) ХИБРИДНА КУЛА

(97) 03/12/2014 EP2807317
(73) Drössler GmbH Umwelttechnik

(57)
има уште патентни барања.

(51) H 02H 7/04, H 02M 5/22
(11) 6343
(21) 2016/135

(13) Т1
(22) 11/03/2016

на напојувањето директно на товарот,
ii) состав (14) за одредување температурата

(45) 31/10/2016

на

трансформатор,

(30) GB20080022404 09/12/2008 GB
(96) 08/12/2009 ЕP09775264.6

iii) состав (17) за мерење на јачината на
електричната
струја
низ
товарот,

(97) 06/01/2016 EP2356728
(73) Southern Fox Investments Limited

iv) состав за контрола (15) за примање на
сигнали од составот за одредување на и од

Queensgate House
South Church Street

составот за мерење на јачината на струјата,
и да го одржува мостниот прекинувач на

Grand Cayman, --

максално определено ниво од било кое од

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

двете наведени температура и јачина на
струја; при што системот дополнително се

(72) JUBY, Lee; RILEY, Philip M. and
MANGAN, Stephen
(54) ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА НА УРЕД

состои
од:
г) состав за заштита од испад, за прекин на

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НАПОН
(57) 1 Систем за намалување на напонот на

трансформаторот
во
случај
мостниот
прекинувач да не работи во ниту еден од

наизменично електрично напојување според
товарот со цел енергетска ефикасност,

наведените
предодредени
максимални
нивоа, при што составот за заштита вклучува

системот
се
состои
од:
а) трансформатор (13) кој има примарна и

i) уред за топлинска заштита (TCO) поврзани
со средно ликвидација на трансформаторот

секундарна намотка во стујна врска меѓу

и прилагодени да ја прекине врската на

наизменичното напојување и товарот, како и
б) состав за премостување кој овозможува

секундарната намотка на трансформаторот
со напојувањето при предходно утврдена

изземање на трансформаторот од колото и
да предизвика електричното напојување да

покачена температура на трансформаторот
по
однапред
определен
период;
и

се поврзе директно со товарот во случај на

ii)

предодредено
преоптоварување
трансформаторот;

на

напојувањето и заштитен тормички уред
прилагодени да ја прекинат врската на

назначена
со
тоа
што,
в) составот за премостување се состои од:

секундарната намотка на трансформаторот
со напојувањето при утврдена покачено ниво

i) мостен прекинувач (S) за пренасочување

на

Патенти

струјата преку секундарната намотка на

осигурувач

(F2)

интензитетот

поврзан

на

сериски

струјата

со

под
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максималниот струен опсег на уредот за
топлинска

заштита.

1
има

уште

4

патентни

барања

.

(51) A 61M 11/00, 15/00, 16/08, 16/14
(11) 6344
(13) Т1

доводен приклучок за аеросол (14) и излезен
приклучок за аеросол (30), каде што каналот

(21) 2016/136

за проток на аеросол (12) се протега од
доводниот приклучок за аеросол (14) до

(22) 11/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) 69850P 17/03/2008 US and 76442P

излезниот приклучок за аеросол (30) и каде

27/06/2008 US
(96) 17/03/2009 EP09722804.3

што каналот за проток на аеросол (12) го
дефинира течението на аеросол (21) низ

(97) 16/12/2015 EP2265309
(73) Discovery Laboratories, Inc.

целата
своја
должина;
и
канал за проток на вентилациски гас (19) во

Warrington, PA 18976-3622, US

флуидна

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

приклучок за аеросол (30) и има приклучок за
довод на вентилациски гас (20) и излезен

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

приклучок за вентилациски гас (22) што го
дефинира течението на вентилацискиот гас;

(72) MAZELA, Jan and HENDERSON,
Christopher
(54) АДАПТЕР НА ВЕНТИЛАЦИСКИ КРУГ И

и
каде што течението на вентилацискиот гас е

ПРОКСИМАЛЕН СИCТЕМ ЗА ИСПОРАКА
НА АЕРОСОЛ

аеросол (21) и барем делумно го опкружува
каналот за проток на аеросол (12) за да му

(57) 1 Адаптерот (10) за доставување на
аеросолизиран активен агенс кон пациент, со

овозможи
на
вентилацискиот
гас да протекува околу каналот за проток на

истовремена

аеросол

притисок,
интерфејс

вентилација
се
приклучок

под

позитивен

состои
за пациент

од:
(16);

канал за проток на аеросол (12) кој има
а.
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комуникација

со

излезниот

барем делумно надоместено од течението на

(12).

1
има

уште

17

патентни

барањ

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(51) C 07K 5/097, A 61K 38/21, C 07K 5/062,
5/08, 5/083
(11) 6345

(13) Т1

(21) 2016/137

(22) 11/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20100385058P 21/09/2010 US;
US201161499994P 22/06/2011 US and
US201161504616P 05/07/2011 US
(96) 20/09/2011 EP11827336.6
(97) 06/01/2016 EP2618831
(73) Enanta Pharmaceuticals, Inc.
500 Arsenal Street

назначено со
што

тоа

Watertown, MA 02472, US

R1’, R2’, R3’ и R4’ се сите независно R6 , или

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

R1 и R2’, R2’ и R3’, или R3’ и R4’ споени
заедно со јаглеродните атомиза кои се

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

приспоени за да формираат ароматичен или

(72) WANG, Bin; OR, Yat Sun; MA, Jun;
WANG, Guoqiang and LONG, Jiang
(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
СЕРИНСКА ПРОТЕАЗА НА ВИРУС НА
ХЕПАТИТ Ц ДОБИЕНИ ОД ПРОЛИН
(57)

1

Соединение од Формулата VII:

Патенти

цикличен или хетероцикличен прстен; (B во
круг) е издвоен од -C3-C12 циклоалкил,
субституиран
-C3-C12
-C3-C12
циклоалкенил,

циклоалкил,
супституиран

циклоалкенил, -C3-C12 хетероциклоалкил, и
супституиран -C3-C12
или
(B
во

хетероциклоалкил,
круг)
е
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каде што се назначени R7 и R8 секој

-С3-C12 циклоалкил; -С3-C12 циклоалкенил,

независно еден од друг. C1- C8 алкил или -

супституиран

С2-C8 алкенил и се секој независно
опционално супститурани со еден или повеќе

хетероцикличен;
супституиран
хетероцикличен; арил; супституиран арил;

хало;
секој

од:

хетероарил; и супституиран хетероарил;
секој R4 и R5 се независно одбрани од H и

(i) водород; халоген; -NO2; -CN; или N3;

R3, или R4 и R5 се комбинираат заедно со N
со кој се врзани за да формираат

(ii) -М-R3, назначен со тоа што M е O, S, или

хетероцикличен

NH;
(iii)

NR4R5;

Ранд R' се секои независно одбрани од
групата
која
се
состои
од:

(iV) -C1- C8 алкил, -С2-C8 алкенил, или -C2C8 алкинил од кои секој содржи 0, 1, 2, или 3

(i) -C1-C8 алкил, -C2-C8 алкенил, или С2-C8

хетероатоми одбрани од O, S, или N;

алкинил од кои секој содржи 0, 1, 2 или 3

супституиран -C1-C8 алкил, супституиран С2C8 алкенил, или супституиран -С2-C8

хетероатоми одбрани од O, S, или N;
супституиран -C1-C8 алкил, супституиран -

алкинил од кои секој содржи 0, 1, 2 или 3
хетероатоми одбрани од O, S или N;

С2-C8 алкенил, или супституиран -С2-C8
алкинил од кои секој содржи 0, 1, 2 или 3

-С3-C12 циклоалкил, супституиран -С3-C12
циклоалкил; -С3-C12 циклоалкенил, или

хетероатоми одбрани од O, S или N;
-С3-C12 циклоалкил, супституиран -С3-C12

супституиран

циклоалкил;

R6

е

независно

одвоен

циклоалкенил;

-С3-C12

циклоалкенил;

-C3-C12

прстен;

-C4-C12

(v) арил; супституиран арил; хетероарил; или
супституиран
хетероарил;и

алкилциклоалкил,
алкилциклоалкил;

(vi) хетероциклоалкил
хетероциклоалкил;

супституиран -С3-C12 циклоалкенил; -C4-C12
алкилциклоалкенил, или супституиран -C4-

или

супституиран

супституиран
-C4-C12
-С3-C12 циклоалкенил,

C12

алкилциклоалкенил;

R3 е независно одбран од -C1-C8 алкил, -C2C8 алкенил, или -C2-C8 алкинил од кои секој

(ii) арил; супституиран арил; хетероарил; или
супституиран
хетероарил;

содржи 0, 1, 2, или 3 хетероатоми одбрани од
O, S или N, супституиран -C1-C8 алкил,

(iii) хетероциклоалкил
хетероциклоалкил;

супституиран
-C2-C8
алкенил,
или
супституиран -C2-C8 алкинил од кои секој

(iv)

содржи 0, 1, 2 или 3 хетероатоми одбрани од

1

O,
S
или
супституиран

има

N;

-С3-C12

циклоалкил,

(51) C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19,
A 61P 31/12, 31/16
(11) 6346
(21) 2016/138

(13) Т1
(22) 11/03/2016

водород;

уште

33

или

супституиран
и

или

деутериум.

патентни

барања.

(30) JP20100221620 30/09/2010 JP
(96) 29/09/2011 EP11829249.9
(97) 20/01/2016 EP2623497
(73) Toyama Chemical Co., Ltd.

(45) 31/10/2016
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2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku

(54) МЕГЛУМИН СОЛ НА 6-ФЛУОРО-3-

Tokyo 160-0023, JP

ХИДРОКСИ-2-ПИРАЗИН КАРБОКСАМИД

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(57)
1
Mеглумин сол на 6-флуоро-3хидрокси-2-пиразинкарбоксамид или негов

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

хидрат.
1

(72) TAKAKURA, Keiko; NAKAMATSU,
Namika; TAKESHIMA, Sakiko and

има уште 12 патентни барања.

NAKASHIMA, Takayoshi

Патенти
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(51) A 61K 31/4045, 31/4402, 31/4406,

хетероцикл е опционо припоен до бензо;
при

31/4409, 31/506, A 61P 25/28, C 07C 217/54,
317/14, 323/01, C 07D 209/14, 209/16, 213/64,
233/24, 239/34, 277/34, 307/91, 333/20, 401/12,
403/12
(11) 6347

(13) Т1

(21) 2016/139

(22) 11/03/2016

што

изразот

„опционо

супституиран фенил" се однесува на радикал
со
формула

(45) 31/10/2016
(30) US20010279928P 29/03/2001 US and
US20010329449P 15/10/2001 US
(96) 15/03/2002 EP07015058.6

во која Ra е од 1 до 3 група независно
одбрана од групата која ја сочинуваат
водород, хидрокси, C1-C4 алкил, C1-C4

(97) 30/12/2015 EP1859798
(73) ELI LILLY AND COMPANY

алкокси, халоген, бензилокси, карбокси, C1C4 алкоксикарбонил, амид, N-( C1-C4 алкил

Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Chen, Zhaogen; Cohen, Michael Philip;
Fisher, Matthew Joseph; Gillig, James Ronald;
McCowan, Jefferson Ray; Miller, Shawn
Christopher; Schaus, John Mehnert and
Giethlen, Bruno
(54) N-(2-АРИЛЕТИЛ) БЕНЗИЛАМИНИ

)амид,

сулфониламид,

цијано,

трифлуорометил, трифлуорометокси, нитро,
и фенил опционо супституиран со C1-C4
алкил, C1-C4 алкокси, халоген, цијано, и
трифлуорометил;
при

што

супституиран
радикал

изразот

нафтил"
со

се

“опционо

однесува на
формула

КАКО АНТАГОНИСТИ НА 5-HT6
РЕЦЕПТОРОТ
(57)

1

Соединение

со

структура:

во која Rc од 1 до 2 група независно
одбрана од групата која ја сочинуваат
водород,

C1-C4

алкил,

C1-C4

алкокси,

во која X е избрано од групата која ја

халоген, цијано, трифлуорометил, и нитро;
при
што
изразот
“
опционо

чинат -O-,-NH-, -S- , -SO2-, -CH2-, -CH(F)-, CH(OH)и
-C(O)-;

супституиран 5- до 6- член моноцикличен
ароматичен хетероцикл кој има еден

R1 е избрано од групата која ја чинат
опционално
супституиран
фенил,

хетероатом

опционално
опционално

супституиран
супституиран 5-

нафтил,
до 6-член

моноцикличен ароматичен хетероцикл кој

одбран

од

група

која

ја

сочинуваат азот, кислород и сулфур и кој 5до 6- член моноцикличен ароматичен
хетероцикл е опционо припоен до бензо" се
однесува
на
радикали
со
формула

има еден хетероатом одбран од групата која
ја сочинуваат азот, кислород и сулфур и кој
5-до6-член

моноцикличен
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R4 е избрано од групата која ја чинат
водород, алил, C2-C4 алкил, флуоризиран
C2-C4 алкил, опционално
фенил,
опционално

супституиран
супституиран

фенилсулфонил, опционално супституиран
бензил, и опционално супституиран 5- до 6во која Q1 одбран од група која ја
сочинуваат -O-, -S- i -NRg - при што Rg е

член моноцикличен ароматичен хетероцикл
кој има еден или два хетероатоми избрани

одбрано од групата која ја сочинуваат
водород и C1-C4 алкил; а Q2 е -N=, Rd,

од групата која ја чинат азот, кислород и

секое Re и Rf се секое независно одбрани од

сулфур, под услов да R4 не е опционално
супституиран фенилсулфонил кога
X

група која ја сочинуваат водород, C1-C4
алкил, C1-C4 алкокси, халоген, цијано, и

претставува
CH(OH)-,

трифлуорометил, или се Rd и Re (или еден
од Re) земени заедно со атомите за кои се

при што изразот „опционално супституиран

врзани како би формирале бензо прстен кој

-SO2-, -CH2-,
или

-CH(F)-, -C(
O)-;

фенилсулфонил " се однесува на радикалот
од
формулата

бензо прстен е опционо супституиран со 1 до
4 супституенти кои независно се бираат од
група која ја сочинуваат водород, хидрокси,
C1-C4
алкил,
C1-C4
алкокси,
трифлуорометокси, 2,2,2-трифлуороетокси,
трифлуорометил, халоген, карбокси, C1-C4
алкоксикарбонил,

амид,

N-(C1-C4

алкил)амид, амин, (C1-C4 алкил)амин,
ациламин при што ацил групата е избрана од
групата која ја чинат C1-C4 алкил и фенил;
циано,
нитро,
сулфониламид,
фенил
опционално супституиран со C1-C4 алкил,
C1-C4
алкокси,халоген,
трифлуорометил; фенокси,

циано,
и
бензилокси, -

во која Rj е од 1 до 3 групи независно
избрани од групата која ја чинат водород, C1C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген, циано,
трифлуорометил,
при
што
супституиран
радикалот

нитро,
изразот

бензил "
од

се

и
фенил;
„опционално
однесува на
формулата

NHS(O)2Rh, каде Rh е избрано од групата
која ја чинат C1-C4 алкил и фенил;и -S(O)pRi,
каде p е 0, 1 или 2, а Ri е избрано од групата
која ја чинат C1-C4 алкил и фенил
опционално супституиран со

C1-C4 алкил,

C1-C4
алкокси,
халоген,
циано,
и
трифлуорометил; а Rf е избрано од групата
која ја чинат водород, C1-C4 алкил, C1-C4
алкокси,
трифлуорометил,
и
халоген;

во која Rk

е од

1 до 3 групи

независно избрани од групата која ја чинат
водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, циано,
нитро,
трифлуорометил,
и
халоген;

R2 е избрано од групата која ја чинат

при што изразот “ опционално
супституиран 5- до 6-член моноцикличен

водород
и
C1-C3
алкил;
R3 е избрано од групата која ја чинат

ароматичен хетероцикл има еден или два
хетероатоми избрани од групата која ја чинат

водород,

азот, кислород и сулфур " се однесува на

флуоро,

и

метил;

и

радикалите
Патенти

од

формулите
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и Q5 се -N =; и каде се еден или два Q6 -N =,
додека останатите се

-CRn; при што секое

Rn е независно избрано од групата која ја
чинат водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,
халоген, циано, нитро, и трифлуорометил;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
во кои Q3 е избрано од групата која ја
чинат -O-, -S-, и -NRg'- , при што Rg' е
избрано од групата која ја чинат водород и
C1-C4 алкил; а Q4 и Q5 се -CRm, при што

за употреба во постапката за третирање на
деменција или когнитивно нарушување
избрано од групата која ја чинат когнитивен
пад поврзан со стареење и благо когнитивно
оштетување.

секое Rm е независно избрано од групата
која ја чинат водород, C1-C4 алкил, халоген и
трифлуорометил или еден или обата од Q4

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 39/00, A 61P 27/02, 35/00, C 07K
16/28

LHVR1 кој содржи амино киселинска
секвенца KASQSVGSDVA, (2) LHVR2 кој

(11) 6348
(21) 2016/140

(13) Т1
(22) 11/03/2016

содржи
амино
киселинска
секвенца
STSYRYS и (3) LHVR3 кој содржи амино

(45) 31/10/2016

киселинска секвенца QQYSSYPFT и тежок

(30) US20070975471P 26/09/2007 US
(96) 25/09/2008 EP08834260.5

ланец со променлива домен секвенца која
содржи (1) HHVR1 кој содржи амино

(97) 13/01/2016 EP2200700
(73) Genentech, Inc.

киселинска секвенца GYTFTDYYLY или
GYTFSDYYLY, (2) HHVR2 кој содржи амино

1 DNA Way

киселинска секвенца GISPSSGGTTFADAFEG

South San Francisco, CA 94080, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

и (3) HHVR3 кој содржи амино киселинска
секвенца
DAYGDWYFDV.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) WU, Yan; YE, Weilan; LIANG, Wei-Ching

има уште 14 патентни барања.

and PLOWMAN, Gregory D.
(54) НОВИ АНТИТЕЛА
(57) 1 Хуманизираниот анти-α5β1 интегрин
антитело кое содржи лесен ланец со
променлива домен секвенца кој содржи (1)

(51) A 01N 43/16, A 61K 31/352, 31/381,

(96) 10/02/2011 EP11742796.3

31/382, 31/41, 31/4245, 31/433
(11) 6349
(13) Т1

(97) 10/02/2016 EP2533638
(73) Nivalis Therapeutics, Inc.

(21) 2016/141

3122 Sterling Circle
Boulder CO 80301, US

(22) 11/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20100303952P 12/02/2010 US
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

Z4

е

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

доколку Z е единствено Z4 кога најмалку

(72) SUN, Xicheng and QIU, Jian
(54) НОВИ S-НИТРОЗОГЛУТАТИОН

еден
од
X
или
Y
е
S;
R1 е избран од групата која се состои од

РЕДУКТОЗА ИНХИБИТОРИ

хидроген, (C1-C6)алкил, (C3-C7)циклоалкил,
(C1-C6)халоалкил, несупституиран арил (C1-

(57)

1

Соединението од формулата (I)

C4)алкил, супституиран арил(C1-C6)алкил,
(C1-C6)хетероалкил,
супституиран
или
несупституиран арил, и супституиран или
несупституиран
хетероарил;
R2 е избран од групата која се состои од
хидроген, халоген, циано, и (C1-C6) алкокси;
R3 е избран од групата која се состои од
или

фармацевтски

прифатлива

сол

од

истото,
кадешто
X е избран од групата која се состои од
O

и
S;
Y е избран од групата која се состои од

O
Z1,

и

S;

Z е избран од групата која се состои од
Z2,
Z3,
и
Z4,
кадешто
Z1

е

Z2

е

Z3

хидроген, халоген, (C1-C6) алкил, (C1-C6)
халоалкил, (C1-C6) алкокси, циано, и N, Nдиметиламино;
R4 е избран од групата која се состои од
тетразол,
оксидазолон,
тиадиазолон,
метилсулфонилкарбамоил,
хидроксикарбамоил;

и

Nи

R5 е избран од групата која се состои од
карбокси,
тетразол,
оксадиазолон,
тиадиазолон , метилсулфонилкарбамоил, и
N-хидроксикарбамоил.
има уште 14 патентни барања.

е

и

(51) A 61K 36/064, 38/44, A 61P 3/04
(11) 6350

(13) Т1

(21) 2016/142

(22) 14/03/2016
(45) 31/10/2016

(72) CASTAGLIUOLO, Ignazio; BRUN, Paola;
BUSIELLO, Immacolata and MIRAGLIA, Niccolò
(54) ФОРМУЛАЦИИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА
ДЕБЕЛИНАТА КОИ СОДРЖАТ

(30) ITMI20111488 03/08/2011 IT
(96) 02/08/2012 EP12750344.9

САХАРОМИЦЕС БУЛАРДИ И СУПЕРОКСИД
ДИСМУТАЗА

(97) 30/12/2015 EP2739295
(73) Gnosis S.p.A.

(57)
1
Формулациjа која содржи
сахаромицес церевисие
вар буларди и

20121 Milano (MI), IT

супероксид

(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

има уште 5 патентни барања.

дисмутас

ензим.

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

Патенти
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(51) A 61K 31/519, C 07D 239/70, 487/04
(11) 6351
(21) 2016/143

(57)

1

Соединение со формула (I):

(13) Т1
(22) 15/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) EP20080159114 26/06/2008 -(96) 17/06/2009 EP09769164.6
(97) 17/02/2016 EP2303891
(73) Les Laboratoires Servier
50 rue Carnot
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) CALDARELLI, Marina; NUVOLONI,
Stefano; ANGIOLINI, Mauro; COLOMBO,
Riccardo; DISINGRINI, Teresa; POSTERI,
Helena; SALSA, Matteo and SILVAGNI, Marco
(54) ПИРАЗОЛО-КИНАЗОЛИНИ КАКО
МОДУЛАТОРИ НА АКТИВНОСТ НА
ПРОТЕИН КИНАЗА

назначено

со

тоа

што:

R1 е орто-супституирана-арил група или
хетероциклил или C3-C7 циклоалкил група;
R2 e водороден атом или прав или разгранет
C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
C3-C7 циклоалкил или хетероциклил група;
R3
е
арил;
R4 е водороден атом, хидроксил или C1-C6
алкик група, која што може по избор да биде
циклизирана заедно со еден од атомите од
групата која што може R3 да ја претставува а
со тоа да
циклична

формира

фузирана

C4-C7
група;

R5 и R6: се и двете сомостојно водородни
атоми, C1-C6 алкил, или се по избор
циклизирани заедно со јаглеродниот атом за
кој што се врзани и со тоа да формираат C3150 | С т р а н а
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циклоалкилна

група;

“правиот или разгранет C2-C6 алкинил” е

каде

една од групите како што се, на пример,

“арилот” е ароматичен карбоциклик или
хетероарилни групи кои содржат од 1 до 2

етинил,
групите

прстенести делови, или фузирани или врзани
еден за друг со единечни врски, каде

хетероциклил, C3-C7 циклоалкил, C4-C7
циклоалкил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и

најмалку еден од прстените е ароматичен;
доколку е присутен, секој ароматичен

C2-C6 алкинил може да се по избор
(дополнително) супституирани со една или

хетероарил прстен (познат упште и како

повеќе од групите, на пример 1 до 6 групи,

ароматична хетероциклична група) сочинува
5 до 6 мембрански прстен кој содржи од 1 до

самостојно избрани од: халогенски атом,
нитро, оксо групи (=О), цијано, C1-C6 алкил,

3 хетероатоми избрани од N, O или С;
“орто-супституираниот-арил”, е арилна група

полифлуориниран алкил, полифлуориниран
алкокси, алкенил, алкинил, хидроксиалкил,

како што е дефинирана погоре, врзан за -NH-

арил,

делот,
споменатиот
арил
секогаш
супституиран на орто позиција, односно на

циклоалкил, хидрокси, алкокси, арилокси,
хетероциклилокси,
метиленедиокси,

прстенестиот атом веднаш до оној врзан за NH- делот, и исто така по избор супституиран

алкилкарбонилокси,
циклоалкенилокси,

на
други
“хетероциклилот”

хетероциклилкарбонилокси,
алкилиденеаминоокси,

слободни
(познат уште

позиции;
и како

2- пропинил, 4-пентинил; каде
орто-супституиран-арил,
арил,

арилалкил,

хетероциклил,

C3-C7

арилкарбонилокси,

карбокси,

“хетероциклоалкил”) е 3- до 7-мембрански,

алкоксикарбонил,

заситен
или
делумно
незаситен
карбоцикличен прстен каде еден или повеќе

циклоалкилоксикарбонил,
хетероциклилоксикарбоникл, амино, уреидо,

јаглеродни
атоми
се
заменети
со
хетероатоми како што се азот, кислород и

алкиламино,
диалкиламино,
ариламино,
диариламино,
хетероциклиламино,

сулфур;

формиламино,

“C3-C7 циклоалкилот”, а со тоа опфаќајќи и
C4-C7 циклоалкил, е 3- до 7-мембрански

арилкарбониламино,
хетероциклилкарбониламино,

целосно-јаглероден моноцикличен прстен,
којшто може да содржи една или повеќе

аминокарбонил,
алкиламинокарбонил,
диалкиламинокарбонил, аиламинокарбонил,

двојни врски но нема целосно конјугиран
π-електронски
систем;

хетероциклиламинокарбонил,
алкоксикарбониламино,

“правиот или разгранет C1-C6 алкил”, а со

хидроксиаминокарбонил,

тоа опфаќајќи и C1-C4 алкил, е една од
групите како што се, на пример, метил, етил,

алкилсулфониламино, арилсулфониламино,
хетероциклилсулфониламино,
формил,

n-пропил, изопропил, n-бутил, изобутил,
терт-бутил, сек-бутил, n-пентил, n-хексил;

алкилкарбонил,
арилкарбонил,
циклоалкилкарбонил, хетероциклилкарбонил,

“правиот или разгранет C2-C6 алкенил” е

алкилсулофнил,

една од групите како што се, на пример,
винил, алил, 1-пропенил, изопропенил, 1-

аминосулфонил,
алкиламиносулфонил,
диалкиламиносулфонил,

бутенил, 2-бутенил, 3-бутенил, 2-пентенил, 1хексенил;

ариламиносулфонил,
хетероциклиламиносулфонил,

и

алкилтио,

Патенти

фосфонат

арилоксикарбонил,

алкилкарбониламино,

алкоксиимино,

арилсулфонил,

и

арилтио,

алкилфосфонат;
151 | С т р а н а
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и соодветните фармацевстки прифатливи
соли.

1
има

уште

14

патентни

барања

.

(51) C 12N 1/00
(11) 6352

(13) Т1

(57) 1 Имунолошки состав за употреба при
заштита на коњи против вирусот Западен

(21) 2016/144

(22) 15/03/2016

Нил (ЗН) или вакцина за употреба при

(45) 31/10/2016
(30) FR20010004737 06/04/2001 FR

заштита на коњи против вирусот Западен
Нил (ЗН), којшто содржи еден или повеќе

(96) 05/04/2002 EP02759818.4
(97) 13/01/2016 EP1377660
(73) MERIAL

рекомбинантни авипокс вируси, и ги изразува
prM, M и E протеините на вирусот ЗН,

29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon, FR

еден или повеќе полинуклеотиди којшто ги
кодираат еден или повеќето од prM, M и E

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

протеините,
носач

(72) LOOSMORE, Sheena, May; AUDONNET,
Jean-Christophe, Francis and MINKE, Jules

1
има уште 19 патентни барања.

споменатите рекомбинантни вируси содржат

и

фармацевтски прифатлив
или
ексципиенс.

Maarten
(54) ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСОТ
ЗАПАДЕН НИЛ

(51) C 07F 9/655, A 61K 31/675, 31/7072,

(54) ФОСФОРАМИДАТ ДЕРИВАТИ НА 5-

45/06, A 61P 35/00, C 07F 9/6558, 9/6584, C
07H 19/10

ФЛУОРО-2'-ДЕОКСИУРИДИН ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА РАК

(11) 6353
(21) 2016/145

(13) Т1
(22) 15/03/2016

(57)

1

Соединение со формула (I):

(45) 31/10/2016
(30) GB20110003582 01/03/2011 GB and
GB20110005660 01/04/2011 GB
(96) 29/02/2012 EP12709146.0
(97) 10/02/2016 EP2681227
(73) Nucana Biomed Limited
78 Cannon Street
London EC4N 6AF, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MCGUIGAN, Christopher; BALZARINI,
Jan; SLUSARCYZK, Magdalena; GONCZY,
Blanka and MURZIANI, Paola
152 | С т р а н а
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кадешто

R1 и R2 содржи H или алкил, било која од
споменатите алкил половини или алкилни

Ar е фузирана бициклична арилна половина
или моноциклична арилна половина, двете

ланци можат да бидат супституирани;
или
нивни
фармацевтски
прифатливи

арилни половини
хетероциклик
и

деривати
кадешто
споменатите
фармацевтски прифатливи деривати е било

супституирани;
R3
е
алкил,

се карбоциклик или
се
опционално
којшто

е

опционално

која фармацевтски прифатлива сол, хидрат,
солват,
или
кристална
форма

супституиран;

кадешто соединението не е соединение

R4
е
H
или
алкоил;
R1 и R2 се независно избрани од групата

коешто има, во комбинација, Ar како
несупституиран фенил, R3 како CH3, R како

којашто се состои од H и алкил, или R1 и R2
заедно формираат алкилен ланец за да се

H, еден од R1 и R2 as H и еден од R1 и R2
како
CH3.

добие, заедно со C атомот кон кого се
прикачени, цикличен систем, или еден од R1
и R2 содржи алкилен ланец прикачен кон N,

1
има уште 17 патентни барања.

H атом прикачен кон N е отсутен и еден од

Патенти
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(51) A 61K 39/395, C 07K 16/28
(11) 6354
(21) 2016/146

(13) Т1
(22) 15/03/2016

(54) АНТИ-ФЕРОПОРТИН 1
МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА И НИВНА
УПОТРЕБА

(45) 31/10/2016
(30) US20080120076P 05/12/2008 US and

(57)
1
Моноклонално антитело коешто
содржи LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1,

US20090239818P 04/09/2009 US
(96) 01/12/2009 EP09760073.8

HCDR2, and HCDR3 коишто ја содржат
аминокиселинската секвенца прикажана во:

(97) 24/02/2016 EP2373335
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center

a) SEQ ID NOs: 37, 125, 22, 23, 110, и 19,

Indianapolis, IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

соодветно, и врзува човечки феропортин 1
кој се состои од аминокислеинска секвенца

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

прикажана

(72) TANG, Ying; WITCHER, Derrick, Ryan;
LUAN, Peng; LEUNG, Donmienne, Doen, Mun

1

соодветно,
или
b) SEQ ID NOs: 37, 122, 22, 23, 110, и 19,

уште

во

SEQ

ID

and MANETTA, Joseph, Vincent
.

има

(51) C 07F 9/6561

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

12

патентни

NO:

1.

барања

(11) 6355

(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(21) 2016/151

(22) 18/03/2016

(72) FELFER, Ulfried; GISELBRECHT, KarlHeinz and WOLBERG, Michael
(54) СИНТЕЗА НА N4-(2,2-ДИМЕТИЛ-4[(ДИХИДРОГЕН ФОСФОНОКСИ)МЕТИЛ]-3-

(45) 31/10/2016
(30) 270073P 02/07/2009 US
(96) 01/07/2010 EP10730679.7
(97) 13/01/2016 EP2448950
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.
1180 Veterans Boulevard

ОКСО-5-ПИРИДО[1,4]ОКСАЗИН-6-ИЛ)-5-

South San Francisco, CA 94080, US

СОЛ
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ФЛУОРО-N2-(3,4,5-ТРИМЕТОКСИФЕНИЛ)2,4-ПИРИМИДИНДИАМИН ДИНАТРИУМОВА

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

(57)

1

соединение

31 Октомври 2016

Постапка
со

за

подготвување

формулата

I:

со амид под услови погодни за формирање
амид солват на соединението со формулата
II;
и
б) контактирање на амид солватот со водена
база што опфаќа натриумови јони под услови
погодни за формирање на соединението со
формулата
I.
има

што

уште

14

патентни

барањ

опфаќа:
а) контактирање киселински

солват на соединение со формулата II:
а.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P
35/00

(72) KOSEMUND, Dirk; KLAR, Ulrich;
JAUTELAT, Rolf; SIEMEISTER, Gerhard;

(11) 6356

(13) Т1

BOHLMANN, Rolf; LIENAU, Philip; KOPPITZ,

(21) 2016/152

(22) 18/03/2016

Marcus and WENGNER, Antje, Margret
(54) СУПСТИТУИРАНИ

(45) 31/10/2016
(30) EP10176134 10/09/2010 --; EP11075022
04/02/2011 --; EP11170771 21/06/2011 -- and

ИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ
(57) 1 Соединение со општата формула I:

EP11170775 21/06/2011 -(96) 06/09/2011 EP11751910.8
(97) 13/01/2016 EP2614063
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

Патенти
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во

кое:

A е одбрано од групата составена од:

назначено со тоа, што * ја покажува точката
на прикачување на наведените групи со
остатокот
од
молекулот
;

назначено со тоа, што * ја покажува точката
на прикачување на наведените групи со

R6,
R6a,
и
R6b
преставуваат,
независно едно од друго, водороден атом,

остатокот
од
R3
претставува

молекулот;
фенил-X
група;

или
C1-C6-алкилгрупа;
R7 претставува водороден или халоген атом,

каде што наведената група е опционално

или HO-, -CN, C1-C6-алкокси-, C1-C6-алкил-,

супституирана, идентична или различна, со
1,
2,
3,
4
или
5
R7
групи;

хало-C1-C6-алкил-, HO-C1-C6-алкил-, H2NC1-C6-алкил-, C2-C6-алкенил, 3- до 7-член

R5 е одбрано од групата составена од:
H, (CH3)2CH-, CHF2-, CF3-, CF3-CH2-, CF3-

хетероциклоалкил,
-C(=O)N(H)R6a,
N(R6a)R6b, -N(H)C(=O)R6 или -SR6 група ;

CH2-CH2-,

X

CF3-CH(OH)-,

HO-CH2-,

HO-

е

O;

C(CH3)2-,
HO-C(CH3)2CH2-,
HO-CH2CH(OH)-, H3C-O-CH2-, H2N-CH2-CH2-, H2N-

или негов стереоизомер, таутомер, N-оксид,
хидрат,
солват,
или
сол,

C(CH3)2-, (CH3)2N-CH2-, (CH3)2N-CH2-CH2-,
(CH3)2N-CH2-CH2-CH2-, (CH3)2N-C(CH3)2-,

или

H3C-S(=O)2-CH2-,
H3C-S(=O)2-CH2-CH2-,
HO-S(=O)2-CH2-, HO-S(=O)2-CH2-CH2-, NC-

1
има уште 10 патентни барања.

мешавина

од

истите.

CH2-, H3C-C(=O)-N(H)-CH2, H3C-C(=O)-N(H)CH2-CH2-, H2N-C(=O)-CH2-, (CH3)2N-C(=O)CH2-,
H3C-N(H)-C(=O)-N(CH3)-CH2-CH2-,
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(57)

1

Соединение

со

формулата

(51) A 61K 47/48, 38/22, A 61P 11/00, 29/00,
9/00
(11) 6357

(13) Т1

(21) 2016/153

(22) 18/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) EP11187735 03/11/2011 -(96) 30/10/2012 EP12783566.8
(97) 13/01/2016 EP2773376
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH
Müller Strasse 178
13353 Berlin, DE and Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) LERCHEN, Hans-Georg; FLAMME, Ingo;
KNORR, Andreas; WUNDER, Frank;
KÖBBERLING, Johannes; GRIEBENOW, Nils;
SCHOHE-LOOP, Rudolf; WITTROCK, Sven;

во
кое
што
n го претставува бројот 0, 1, 2 или 3,
R1 претставува водород, метил, етил, nпропил
или
изопропил,
R2 претставува линеарен или разгранет ПЕГ
20kDa до 80kDa поврзан на крај со метоксигрупа,
или една од неговите соли, неговите солвати
или
солватите
на
неговите
соли.
1
има

уште

11

патентни

барања

KÖLLNBERGER, Maria; REDLICH, Gorden;
MARLEY, July and PRITCHARD, Iain
(54) ПРОЛЕК ОД АДРЕНОМЕДУЛИН НА
БАЗА НА ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ И
НЕГОВА УПОТРЕБА
.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, 31/55,

(21) 2016/168

31/551, A 61P 11/00, C 07D 495/04, 513/04
(11) 6358
(13) Т1

(45) 31/10/2016
(96) 23/06/2011 EP11729018.9

Патенти

(22) 21/03/2016
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(97) 02/03/2016 EP2585467
(73) Gilead Sciences, Inc.

NR11C(O)NR11R12, N3, CN, NO2, SR11,

Foster City, CA 94404, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12, -C(=O)SR11, S(O)p(OR11), -SO2NR11R12, -NR11S(O)p

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

(OR11),
-NR11SOpNR11R12,
NR11C(=NR11)NR11R12,
халоген,
(C1-

(72) MACKMAN, Richard, L.; BOOJAMRA,
Constantine, G.; HUI, Hon Chung; SAUNDERS,

C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
арил(C1-C8)алкил, C6-C20 арил, C2-C20

Oliver, L.; EISENBERG, Eugene, J.;

хетероциклил, (C3-C7)циклоал¬кил или (C4-

BABAOGLU, Kerim; PARRISH, Jay, P.; SANGI,
Michael; SIEGEL, Dustin; SPERANDIO, David

C8)карбоциклилалкил;
два R4 на соседни јаглеродни атоми, кога се

and YANG, Hai
(54) ПИРАЗОЛО[1,5-А]ПИРИМИДИНИ И -

земени заедно, може да формираат двој¬на
врска помеѓу двата јаглероди за кои што тие

ТРИАЗИНИ КАКО АНТИВИРАЛНИ АГЕНСИ

се закачени или може да фор¬ми¬раат (C3-

(57) 1 Соединението со Формула I
или
Формула

C7)циклоалкил прстен при што еден
јаглероден атом од споменатиот (C3-

S(O)pRa,

II:

NR11S(O)pRa,

-C(=O)R11,

-

C7)циклоалкил прстен може да биде
незадолжително заменет со -O-, - S-, -S(O)p-,
-NHили
-NRa-;
четири R4 на соседни јаглеродни атоми, кога
се земени заедно, може да формираат
незадолжително заменет C6 арил прстен;
два R4 на истиот јаглероден атом, кога се
или фармацевтски прифатлива сол или
естер,
при

од

тоа;
што:

земени заедно, може да формираат (C3C7)циклоалкил прстен при што еден
јаглероден

атом

од

споменатиот

(C3-

A е -(C(R4)2)n- при што секој C(R4)2 од

C7)цик¬ло¬¬ал¬кил прстен може да биде
незадолжително заменет со-O-, -S-, -S(O)p-, -

споменатиот -(C(R4)2)n- може да биде
незадол¬жи¬телно заменет со -O-, -S-, -

NHили
-NRa-;
два R6 на соседни јаглеродни атоми, кога се

NH

S(O)p-,
n
е

3,

секој

p

или
5

4,
е

1

или
или

NRa;
6;
2;

земени заедно, може да формираат (C3C7)циклоалкил прстен при што еден
јаглероден

атом

од

споменатиот

(C3-

Ar е C2-C20 хетероциклил група или C6-C20
арил група, при што C2-C20 хетероциклил

C7)цик¬ло¬алкил прстен може да биде
незадолжително заменет со-O-, -S-, -S(O)p-, -

групата или C6-C20 арил групата е
незадолжително заменета со 1 до 5 R6,

NHкој
било

R6

или
кој
што

X е -C(R13)(R14)-, -N(CH2R14)- или X е
отсутен;

задолжителната

карбонил

Y

е

N

или

CR7;

група
при
што
m
е
кој
било
R6
кој
што

NR11C(O)R11,

задолжителната

158 | С т р а н а

група

на

споменатиот Ar, кога е земен заедно со R3,
може да формира врска или -(C(RS)2)m-

секој R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 или R8 е
независно H, оксо, OR11, NR11R12,
NR11C(O)OR11,

-NRa-;
граничи со

карбонил

1
или
граничи

2;
со

група

на
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споменатиот Ar, кога е земен заедно со R2,

R13

може

R14

да

формира

врска;

е
е

H
H,

или

(C1-C8)алкил;

(C1-C8)алкил,

NR11R12,

секој Ra е независно (C1-C8)алкил, (C1C8)халоалкил,
(C2-C8)алкенил,
(C2-

NR11C(O)R11,
NR11C(O)NR11R12,

C8)алкинил, арил(C1-C8)алкил, C6-C20 арил,
C2-C20 хетероциклил, (C3-C7)циклоалкил

NR11S(O)p(OR11) или NR11SOpNR11R12; и
при што секој (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил,

или (C4-C8) карбоциклилалкил при што кој
било (C1-C8)алкил, (C1-C8)халоалкил, (C2-

(C2-C8)алкинил, арил(C1-C8)алкил, C6-C20
арил,
C2-C20
хетероциклил,
(C3-

C8)алкенил или (C2-C8)алкинил од Ra е

C7)циклоалкил

незадолжително заменет со еден или повеќе
OH, NH2, CO2H, C2-C20 хетероциклил, и при

C8)карбоциклилалкил од секој R1, R2, R3,
R4, R5, R6, R7, R8, R11 или R12 е,

што кој било арил(C1-C8)алкил, C6-C20 арил,
C2-C20 хе-те¬роциклил, (C3-C7)циклоалкил

независно, незадолжително заменет со еден
или повеќе оксо, халоген, хидрокси, NH2, CN,

или

е

N3, N(Ra)2, NHRa, SH, SRa, S(O)pRa, ORa,

незадолжи¬тел¬но заменет со еден или
повеќе
OH,
NH2,
CO2H,
C2-C20

(C1-C8)алкил, (C1-C8)халоалкил, -C(O)Ra, C(O)H, -C(=O)ORa, -C(=O)OH, -C(=O)N(Ra)2, -

хетероциклил
или
(C1-C8)алкил;
секој R11 или R12 е независно H, (C1-

C(=O)NHRa
,
NRaS(O)pRa,

C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
арил(C1-C8)алкил, C6-C20 арил, C2-C20

NHC(O)ORa, NRaC (O)ORa, NRaC(O)NHRa,
NRaC(O)N(Ra)2, NRaC(O)NH2, NHC(O)NHRa,

хетероциклил,

NHC(O)N(Ra)2, NHC(O) NH2, =NH, =NOH,

(C4-C8)карбоциклилалкил

од

(C3-C7)циклоалкил,

Ra

(C4-

NR11C(O)OR11,
NR11S(O)pRa,
-

или

-C(=O)NH2,
NHC(O)Ra,

(C4-

NHS(O)pRa,
NRaC(O)Ra,

C8)карбоциклил¬ал¬кил, -C(=O)Ra, -S(O)pRa,
или арил(C1-C8)алкил; или R11 и R12 земени

=NORa, NRaS(O)pNHRa,
NRaS(O)pNH2,

заедно со азот за кој што и двата се закачени
формираат 3 до 7 член хетероцикличен

NHS(O)pN(Ra)2, NHS(O)pNH2, -OC(=O)Ra, OP(O)(OH)2
или
Ra.

NRaS(O)pN(Ra)2,
NHS(O)pNHRa,

прстен при што кој било еден јаглероден
атом од споменатиот хетероцикличен прстен
може неза-дол¬жително да биде заменет со -

1
има

уште

42

патентни

барања

O-, -S-, -S(O)p-, -NH-, -NRa- или -C(O)-;
.

(
51) B 60P 7/16, 7/08, B 65D 25/00
(11) 6359
(13) Т1
(21) 2016/169

(22) 21/03/2016
(45) 31/10/2016

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ALBRECHTS, Harald
(54) ЗАШТИТНО СТОПАЛО НА СЕГМЕНТ

(30) DE20101038311 23/07/2010 DE

НА БЕТОНСКА КУЛА НА ВЕТЕРНИЦА

(96) 25/07/2011 EP11736095.8
(97) 10/02/2016 EP2595903
(73) Wobben Properties GmbH
Borsigstrasse 26

(57) 1 Заштитна основа на сегмент од
секција на кула или сегмент на бетонска кула

26607 Aurich, DE

сегментот

Патенти

на
ветерница,
којашто
има
основна плоча (1) за прием на еден крај од
(100)

и
159 | С т р а н а
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единица за прицврстување за ослободувачко

може да бидат вметнати во отвор на

прицврстување кон првиот крај на сегментот,

сегментот,

и
еден

кадешто

единицата

за

е

проширување(2) е проширена со шраф (3)
којшто внатрешно ротира и единицата за

прицврстен на основната плоча (1),
се карактеризира со тоашто единицата за

проширување (2) може да биде прицврстена
во
отворот
на
сегментот.

прицврстување
како
единица
за
проширување (2) којашто има навртка (3),

1

кадешто единицата за проширување (2)

има

страничен

дел

(4,

8)

којшто

уште

3

патентни

барањ

а
.

(51) B 66B 11/02
(11) 6360

(13) Т1

(21) 2016/170

(22) 21/03/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE20091053249 06/11/2009 DE
(96) 03/11/2010 EP10771765.4
(97) 27/01/2016 EP2496509
(73) Wobben Properties GmbH

единица коишто се поставени на неа такашто

Borsigstrasse 26
26607 Aurich, DE

носачите (32) се поврзани кон членовите за
држење на начин да потоа може да се

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

ослободат (30) и може вертикално да се
поместуваат, и преку прва позиција во

(72) MEYER, Hermann and NEUNDLINGER,
Ulrich
(54) ЛИФТ

којашто носачите (32) можат да бидат
поврзани со членовите за држење (30) и

(57) 1 Лифт којшто има кабина на лифт и
погонска единица, се карактеризира со

претходно определена димензија вертикално
од таму и во којашто носачот (32) може исто

плакар којшто се употребува како кабина на
лифт и со членови за држење (30) коишто се

така да бидат поврзани со членовите за
држење
(30).

во

1

основа

хоризонтално

поставени

во основа се протегаат вертикално, кадешто

втора позиција којашто се поместува преку

на

горната страна од кабината (10) на
спротивни страни и носачи (32) на погонската

има

уште

6

патентни

барањ

а.
160 | С т р а н а
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(51) C 07D 209/14, A 61K 31/4045, A 61P
35/00

(72) STOWASSER, Frank; ACEMOGLU, Murat;
BAJWA, Joginder, S.; KARPINSKI, Piotr;

(13) Т1
(22) 22/03/2016

PAPOUTSAKIS, Dimitris and SLADE, Joel
(54) СОЛИ НА N-ХИДРОКСИ-3-[4-[[[2-(2-

(45) 31/10/2016
(30) US804523P 12/06/2006 US and

МЕТИЛ-1H-ИНДОЛ-3ИЛ)ЕТИЛ]АМИНО]МЕТИЛ]ФЕНИЛ]-2E-2-

US869993P 14/12/2006 US

ПРОПЕНАМИД

(96) 07/06/2007 EP07784348.0
(97) 10/02/2016 EP2032531
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35

(57) 1 Безводна лактат сол на N-хидрокси-3[4-[[[2-(2-метил-1H-индол-3-

4056 Basel, CH

1
има

(11) 6361
(21) 2016/173

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ил)етил]амино]метил]фенил]-2E-2пропенамид.
уште

4

патентни

барањ

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
а.

Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, 31/444,
31/506, A 61P 25/28, 43/00
(11) 6362

(13) Т1

(21) 2016/174

(22) 22/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) US201161544860P 07/10/2011 US;
US201161550623P 24/10/2011 US;
US201161558110P 10/11/2011 US and
US201161580903P 28/12/2011 US

назначено

(96) 04/10/2012 EP12837953.4

R1

(97) 03/02/2016 EP2769980
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.

R2 е ароматска прстенеста група одбрана од
групата
составена
од
фенил
група,

4-6-10 Koishikawa Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088, JP

пиридинил група, и пиримидинил група, каде
што двата атоми на ароматскиот прстен кои

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

се соседни на атомот на јаглерод прикачени
на пиразоло[4,3-c]хинолин прстен секој

(72) SATO, Nobuaki; TAKEDA, Kunitoshi;

независно има супституент одбран од Група

SUZUKI, Yuichi; NORIMINE, Yoshihiko;
HAGIWARA, Koji and ISHIHARA, Yuki
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОХИНОЛИН
КАКО PDE9 ИНХИБИТОРИ

A1, и другите атоми на ароматскиот прстен
независно опционално имаат супституент

(57)

1

Соединение

или

негова

фармаколошки прифатлива сол претставена
со
формулата
(1):
162 | С т р а н а

е

со
атом

тоа,
на

што
водород;

одбран
од
Група
B1;
R3 е атом на водород, или атом на флуор;
R4
е
атом
на
водород;
R5 е оксепанил група, диоксепанил група,
тетрахидропиранил

група,

или
Патенти
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тетрахидрофуранил група што опционално

алкил

има

група;

опционално има 1 до 3 халоген атоми, и

R6
е
атом
на
водород;
Група A1 составена од халоген атом, C1-6

тетрахидропиранил
група,
под услов да кога R2 е 3-пиридинил група,

алкил група што опционално има 1 до 3
халоген атоми, и C1-6 алкокси група; и

супституентот на 4-положба е халоген атом,
или C1-6 алкил група што опционално има 1

Група B1 составена од халоген атом, циано
група, C1-6 алкил група што опционално има

до

1 до 3 халоген атоми, C1-6 алкокси-C1-6

има уште 17 патентни барања

метокси

група,

3

C1-6

алкокси

халоген

група

што

атоми.

.

Патенти
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(
51) C 07D 285/08, 417/10, 417/12
(11) 6363
(21) 2016/175

(13) Т1
(22) 23/03/2016

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) WESTMAN, Jacob; HALLETT, Allan and

(45) 31/10/2016
(30) US20090213735P 08/07/2009 US

VAGBERG, Jan
(54) ДЕРИВАТИ НА 1,2,4-ТИАЗОЛИДИН-3-

(96) 08/07/2010 EP10759940.9
(97) 27/01/2009 EP2451794
(73) BALTIC BIO AB

ОНИ НИВНАТА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК

Sufflörgränd 14
Box 489

има

(57)
уште

патентни

барања

90109 Umeå, SE
.

(51) A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

07D 311/80
(11) 6364

(13) Т1

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) Gutman, Arie L.; Nisnevich, Gennady A.;

(21) 2016/176

(22) 23/03/2016
(45) 31/10/2016

(30) US630556P 22/11/2004 US
(96) 18/11/2005 EP10179374.3
(97) 06/01/2016 EP2356987
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle

Rukhman, Igor; Tishin, Boris; Etinger, Marina
M.; Fedotev, Irina M.; Pertsikov, Boris M. and
Khanolkar, Ram
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА
ТРАНС-(-)-Д9 ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ И
ТРАНС-(+)-Д9-ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ
(57)
има

1653 Luxembourg, LU

уште

патентни

барања

.

(51) C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28,

(54) АНТИ-N3pGlu АМИЛОИД БЕТА

G 01N 33/577
(11) 6365

ПЕПТИД АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА
(13) Т1

(57)

(21) 2016/177

(22) 23/03/2016

Aβ

1

Човечки конструирано анти-N3pGlu

моноклонално

антитело

или

негов

(45) 31/10/2016
(30) US20100373026P 12/08/2010 US

антиген-врзувачки фрагмент, којшто содржи
лесно ланчан варијабилен регион (LCVR) и

(96) 09/08/2011 EP11745672.3
(97) 27/01/2016 EP2603523
(73) Eli Lilly and Company

тешко ланчан варијабилен регион (HCVR),
кадешто споменатиот LCVR содржи LCDR1,

Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US

содржи
HCDR1,
полипептиди

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

a) LCDR1 е KSSQSLLYSRGKTYLN (SEQ ID

(72) TANG, Ying and LU, Jirong

NO: 3), LCDR2 е AVSKLDS (SEQ ID NO: 4),

164 | С т р а н а

LCDR2, и LCDR3 полипептиди и HCVR
HCDR2,
и
избрани

HCDR3
од:

Патенти
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LCDR3 е VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5),

г) LCDR1 е KSSQSLLYSRGKTYLN (SEQ ID

HCDR1 е GYDFTRYYIN (SEQ ID NO: 6),

NO: 3), LCDR2 е AVSKLGS (SEQ ID NO: 35),

HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQ ID
NO: 8), и HCDR3 е EGITVY (SEQ ID NO: 9);

LCDR3 е VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5),
HCDR1 е GYTFTRYYIN (SEQ ID NO: 7),

б) LCDR1 е KSSQSLLYSRGKTYLN (SEQ ID
NO: 3), LCDR2 е AVSKLDS (SEQ ID NO: 4),

HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQ ID
NO: 8), и HCDR3 е EGTTVY (SEQ ID NO: 10);

LCDR3 е VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5),
HCDR1 е GYTFTRYYIN (SEQ ID NO: 7),

и
д) LCDR1 е KSTRSLLYSRSKTYLN (SEQ ID

HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQ ID

NO: 45), LCDR2 е AVSKLDS (SEQ ID NO: 4),

NO: 8), и HCDR3 е EGTTVY (SEQ ID NO: 10);
в) LCDR1 е KSSQSLLYSRGKTYLN (SEQ ID

LCDR3 е VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5),
HCDR1 е GYTFTDYYIN (SEQ ID NO: 40),

NO: 3), LCDR2 е AVSKLDS (SEQ ID NO: 4),
LCDR3 е VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5),

HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQID
NO: 8), и HCDR3 е EGVTVY (SEQ ID NO: 46).

HCDR1 е GYTFTDYYIN (SEQ ID NO: 40),
HCDR2 е WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQID
NO: 8), и HCDR3 е EGETVY (SEQ ID NO: 41);

1
има

уште

8

патентни

барањ

а.

(51)
A 61K 31/655, 31/33, A 61P 5/24, 5/48, C 07C

(57)

277/02, 279/20
(11) 6366

(13) Т1

инсулин-сензибилен агенс во подготовката
на фармацевтска формулација за превенција

(21) 2016/178

(22) 23/03/2016
(45) 31/10/2016

1

Употребата на најмалку еден

и/или третман на хиперандрогенизам и/или
синдром на полицистични јајници и/или

(30) ES20090000448 18/02/2009 ES

најмалку едно поврзано нарушување од

(96) 16/02/2010 EP10743433.4
(97) 27/01/2016 EP2399583
(73) ITF Research Pharma, S.L.U.
c/ San Rafael, 3

групата која се состои од: хирсутизам, акни,
oпаѓање на коса, вишок на тежина, дебелина,

(Pl. Alcobendas)
28108 Alcobendas Madrid, ES

полицистични
јајници
и
неплодност,
назначено со тоа, што формулацијата е

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

администриран

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MOSCOSO DEL PRADO, Jaime and

има

неправилни, спорадични или недостаток на
менструални
циклуси,
поголеми
и/или

уште

интравагинално.
10

патентни

барања

BANFI TOSI, Beatriz
(54) УПОТРЕБА НА ВАГИНАЛНОАДМИНИСТРИРАНИ ИНСУЛИН
СЕНЗИБИЛНИ АГЕНСИ
.

Патенти
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придвижување

(51) B 66D 1/74

на

макарата;

(13) Т1
(22) 23/03/2016

мотор (212) за моторно придвижување на
макарата, кадешто макарата овозможува

(45) 31/10/2016
(30) GB20110019582 11/11/2011 GB

најмалку две мануелни при намотување
нанапред брзини кои можат да бидат

(96) 09/11/2012 EP12191934.4

избирани во согласност со правецот на

(97) 03/02/2016 EP2592038
(73) LEWMAR LIMITED

ротација на
приклучок,

мануелно

Southmoor Lane Havant
Hampshire PO9 1JJ, GB

и
кадешто
моторизирано

макарата
намотување

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

моторизирано

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Fields, Robert Graham and Falconer,

карактеристично
по
макарата
вклучува
и

Oliver Peter Gregory
(54) МАКАРА

заклучување (G5) кои можат да се
активираат лоцирани на рачката од чекрекот

(57)
1
содржи:

Макара (200) за едрилица која

во приклучокот за придвижување (302) така
што кога рачката од чекрекот се наоѓа во

држач (206) за монтирање на макарата на

приклучокот за придвижување макарата е

едрилицата;
барабан на едрилицата (202) ротирачка во

заклучена

однос
на
држачот;
мануелно придвижувачки приклучок (302) за

1
има

(11) 6367
(21) 2016/179

уште

придвижуваниот
овозможува
нанапред и

намотување

за

движење

4

наназад,

тоа
што
средства
за

патентни

наназад.

барања

прием на рачката од чекрекот за мануелно
.
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ANDERSON, Corey; GROOTENHUIS, Peter,
(51) C 07D 471/20, A 61K 31/4985, A 61P
25/00
(11) 6314
(21) 2016/181

(13) Т1
(22) 24/03/2016

(45) 31/10/2016
(30) US201161438685P 02/02/2011 US;

Diederik Jan and JIANG, Licong
(54) ПИРОЛОПИРАЗИН-СПИРОЦИКЛИЧНИ
ПИПЕРИДИН АМИДИ КАКО МОДУЛАТОРИ
НА КАНАЛИ НА ЈОНИ
(57)

1

Соединение

со

формула

I:

US201161440987P 09/02/2011 US and
US201161495538P 10/06/2011 US
(96) 02/02/2012 EP12704985.6
(97) 16/03/2016 EP2670752
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, 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) MCCARTNEY, Jason; HADIDA RUAH,
Sara, S.; KALLEL, Edward, Adam; MILLER,
Mark, Thomas; ARUMUGAM, Vijayalaksmi;
Патенти
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заменети со O, CO, S, SO, SO2или NR8;
или фармацевтски прифатлива сол од тоа,

R4

при

појава:

циклоалкил, при што најмногу две CH2
единици може да бидат заменети со O, CO,

R1 е H, C1-C8 алкил, C3-C8 циклоалкил,
хало, CN, NR8SO2R8, SO2R8, SR8, SOR8,

S, SO, SO2, или NR8, или 2 R4 земени
заедно формираат фузио¬ни¬ран 3 до 7

NR8COR8,
SO2N(R8)2,

NR8
CO2R8,
CON(R8)2,
CF3, хетероциклоалкил, или

член
циклоалкил
прстен;
R8 е H, C1-C8 алкил, CF3, C3-C8 циклоалкил,

прав синџир, разгранет, или цик¬личен (C1-

флуороалкил, арил, хетероарил, или прав

C8)-R9 при што најмногу две CH2 единици
може да бидат заменети со O, CO, S, SO,

син¬џир, разгранет, или цикличен (C1-C8)-R9
при што најмногу две CH2 единици може да

SO2 или NR8, или два R1 земени заедно
формираат една оксо група, или 3 до 7 член

бидат заменети со O, CO, S, SO, SO2 или
NR, или 2 R8 земени заедно со атомите за

фузиониран циклоалкил прстен, или 3 до 7

кои што тие се закачени формираат прстен;

член
спироцикличен
прстен;
R2 е H, C1-C8 алкил, хало, C1-C8 халоалкил,

R9 е H, CF3, CO2R, OH, арил, хетероарил,
C3-C8 циклоалкил, хетероциклоалкил, N(R)2,

CN, OH, SO2R8, SR8, SOR8, COR8, CO2R8,
CON (R8)2, SO2N(R8)2, CF3, CHF2, или прав

NRCOR, CON(R)2, CN, хало, или SO2R;
R е H, C1-C8 алкил, арил, хетероарил, C3-C8

синџир, разгранет, или цикличен (C1-C8)-R9
при што најмногу две CH2 единици може да

циклоалкил,
или
хетероциклоалкил;
A
е
незадолжително
заменет
арил,

бидат заменети со O, CO, S, SO, SO2, CF2,

хетероарил

или
NR8;
R3 е H, C1-C8 алкил, C3-C8 циклоалкил,

m е цел број од 0 до (вклучително) 4;
n е цел број од 0 до (вклучително) 3; и

CO2R8, COR8, COH, CON(R8)2, CF3,
CH2CF3, CH2CHF2, или прав синџир,

o е цел број од 0 до (вклучително) 4.

разгранет, или цикличен (C1-C8)-R9 при што

1

најмногу две CHF2 едини¬ци може да бидат
.

има

(51) C 07K 14/315, A 61K 39/09, A 61P 31/04,
C 07K 16/12

(72) MANETTI, Andrea; CAPO, Sabrina;
BENSI, Giuliano; GRANDI, Guido and

што,

независно

за

секоја

(11) 6328

(13) Т1

(21) 2016/182

(22) 24/03/2016
(45) 31/10/2016

е

H,

C1-C8

алкил,

или

уште

24

хало,

C3-C8

хетероцикличен;

патентни

барања

MARGARIT Y ROS, Imma
(54) КОМБИНАЦИЈА НА GAS ВАКЦИНИ И
ТЕРАПЕВТИЦИ

(30) US20080097551P 17/09/2008 US
(96) 17/09/2009 EP09786278.3

(57) 1 Состав којшто содржи комбинација на
три S. pyogenes (GAS) протеински антигени,

(97) 10/02/2016 EP2344523
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89

кадешто

1330 Rixensart, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

антиген има амино киселинска секвенца
којашто е барем 90% идентична со SEQ ID

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

NO:107;

168 | С т р а н а

протеинските

антигени

се:

(1) Spy0167, кадешто Spy0167 протеинскиот

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

(2)

Spy0269,

31 Октомври 2016

кадешто

the

Spy0269

секвенца којашто е барем 90% идентична со

протеинскиот антиген има амино киселинска

SEQ

секвенца којашто е барем 90% идентична со
SEQ
ID
NO:50;
и

1

(3)
Spy0416,
кадешто
the
Spy0416
протеинскиот антиген има амино киселинска

(
51) F 03D 11/04, B 28B 1/00, 11/08, 11/12,
19/00, 21/02, 21/92, 7/22, E 04H 12/12
(11) 6329
(21) 2016/184

ID

NO:1.

има уште 17 патентни барања.

нивелирана база за формирање преработена
бетонска компонента (100) со ниво на

(13) Т1
(22) 25/03/2016

долната налегна површина и подесување на
бетонот на минимална предодредена сила,

(45) 31/10/2016

се карактеризира со тоа што со примената на

(30) DE20081016828 01/04/2008 DE
(96) 01/04/2009 EP09727458.3

компензирачки слој (500) на горната налегна
површина (110) на преработената бетонска

(97) 06/01/2016 EP2279065
(73) Wobben Properties GmbH

компонента
(100),
сметување
на
праработената бетонска компонента (100) на

Borsigstrasse 26
26607 Aurich, DE

долната налегна површина врз рамнина (300)
којашто е ориентирано на прецизен

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хоризонтален начин, и отстранување на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HÖLSCHER, Norbert
(54) МЕТОДА ЗА ГРАДБА НА НОСЕЧКИ
СТОЛБ ЗА ВЕТЕРНА ТУРБИНА

компенирачкиот слој (500) на горната
налегна површина (110) на план паралелен

(57) 1 Метода за градба на носечки столб за

(500) којшто е отстранет на горната налегна

ветерна турбина од множество преработени
компоненти од бетонски сегменти (100) при

површина (110) е конструиран на ниво и
паралелно во однос на долната налегна

што секој од нив има горна и долна налегна
површина (100), која што ги содржи чекорите

површина, а аранжирањето на мноштвото
претходно произведени компоненти на

на:

столбот
на
ветерната
турбина
од
праработени бетонски сегменти (100) се

Производство на носечки столб за ветерна

одвива

турбина од преработени компоненти од
бетонски сегменти (100) со помош на:

1

начин во поглед на долната налегна
површина , такашто компензирачкиот слој

има

еден

уште

3

по

патентни

еден.

барања.

Истурање бетон во калап за обликување со

Патенти
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 25/28
(11) 6330
(21) 2016/185

(13) Т1
(22) 25/03/2016

4-ОН НИВНА УПОТРЕБА КАКО PDE9A
МОДУЛАТОРИ
(57) 1 Соединение во согласност со општа
формула
I

(45) 31/10/2016
(30) EP20080153987 02/04/2008 -(96) 01/04/2009 EP09727458.3
(97) 23/03/2016 EP2300478
(73) Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GIOVANNINI, Riccardo; DORNERCIOSSEK, Cornelia; EICKMEIER, Christian;
FIEGEN, Dennis; FOX, Thomas; FUCHS, Klaus;
HEINE, Niklas; ROSENBROCK, Holger and
SCHAENZLE, Gerhard
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-ХЕТЕРОЦИКЛИЛ-1,5ДИХИДРО-ПИРАЗОЛО[3,4-D]ПИРИМИДИН170 | С т р а н а

кадешто
Hc

е

избран

тетрахидропиранил,
пиперидинил,
R1

е

избран

од

групата

на

тетрахидрофуранил,
пиролидинил;
од

групата

од

фенил, 2-, 3- и 4-пиридил-, циклопропил,
циклобутил, циклопентил, циклохексил, етил,
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

1- и 2-пропил, 1- и 2-бутил-, 1-, 2- и 3-пентил-,

опционално супституирани независно еден

тетрахидрофуранил и тетрахидропиранил,

од

кадешто овие групи можат да бидат
опционално супституирани
со еден или

супституенти;
R3
е
избран

повеќе супстиуенти независно еден од друг
избрани од групата којашто се состои од

H-, хидрокси и C1-6-алкил-O-, пришто C1-6алкил-O- може да бидат опционално

флуорин, хлорин, бромин, јодин, оксо, NC-,
C1-6-алкил-O-, C1-6-алкил-, CF3O-, и CF3-;

супституирани со еден или повеќе флуорин,
хлорин,
бромин
и
HO-;

R2 независно од било кој R2 е избран од

R4 и R5 независно еден од друг е избран од

групата
C1-6-алкил-,

групата
x
е

од
0,

и во случај R2 е прикачен кон азот којшто е
прстенест член на Hc, овој R2 треба да биде

y

е

независно од било кој R2: H-, C1-6-алкил-CO-

и негови фармацевтски прифатливи соли.

, C1-6-алкил-O-CO-, C1-6-алкил-, фенил-CO-,
фенил-O-CO-, (C1-6-алкил)2N-CO-, кадешто

1

од

H-

и

друг

со

или

повеќе

од

H-,
1,

групата

флуорин,
2,
3
0,

флуорин

или

(51) A 61K 39/04

(72) LEMOINE, Dominique Ingrid; GODART,
(13) Т1
(22) 28/03/2016

патентни

1;

има

18

од

и метил;
или
4;

гореспоменатите членови можат да бидат
.

(11) 6331
(21) 2016/186

уште

еден

барања

Stephane Andre Georges and LAANAN, Amina
(54) МИКОБАКТЕРИСКИ АНТИГЕНСКИ

(45) 31/10/2016
(30) US20100422723P 14/12/2010 US

СОСТАВ

(96) 14/12/2011 EP11799673.6

M72 сроден антиген, кадешто M72 сродниот

(97) 10/02/2016 EP2651437
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

антиген содржи секвенца која што има
најмалку 90% идентичност со SEQ ID No: 1,

Rue de l'Institut, 89
1330 Rixensart, BE

pH-та на споменатиот состав е во опсегот од
7.0 дo 9.0, и спроводливоста на составот е 5

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

mS/cm
или
има уште 22 патентни барања.

Патенти

(57)

1

Имунолошки состав којшто содржи

помалку.
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(
51) C 07D 489/08
(11) 6327

(13) Т1

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(21) 2016/187

(22) 28/03/2016

(72) Kyle, Donald J.; Kupper, Robert Joe;

(45) 31/10/2016
(30) 557492 P 30/03/2004 US; 601534 P

Chapman, Robert; Rider, Lonn S. and Hong, Qi
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

13/08/2004 US; 620072 P 18/10/2004 US;
648625 P 31/01/2005 US and 651778 P

СОЕДИНЕНИЕ НА ОКСИКОДОН
ХИДРОХЛОРИД СО ПОМАЛКУ ОД 25 ппм

10/02/2005 US

НА 14-ХИДРОКСИКОДЕИНОН

(96) 30/03/2005 EP11186168.8
(97) 13/01/2016 EP2426132
(73) Euro-Celtique S.A.
2, avenue Charles de Gaulle

(57)
има

уште

патентни

барања.

1653 Luxembourg, LU

(51) A 61K 9/00, 9/20
(11) 6316
(21) 2016/188

172 | С т р а н а

(45) 31/10/2016
(13) Т1
(22) 29/03/2016

(30) US20020222559 16/08/2002 US
(96) 14/08/2003 EP03788474.9

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

лубрикант

(97) 17/02/2016 EP1539116
(73) Merial, Inc.

или

барем

еден обојувач;

и

кадешто,

3239 Satellite Boulevard
Bldg. 500

- пополнувачот е избран од групата којашто

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

се состои од соја протеин, кочан пченка, и
пченкарно
глутенско
брашно;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CLEVERLY, Douglas; HAGENBUCH,

- дезинтегрантот е избран од групата којашто
се состои од натриумов скроб гликолат,

Michelle; CHEN, Jun; AZAD, Abul and

кросповидон,

MUHITCH, James
(54) НЕ-ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОД

скроб, микрокристална целулоза, алгинска
киселина,
вегум,
бентонит,
и
пре-

КОЈШТО СОДРЖИ ВЕТЕРИНАРНИ
ФОРМУЛАЦИИ

желатинизиран
скроб;
- врзувачот е избран од групата којашто се

(57) 1 Ветеринарна формулација која може

состои од поливинил пиролидион, повидон,

да се џвака погодна за лекување на кучиња,
пришто ветеринарната формулација која

скроб,
пре-желатинизиран
скроб,
метилцелулоза, хидроксипропил целулоза,

може да се џвака не содржи животински
производ,
но
содржи:

карбоксиметил
целузлозен
натриум,,
етилцелулоза, натриум алгинат, тргакант и

Duluth, GA 30096, US

-

ефективен

износ

на

најмалку
најмалку

еден
еден

натриум,

еден

аказиа;
- хумектантот е избран од групата којашто се

агенс;

состои од пропилен гликол, глицерин, и

пополнувач;
дезинтегрант;

полиетилен
гликол
400;
- гранулираниот растворувач е вода или

барем

фармацевтски
-

кроскармелозен

- барем еден не-живостонски производ
којшто содржи вкус или вкус добиен од не-

воден

животински

извор;

кадешто фармацевтскиот агенс е соединение

врзувач;
хумектант;

избрано од групата којашто се состои од
антипаразитски
агенс,
нодулиспорна

- барем еден гранулиран растворувач; и
- опционално, барем еден антиоксиданс,

киселина, естрогени, прогестини, андрогени,
имидаклоприд, фенил пиразоли, и протон

барем еден pH модификатор, барем еден
сурфактант,

пумпмни

-

барем
барем

еден
еден

сорбитол

раствор;

и

инхибитори.

1
барем

еден

конзерванс,

барем

еден

(51) C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 9/00

има уште 6 патентни барања.

(73) Cephalon, Inc.

(11) 6326

(13) Т1

41 Moores Road P.O. Box 4011

(21) 2016/189

(22) 30/03/2016

Frazer, PA 19355, US

(45) 31/10/2016

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) US201261607305P 06/03/2012 US
(96) 06/03/2013 EP13710258.8

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(97) 17/02/2016 EP2822939
Патенти
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(72) JACOBS, Martin J.; OTT, Gregory R.;

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

COURVOISIER, Laurent and ALLWEIN, Shawn
P.
(54) ФУЗИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ 2,4ДИАМИНОПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО
ДУАЛЕН ALK И FAK ИНХИБИТОР

или
има

уште

негова
13
патентни

сол
барања

.

(
51) C 07D 471/04, A 01N 43/90, A 01P 5/00,
7/04, A 61K 31/437, A 61P 33/00
(11) 6325
(13) Т1
(21) 2016/190

(22) 31/03/2016
(45) 31/10/2016

(72) WILKINSON, Douglas, Edward; LE HIR
DE FALOIS, Loic, Patrick; LEE, Hyoung, Lk and
BECK, Brent, Christopher
(54) АНТИПАРАЗИТСКИ ДИХИДРОАЗОЛ
СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ КОИШТО ГИ

(96) 16/12/2010 EP10796566.7
(97) 16/03/2016 EP2513104
(73) Merial, Inc.

СОДРЖАТ ИСТИТЕ

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500, Duluth,
GA 30096, US

земјоделски

(57)

1

Соединение на дихидроазол со

формула (I), или негова фармацевтски или
прифатлива

сол:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
174 | С т р а н а
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B1, B2, B3, B4 и B5 се независно N или C-R9;
Y е водород, халоген, -CN; или Y е алкил,
халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил, циклоалкил, алкилциклоалкил,
циклоалкилалкил, арил, хетероcyclyl или
хетероарил секој од нив е неституиран или
супституиран со еден повеќе од халоген,
хидрокси, амино, алкил- или ди(алкил)амино,
алкил,

циклоалкил,

халоалкил,

алкенил,

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси,
халоалкокси,
алкилтио,
халоалкилтио,

кадешто:
R1 е водород, халоген, -CN, или алкил,
халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил, циклоалкил, халоциклоалкил,
алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој

R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-,
R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или NO2; или Y е Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7,
Y-8,

Y-9,

Y-10,

Y-11,

Y-12

или

Y-13;

од нив е неституиран или супституиран со
еден повеќе од халоген, хидрокси, амино,
алкилили
циклоалкил,

ди(алкил)амино,
алкил,
халоалкил,
алкенил,

халоалкенил,

алкинил,

халоалкинил,
алкокси,
халоалкокси,
алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-,
R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-,R7C(O)O-,
R7C(O)NR8-,
-CN
или
NO2;
X е арил или хетероарил, којшто може да
биде неституиран или супституиран со еден
повеќе од халоген, хидрокси, амино, алкилили ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил,
халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,
халоалкинил,
алкокси,
халоалкокси,
алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-,

R2,

R3

се

независно

водород,

алкил,

халоалкил,
тиоалкил,
алкилтиоалкил,
хидроксиалкил,
алкоксиалкил,
алкенил,
халоалкенил,

алкенил,

халоалкинил,

R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-,

циклоалкил, R10S(O)-, R10S(O)2-, R10C(O)-,
R10C(S)-,
R10R11NC(O)-,
R10R11NC(S),

R7C(O)NR8-,
-CN
или
NO2;
A1 и A2 се независно кислород, NR2 или

R10OC(O)-;
R4, R5 и R6 се независно водород, алкил,

CR7R8;
G
е

G-1

или

G-2;

халоалкил,
хидроксиалкил,
халоалкенил,

тиоалкил,

алкилтиоалкил,

алкоксиалкил,
алкенил,
алкинил,
халоалкинил,

циклоалкил,
арил
или
хетероарил;
R7 и R8 се независно водород, алкил,
халоалкил,
тиоалкил,
алкилтиоалкил,
хидроксиалкил,
алкоксиалкил,
алкенил,
халоалкенил,
Патенти

алкинил

или

халоалкинил;
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R9 е водород, халоген, -CN, или алкил,

водород,

халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил,

алкилтиоалкил,

халоалкинил, циклоалкил, халоциклоалкил,
алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој

алкоксиалкил,
алкенил,
халоалкенил,
алкинил
или
халоалкинил;
или

од нив е неституиран или супституиран со
еден повеќе од халоген, хидрокси, амино,

R10 заедно со R11 формира =O, =S или
=NR2;
или

алкилили
циклоалкил,

R12 заедно со R13 формира =O, =S или
=NR2;

ди(алкил)амино,
алкил,
халоалкил,
алкенил,

халоалкенил,

алкинил,

W

халоалкинил,
алкокси,
халоалкокси,
алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-,

n
m

R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-,
R7C(O)NR8-,
-CN
или
-NO2;

1

R10, R11, R12 и R13 се секој независно

има

алкил,

е

халоалкил,

0,

S

е

или
1-4;

е

уште

тиоалкил,

хидроксиалкил,

0,1

27

или

патентни

NR2;
и
2.

барања

.

(51) F 04D 13/08, 15/02, H 02K 5/22
(11) 6315
(21) 2016/191

средства за спојување (17), назначени со тоа

(13) Т1
(22) 31/03/2016

што наведените средства за стегање (18) се
состојат од конектор (25) кој е погоден да се

(45) 31/10/2016

прицврсти кон споменатите средства за

(30) IT2008BO00494 04/08/2008 IT
(96) 31/07/2009 EP09786771.7

спојување (17) и еден член за стегнување во
форма на непропустлива отпорна обвивка

(97) 06/01/2016 EP2313658
(73) Pedrollo S.p.a.

(26), погоден за слободно да смести лизгање
на дел од барем еден електричен кабел

Via Enrico Fermi, 7 37047 San Bonifacio

(15а), каде што наведениот член за стегање

(Verona), IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(26) се протега латерално на конекторот (25),
така што при употреба оската на обвивката

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(26) е наклонета во однос на надолжната
оска на пумпата, така што кога наведениот

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) PEDROLLO, Silvano
(54) УРЕД ЗА СТЕГАЊЕ НА КАБЛИ НА

електричен кабел (15а) е под влијание на
влечна сила, со цел да ја подигне пумпата,

ПОТОПНА ПУМПА

обвивка (26), и е стегнат внатре во
наведената обвивка (26), по влијанието на

(57)

1

Уредот за стегање на електрични

тогаш е компресиран врз раб на имената

кабли, особено за потопни пумпи и слични на
нив, кои ги сочинуваат средствата за стегање

таквата
1

(18) на електричните кабли (15а) погодни да

има уште 9 патентни барања.

компресија.

се зацврстат за телото на пумпата преку

(51) A 61F 9/007, A 61M 1/00
(11) 6324
176 | С т р а н а

(21) 2016/192
(13) Т1

(22) 01/04/2016
(45) 31/10/2016
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(30) 962082 07/12/2010 US
(96) 15/11/2011 EP11788728.1

(72) LANE, MD, Stephen
(54) КОМБИНИРАН КОАКСИЈАЛЕН И

(97) 13/01/2016 EP2648664
(73) Alcon Research, Ltd.

БИМАНУЕЛЕН АПАРАТ ЗА
ИРИГАЦИЈА/АСПИРАЦИЈА

6201 South Freeway Fort Worth, Texas
76134, US

(57)
има уште патентни барања.

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

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P

врска α е единечна или двојна врска;

37/02
(11) 6323

(13) Т1

n е 0, 1, 2, 3, or 4; секој R1 е независно
халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил, C1-

(21) 2016/193

(22) 01/04/2016

6халоалкил, -OR, -N(R)2, -SR, -C(O)OR, -

(45) 31/10/2016
(30) US201161475788P 15/04/2011 US

C(O)N(R)2, -C(O)R, -S(O)R, -S(O)OR, S(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR, -S(O)2N(R)2, -

(96) 12/04/2012 EP12715295.7
(97) 03/02/2016 EP2697227
(73) Newlink Genetics Corporation
2901 South Loop Drive, Suite 3900

OC(O)R,
-OC(O)OR,
-OC(O)N(R)2,
N(R)C(O)R,
-N(R)C(O)OR,
or

Ames, IA 50010-8646, US

кога

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

R2 е =C(H)RA кога врска α е двојна врска;
кадешто

(72) MAUTINO, Mario; KUMAR, Sanjeev;
WALDO, Jesse; JAIPURI, Firoz;

RA
е
-CN,
C(O)N(R3)(RC),

KESHARWANI, Tanay and ZHANG, Xiaoxia
(54) ФУЗИРАНИ ДЕРИВАТИ НА
ИМИДАЗОЛ КОРИСНИ КАКО IDO

C(NHRB)(R3)(RC),

ИНХИБИТОРИ

C1-6алкил-RB1, -C(O)R3, -C(O)N(H)R3, or S(O)2R3, -C(O)(CH2)1-4COOR, -C(O)(CH2)1-

(57)

1

Соединение

со

-

N(R)C(O)N(R)2;
R2 е -C1-4алкил-RA или -C2-4алкенил-R3

формула,

врска

α

е

единечна

врска;

-C(O)R3,
-C(O)OR3,
-C(ORB)(R3)(RC),
или

и

-

-C(=N-ORC)R3,

кадешто
RB е водород, C1-6алкил, C1-6халоалкил, -

4(NR)COOR, -C(O)CH(NH2)(RD), -S(O)2OR3, S(O)2N(R3)2, -CH2-OP(O)2(OR)2, или P(O)(OR3)2, кадешто RB1 е цијано, нитро,
C1-6алкил, C1-6халоалкил, -OR, -N(R)2, -SR,
-C(O)OR, -C(O)N(R)2, -C(O)R, -S(O)R, S(O)OR, -S(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR, S(O)2N(R)2,
-OC(O)R,
-OC(O)OR,
OC(O)N(R)2, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, или N(R)C(O)N(R)2;
RD е водород,
или негова фармацевтски прфатлива сол,
кадешто
Патенти

метил,

-CH(CH3)2,

-

CH2CH(CH3)2, -CH(CH3)(CH2CH3), бензил,
4-хидроксибензил, -CH2(3-индолил), -CH2SH,
-CH2CH2SCH3,

-CH2OH,

-CH(CH3)OH,

-
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(CH2)4-NH2,

-(CH2)3-N(H)C(=NH)NH2,

CH2(4-имидазолил-CH2COOH,

-

N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, or -N(R)C(O)N(R)2;

-

R32 е =O, =S, =N(R), =N(OR), =C(R34)2,

CH2CH2COOH,-CH2CONH2,
CH2CH2CONH2;

=(спиро-C3-8циклоалкил), или =(спиро-(3-10
член
хетероциклил)),

секој R3 е независно водород, C1-6алкил,
C1-6халоалкил, арил, хетероарил, C3-

кадешто
секој R34 е независно водород, халоген,

8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, 3-10 член
хетероциклил,
арилC1-6алкил-,

цијано, C1-6алкил, - C1-6алкил-OR, C16халоалкил, C3-8циклоалкил, or 3-10 член

хетероарилC1-6 алкил-, C3-8 циклоалкилC1-

хетероциклил;

6алкил-, C3-8циклоалкенилC1-6алкил-, (3-10
член
хетероциклил)C1-6алкил-,
or

или двата R34 земени со атомот кон кого се
заедно прикачени формираат моноцикличен

(хетероарил)-(3-10 член
кадешто

C3-8циклоалкил или моноцикличен 3-8 член
хетероциклил;

хетеро- циклил)-,

алкил, C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил,

RC

3-10 член хетероциклил, C3-8циклоалкилC16алкил-, C3-8циклоалкенилC1-6алкил-, (3-10

и
секој R е независно водород или R10,

член
хетероциклил)C1-6алкил-,
и
(хетероарил)-(3-10 член хетеро- циклил)-, се

кадешто
R10 е C1-6алкил,

секој опционално и независно супституирани
со еден =R32 група и секој опционално

хетероарил,
циклоалкенил,

супституиран и независно со една, две, три,

арилC1-6алкил, хетероарилC1-6алкил-, C3-8

или
арил,

циклоалкилC1-6алкил-,
циклоалкенилC1-6алкил-,

четири
хетероарил,

R31
групи;
арилC1-6алкил-,
и

е

водород

или

C1-6алкил;

C1-6халоалкил,

арил,

C3-8циклоалкил,
C3-8
3-10 член хетероциклил,

or

C3-8
член

(3-10

хетероарилC1-6алкил- групите, се секоја
опционално супституирана со една, две, три,

хетeroциклил)C1-6алкил-,
секој
R10
опционално супституиран со една, две, три,

или

или четири групи коишто сесекој независно

четири

R31

групи;

кадешто
секој R31 е независно халоген, цијано, нитро,

халоген, цијано, нитро, C1-6алкил, C16халоалкил, -OR11, -N(R11)2, -SR11, -

C1-6алкил, -C1-6алкил-R33, C1-6халоалкил, OR, -N(R)2, -SR, -C(O)OR, -C(O)N(R)2, -

C(O)OR11,
-C(O)N(R11)2,
-C(O)R11,
S(O)R11,
-S(O)OR11,
-S(O)N(R11)2,

C(O)N(OH)R,
-C(O)R,
-C(NR11)R,
C(NR11)N(R11)R,
-S(O)R,
-S(O)OR,

S(O)2R11, -S(O)2OR11, -S(O)2N(R11)2, OC(O)R11, -OC(O)OR11, -OC(O)N(R11)2,

-

S(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR, -S(O)2N(R)2, -

N(R11)C(O)R11,

OC(O)R,
-OC(O)OR,
-OC(O)N(R)2,
N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)N(R)2,

N(R11)C(O)N(R11)2,-N(R11)S(O)2R11, или C(O)-(3-10 член хетероциклил), кадешто секој

кадешто
R33 е цијано, -OR, -N(R)2, -SR, -C(O)OR, -

R11 е независно водород или C1-6алкил.

C(O)N(R)2,

1

-C(O)R,

-S(O)R,

-S(O)OR,

-

S(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR, -S(O)2N(R)2, OC(O)R,
-OC(O)OR,
-OC(O)N(R)2,
-

има

уште

-N(R11)C(O)OR11,

-

20

патентни

-

барања

.
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(51) B 01D 19/00, A 01J 11/04, B 01D 19/02
(11) 6322

(13) Т1

(72) Magyar, Laurent and Magyar, Daniel
(54) ЦИСТЕРНА ЗА СОБИРАЊЕ НА

(21) 2016/194

(22) 01/04/2016

ТЕЧНОСТ

(45) 31/10/2016

(57)

1

Цврста фармацевтска композиција

(96) 10/05/2011 EP11165478.6
(97) 06/01/2016 EP2522411
(73) Etablissements MAGYAR
13, avenue Albert 1 er 21000 Dijon, FR

која опфаќа не-шумечки и во вода
растворливи гранули кои опфаќаат (S)-2-(2-

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 31/4015, 9/16, A 61P 25/08

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

оксопиролидин-1-ил)бутанамид
фармацевтски
прифатлива

и
киселина.

(11) 6321

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2016/195

(22) 01/04/2016

(72) TSETI, Ioulia
(54) ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА

(45) 31/10/2016
(30) EP20110009922 16/12/2011 -(96) 10/12/2012 EP12798303.9

КОЈА ОПФАЌА (S)-2-(2-ОКСОПИРОЛИДИН1-ИЛ) БУТАНАМИД

(97) 16/03/2016 EP2790695
(73) Uni-Pharma Kleon Tsetis

(57)
има уште патентни барања.

Pharmaceutical Laboratories S.A.
14th Km, National Road 1
145 64 Kifissia, GR

(51) C 07D 513/04, A 61K 31/429
(11) 6320
(21) 2016/197

(13) Т1
(22) 04/04/2016

(45) 31/10/2016
(96) 22/08/2012 EP12753341.2
(97) 03/02/2016 EP2748171
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GOUTOPOULOS, Andreas; LIUBUJALSKI, Lesley; QIU, Hui; YU, Henry and
DONNELLY, Marianne
(54) ПИРАНО [3,2 - D][1,3]ТИАЗОЛ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ГЛИКОЗИДАЗА
(57)

1

Соединение

со

формула

кадешто
R1 означува Y, COA, COOA, COO-(CH2)n-Ar,
(I)

COO-(CH2)n-Cyc;
R2, R3 означува независно еден од друг Y
или

Патенти

SO2Y;
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R4 означува Cl, Br, I, COOY, SO2Y, CN, CAr3,

со најмалку еден супституент избран од

(CH2)m-Ar,

групата од Hal, A, (CY2)n-OY, (CY2)n-NYY,

R5 означува (CH2)n-Ar, (CH2)n-Cyc, (CH2)n-

COOY, CONYY,
фенокси;

Het, (CH2)n-O-Ar, (CH2)n-CY(OH)-Ar, (CH2)nCO-Ar
или
(CH2)n-NYAr;

Het означува незаситен или ароматичен
моно -, би- или трицикличен хетероцикл

X
Y

или CH(OH);
или
A;

којшто има 1-12 C атоми и 1-4 N атоми,
коишто можат да бидат супституирани со

A означува неразгранет или разгранет алкил

најмалку еден супституент избран од групата

којшто има 1-10 C атоми, кадешто 1-7 H
атоми може да бидат заменети независно

од Hal, A, (CY2)n-OY, (CY2)n-NYY, COOY,
CONYY, NHCOY, SO2Y, SO2Ar, CN и

еден од друг со Hal и/или кадешто една CH2
група може да биде заменета со -CH=CH-

thiophenyl;
Hal
означува

F,

Cl,

Br

или

I;

група; Cyc означува циклоалкил којшто има

m

1,

2

или

3;

и

3-7 C атоми, кадешто 1-4 H атоми можат да
бидат заменети независни еден од друг со

n

Hal и/или кадешто којшто може да бидат
супституирани
со
Ar;

и/или нивни физиолошки прифатливо соли.

Ar означува незаситен или ароматичен моноили бицикличен карбоцикл којшто има 3-12 C

1
има уште 14 патентни барања.

означува CH2,
означува

CO
H

означува
означува

0,

NHCOY,

1,

2,

3,

SO2Y,

4,

5

CN

и

или

6;

атоми, коишто можат да бидат супституирани

(51) C 07J 19/00, A 61K 31/585, A 61P 35/00,

(54) СТЕРОИДНИ ЛАКТОНИ ПРОТИВ РАК

C 07J 71/00

КОИШТО СЕ НЕЗАСИТЕНИ ВО ПОЗИЦИЈА

(11) 6319
(21) 2016/198

(13) Т1
(22) 04/04/2016

7(8)
(57)

1

Соединение со основна формула

(45) 31/10/2016
(30) EP20100382095 27/04/2010 -(96) 26/04/2011 EP11716407.9
(97) 09/03/2016 EP2563803
(73) Pharma Mar S.A.
Avda. de los Reyes, 1 Polígono Industrial La
Mina-Norte
28770 Colmenar Viejo Madrid, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rogelio;
REYES BENÍTEZ, José Fernando;
FRANCESCH SOLLOSO, Andrés and CUEVAS
MARCHANTE, María del Carmen
кадешто
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R1

е

избран

31 Октомври 2016

од

халоген;

секој Ra е независно избран од водород,

халоген;

супституиран или несупституиран C1-C12

секој R3, R15, и R16 е независно избран од
водород, ORa, OCORa, OCOORa, и =O, под

алкил, супституиран или несупституиран C2C12
алкенил,
супституиран
или

услов кога a =O групата постои, водородот од
C атомот кон кого =O е прикачена, е отсутен;

несупституиран
C2-C12
алкинил,
супституиран или несупституиран арил, и

секој R4, R5, R6, R7, R11, R12, и R14 е
независно избран од водород, ORa, OCORa,

супституиран
хетероциклична

и

OCOORa;

секој Rb е независно избран одводород,

секој R8, R9, и R17 е независно избран од
водород,
ORa,
OCORa,
OCOORa,

супституиран или несупституиран C1-C12
алкил, супституиран или несупституиран C2-

супституиран или несупституиран C1-C12
алкил, супституиран или несупституиран C2-

C12
алкенил,
несупституиран

супституиран
или
C2-C12
алкинил,

C12

супституиран

несупституиран

R2

водород

и

е

алкенил,

и

супституиран

или

или

или

несупституиран
група;

арил,

несупституиран
C2-C12
алкинил;
R10 е избран од водород, ORb, OCORa,

супституиран
или
несупституиран
хетероциклична група, и супституиран или

OCOORa, и =O, под услов кога a =O групата
постои, водородот од C атомот кон кого =O е

несупституиран
шеќер;
и
------- линијата претставува дополнителна

прикачена,
R13
е
избран

врска,
епокси
група,
е
отсутна;
или негова фармацевтски прифатлива сол

е
од

отсутен;
водород,
CORa,

супституиран или несупституиран C1-C12

или

алкил, супституиран или несупституиран C2C12
алкенил,
и
супституиран
или

1

несупституиран

има уште 16 патентни барања.

C2-C12

алкинил;

стереизомер.

(51) A 61K 9/00, 31/505, 47/26, 47/38, 9/16
(11) 6317
(13) Т1

(54) ВБРИЗГЛИВИ СУСПЕНЗИИ СО
ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА НА

(21) 2016/199

(22) 05/04/2016

ВБРИЗГЛИВОСТ

(45) 31/10/2016

(57) 1 Состав погоден за вбризгување преку

(30) 577875 25/05/2000 US
(96) 19/04/2001 EP10174743.4

игла кај еден домаќин, кој што се состои од:

(97) 16/03/2016 EP2269577
(73) Alkermes Controlled Therapeutics, Inc.
and Alkermes Pharma Ireland Limited

микрочестички

Waltham MA 02451 , US and Dublin 4, IE
(74) Друштво за застапување од областа на

средство за поврзување и активен агенс, при
што активниот агенс е селектиран од групата

индустриската сопственост ЖИВКО

која што се состои од рисперидон, 9-

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

хид¬ро¬ксирисперидон, и фармацевтски
прифатливи соли од тоа, а полимерното

(72) Hotz, Joyce M.; Ramstack, J. Michael;
Riley, M. Gary; Zale, Stephan E. and Johnson,

средство за поврзување е селектирано од
групата која што се состои од поли(гликолна

Olufunmi L.

кисели¬на), поли-d,l-млечна киселина; поли-l-

Патенти

кои

што

имаат

среден

дијаметар на маса во распон од најмалку 10
μm до 250 μm и кој што содржи полимерно

181 | С т р а н а
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млечна киселина, кополимери од погоре

при што микрочестичките се суспендирани во

наве¬де¬ното,

средството

поли(алифатични

за

вбризгување

во

карбоксилни
киселини),
кополиоксалати.
поликапролактон, полидиоксанон, поли(орто

концент¬рација поголема од 30 mg/ml за да
се добие суспензија, при што воденото

карбонати),
поли(ацетали),
поли(млечна
киселина-капро¬лактон),
полиортоестери,

средство за вбризгување има вискозитет
поголем од 20 mPa•s (20 cp) и помал од 60

поли(гликолна
киселина-капролактон),
полианхидриди, по¬лифосфазини, албумин,

mPa•s (60 cp) на 20 °C утврден според
Brookfield Model LVT вискозиметар со UL

и

адаптер.

казеин;

и

водено средство за вбризгување кое што
содржи агенс за зголемување на вискозите-

1

тот, агенс за навлажнување и агенс за
прилагодување
на
тонусот,

има уште 9 патентни барања.

(51) H 01M 4/88, 4/86, 4/90, 4/92, 8/04, 8/10

(54) ПРЕГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОДА ЗА

(11) 6318
(21) 2016/200

(13) Т1
(22) 05/04/2016

ЕЛЕКТРОХЕМИСКА КЕЛИЈА, СИСТЕМ ЗА
ОСВЕЖУВАЊЕ ЗА НЕА И ЕМУЛЗИЈА КОЈА

(45) 31/10/2016
(30) NL2002071 07/10/2008 NL

ШТО ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ ЗА ТОА

(96) 06/10/2009 EP09737480.5

електрохемиска ќелија, која што се состои од

(97) 23/03/2016 EP2335313
(73) CarbonX B.V.

биконтинуирана микро-емулзија, при што
каталитичките делови се генерирани in-situ

2628 BL Delft, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

во една реакција на таложење во
споменатата
биконтинуирана
микро-

индустриската сопственост ЖИВКО

емулзија.

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

1
има уште 8 патентни барања.

(57)

1

Преграда

за

електрода

за

(72) VAN RAALTEN, Rutger Alexander David;
KOWLGI, Krishna Narayan Kumar and KOPER,
Gerardus Joseph Maria

182 | С т р а н а
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(51) C 07C 405/00, A 61K 31/5575, A 61P
27/06
(11) 6520
(21) 2016/257

(13) Т1
(22) 22/04/2016

(45) 31/10/2016
(30) EP02100001 05/01/2004 -(96) 27/12/2004 EP04804405.1

(74) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(72) DEL SOLDATO, Piero; BENEDINI,
Francesca; ONGINI, Ennio and CHIROLI,
Valerio
(54) НИТРООКСИДЕРИВАТИ НА

(97) 24/02/2016 EP1704141
(73) Nicox S.A.

ПРОСТАГЛАНДИНОТ

06560 Valbonne, FR

има уште патентни барања.

(51) E 04C 5/06

(96) 01/07/2010 EP10736996.9

(57)

(11) 6451

(13) Т1

(21) 2016/376

(22) 10/06/2016

(97) 16/03/2016 EP2588677
(73) Sidenor S.A.

(45) 31/10/2016
Патенти
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33 Amaroussiou-Chalandriou Street 15125

НА СТРУКТУРА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА

Athens, GR

БЕТОН

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

(57)
има уште патентни барања.

(72) DIMOS KALTEZIOTIS, Leoforos
(54) СТРУКТУРА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
БЕТОН И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

(51) A 61F 9/007
(11) 6452

(13) Т1

(21) 2016/377

(22) 13/06/2016
(45) 31/10/2016

(30) US884285 17/09/2010 US
(96) 03/08/2011 EP11825599.1
(97) 13/04/2016 EP2616024
(73) Alcon Research, Ltd.

6201 South Freeway, Mail Code TB4-8 Fort
Worth, TX 76134, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) OVCHINNIKOV, Mikhail A.
(54) СТАБИЛЕН ЗАШИЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА
ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈА
(57)
има уште патентни барања.

(51) A 61K 38/20, 38/17, 47/02, 47/26, 9/08,

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БЕЗ

9/10, A 61P 29/00
(11) 6453

ЦИТРАТ КОИ ШТО СОДРЖАТ АНАКИНРА
(13) Т1

(57) 1 Фармацевтска формулација погодна

(21) 2016/380

(22) 13/06/2016

за вбризгување, при што формулацијата е
без
цитрат,
и
содржи

(45) 31/10/2016
(30) SE1150109 11/02/2011 SE

200

mg/ml
анакинра:
mM
EDTA;

(96) 09/02/2012 EP12744410.7
(97) 27/04/2016 EP2672985
(73) Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ)
112 76 Stockholm, SE

(a)
(б)

100
0.05

(ц)
(д)

0.01
120

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

(e) 1-50 mM натриум фосфат, pH 6-7 ; и
(ф)
5
50
mg/ml
манитол.

1

-

1

%
полисорбат
80;
180
mM
NaCl;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) FRANSSON, Jonas and FLORIN-

има

уште

3

патентни

барања

ROBERTSSON, Ebba
.
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(51) A 61K 47/44, 31/16, 9/20

(72) Türkyilmaz, Ali; Pehlivan Akalin, Nur and

(11) 6454

(13) Т1

(21) 2016/381

(22) 13/06/2016
(45) 31/10/2016

Durgun, Deniz Ömür
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА
ТИОКОЛХИКОЗИД СО ОДЛОЖЕНО

(30) TR201310731 12/09/2013 TR
(96) 11/09/2014 EP14184419.1

ОСЛОБОДУВАЊЕ

(97) 23/03/2016 EP2848259
(73) Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.

одложено ослободување која што содржи
ефективна колич¬и-на на тиоколхикозид или

34460 Istanbul, TR

фармацевтски прифатливи соли од тоа и

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

глицерил бехенат како по-лимер за контрола
на брзината.

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

има уште 14 патентни барања.

(51) F 24F 5/00, 1/00, 13/22, F 28C 3/08
(11) 6463
(13) Т1

(54) СИСТЕМ ЗА ЛАДЕЊЕ И ПОСТАПКА
ЗА ВОЗДУШНО ЛАДЕНИ ЧИЛЕРИ

(21) 2016/382

(57)
1
Систем за ладење поврзан со
воздушниот влез на чилер (100) , кој има

(22) 13/06/2016
(45) 31/10/2016

(57)

1

Фармацевтска формулација со

(30) TR20100007003 23/08/2010 TR
(96) 19/08/2011 EP11776923.2

-барем
една
решетка
(200),
-барем една компонента за распрскување на

(97) 16/03/2016 EP2609374
(73) Aksuyek, Cuneyt
8229/1 SK. No:10 Istasyon Mah. Cigli Izmir,

течност (240) смесена на самата решетка

TR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кој се апсорбира од чилерот (100), поминува,
-барем еден инструмент за пренос на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

течност(251)

(72) Aksuyek, Cuneyt

склопот за обезбедување на течност (250) до
компнентата
за
распрскување
(240),

186 | С т р а н а

(200),
-барем една мрежа (230) низ која воздухот,

кој

пренесува

течност

од
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-назаначената компонента за распрснување

-барем

на течнос (240) врши распрскување на

споменатата единица за контрола (260) која

еден

сензор

(261)

поврзан

со

предниот дел од споменатата мрежна (230)
надворешна површина која не е свртена кон

ги мери климатските вредности на воздухот,
-барем една единица за контрола (260) која

чилертот(100) , во спротивен правец од
чилерот (100) и во правец на влезниот

го утврдува количеството на вода кое треба
да се спроведе до компонентите за

воздух,
-барем

на

распрснување (240)
со пристап до
податоците кои се добиваат од сензорот

проток(252) кој ја контролира течноста која

(261) во согласност со психометричкиот

доаѓа од соодветниот склоп за обезбедување
на течност (250) до компонентите за

дијаграм и склопот за регулирање на
протокот (252) кој обезбедува протокот на

распрснување(240),
и се одликува со тоа што , се состои од

прскалките (240) да може да се отворат или
затворат во степени во согласност со

-барем една единица за контрола (260) која

потребата.

контролира макар една од компонентите за
распрснување на течност (240), склопот за

1

еден

склоп

за

контрола

контрола на проток (252) и склопот
за
обезбедување
на
течност
(250),

има уште 9 патентни барања.

(51) F 03D 80/00

(96) 10/01/2011 EP11700820.1

(11) 6465
(21) 2016/383

(13) Т1
(22) 13/06/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE20101000756 08/01/2010 DE
Патенти

(97) 06/04/2016 EP2521859
(73) Wobben Properties GmbH
Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

разменувачот на топлина (28) e интегриран

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

во надворешниот облик на капсулатата (16),

(72) RÖER, Jochen
(54) ВЕТЕРНА ТУРБИНА

се карактеризира со тоашто разменувачот на
топлина (28) е псотавен на носач и носачот е

(57)
1
Ветерна турбина, којашто има
капсула (16) којашто содржи најмалку една

конструиран како посебен приодаден дел кон
капсулата.

компонента за ладење на флуид и содржи
разменувач на топлина (28), кадешто

1
има уште 5 патентни барања.

(51) B 66C 1/10
(13) Т1
(22) 13/06/2016

(97) 16/03/2016 EP2807107
(73) Wobben Properties GmbH
Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE

(45) 31/10/2016

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6466
(21) 2016/384

(30) DE201210201088 25/01/2012 DE
(96) 18/12/2012 EP12810221.7
188 | С т р а н а

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KNOOP, Frank and KUIPER, Gerrit
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА

главната нормална оска на централниот дел

ИНСТАЛАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛЕН

(28) во хоризонтална ориентација со главна

РОТИРАЧКИ ДЕЛ НА ВЕТЕРНА ТУРБИНА
на

хоризонтална оска на централниот дел (28),
се карактеризира со тоа што направата за

ветерна турбина (100) којшто се состои од:
направа за подигање на централниот дел (1)

подигање
опфаќа
предмонтирачка рамка (2) за носење на

со помош на кран за
монтажа на
централниот дел (1) на куќиштето (104),

централниот ротирачки дел (1) во нормална
ориентација при што членковидниот дел (34)

коешто е поставено на кулата од ветерната

за водење на ротацијата на роторот на

турбина, при што направата за подигање е
така изведена што е подигната на фиксниот

централниот дел
хоризонтална

дел (14) од направата за подигање, додека
централниот ротирачки дел (1) ротира во

1
има уште 10 патентни барања.

(57)

1

однос

Централен ротирачки дел (1)

на

нормалната

ориентација

(1)

од

нормална кон
ориентација.

со

(51) F 23M 5/00, C 04B 35/04, 35/043, 35/66, F

(11) 6467

(13) Т1

27D 1/00

(21) 2016/385

(22) 14/06/2016

Патенти
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(45) 31/10/2016
(96) 15/04/2014 EP14164782.6

1.1 еден или повеќе сурови материјали на

(97) 18/05/2016 EP2933236
(73) Refractory Intellectual Property GmbH &

база на магнезиум сиромашни со железо со
дел во ра¬с¬пон од 66 до 94 % според

Co. KG
1100 Wien, AT

масата;
1.2 еден или повеќе сурови материјали на

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

база на калциум карбонат со дел во распон
од 5 до 30 % според масата; и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

1.3 железо во прав со дел во распон од 1 до

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Eckstein, Wilfried and Zettl, Karl-Michael
(54) ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ОГНООТПОРНА
КЕРАМИКА, УПОТРЕБА НА ВАКВА

6

%

според

масата.

има уште 12 патентни барања.

ФОРМУЛАЦИЈА И МЕТАЛУРШКИ САД ЗА
ТОПЕЊЕ
(57)

1

Огноотпорна керамичка смеса за

производство на неоформен огноотпорен
керамички про¬¬извод кој што се состои од
следните

сурови

материјали:

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, 31/52, A
61P 25/28, 29/00, 3/00, 35/00, 35/02, 9/00

прифатлива

сол

на

истото:

(13) Т1
(22) 14/06/2016

(11) 6468
(21) 2016/387

(45) 31/10/2016
(30) US419661P 03/12/2010 US
(96) 02/12/2011 EP11804836.2
(97) 16/03/2016 EP2646444
(73) Epizyme, Inc.

назначено

400 Technology Square, 4th Floor
Cambridge, MA 02139, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) CHESWORTH, Richard; OLHAVA,
Edward, James; KUNTZ, Kevin, Wayne;
RICHON, Victoria, Marie; POLLOCK, Roy,
Macfarlane and DAIGLE, Scott, Richard
(54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРИН И 7ДЕАЗАПУРИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО
МОДУЛАТОРИ НА ЕПИГЕНЕТСКИ ЕНЗИМИ
(57) 1 Соединение со формулата (IV) или
негов

N-оксид

190 | С т р а н а

или

фармацевтски

со

тоа,

што

A
е
O
или
CH2;
Q е H, NH2, NHRb, NRbRc, OH, Rb, или ORb,
во кое секој од Rb и Rc независно е C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 7-член
хетероциклоалкил, 5 до 10-член хетероарил,
или -M1-T1 во кое M1 е врска или C1-C6
алкил поврзувач опционално супституиран со
хало, циано, хидроксил или C1-C6 алкоксил и
T1 е C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 6член хетероциклоалкил, или 5 до 10-член
хетероарил, или Rb и Rc, заедно со N атомот
на кој тие се прикачуваат, формираат 4 до 7член хетероциклоалкил што има 0 или 1
Патенти

Гласник Бр. 5/2016
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дополнителни хетероатоми на N атомот

и секој од истите C3-C8 циклоалкил, C6-C10

опционално супституиран со C1-C6 алкил,

арил, 4 до 6-член хетероциклоалкил, и 5 до

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, хало,
хидроксил, карбоксил, C(O)OH, C(O)O-C1-C6

6-член хетероарил супституенти на Rd е
дополнително опционално супституиран со

алкил, OC(O)-C1-C6 алкил, циано, C1-C6
алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино,

C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил,
хало, хидроксил, карбоксил, C(O)OH, C(O)O-

ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил,
C6-C10 арил, 4 до 6-член хетероциклоалкил,

C1-C6 алкил, OC(O)-C1-C6 алкил, циано, C1C6
алкоксил,
амино,
моно-C1-C6

или 5 до 6-член хетероарил, и секој од Rb,

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8

Rc, и T1 е опционално супституиран со еден
или повеќе супституенти одбрани од групата

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до
хетероциклоалкил,
или
5
до

составена од C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,
C2-C6 алкинил, хало, хидроксил, карбоксил,

хетероарил;
секој од R1 и R2 независно, е H, хало,

циано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6

хидроксил, карбоксил, циано, RS2, RS2 е

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8
циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 6-член

амино, C1-C6 алкоксил, C1-C6 алкил, C2-C6
алкенил, или C2-C6 алкинил, и секој RS2 е

хетероциклоалкил, и 5 до 6-член хетероарил;
X е N или CRx, во кое Rx е H, хало,

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата составена

хидроксил, карбоксил, циано, или RS1, RS1 е
амино, C1-C6 алкоксил, C1-C6 алкил, C2-C6

од хало, хидроксил, карбоксил, циано, C1-C6
алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино,

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил,

ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил,

C6-C10 арил, 4 до 6-член хетероциклоалкил,
или 5 до 6-член хетероарил, и RS1 е

C6-C10 арил, 4 до 6-член хетероциклоалкил,
и
5
до
6-член
хетероарил;

опционално супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани од групата составена

секој од Re, Rf, Rg, и Rh, независно е -M2-T2,
во кое M2 е врска, SO2, SO, S, CO, CO2, O,

од хало, хидроксил, карбоксил, циано, C1-C6

O-C1-C4

алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино,
ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил,

поврзувач, NH, или N(Rt), Rt е C1-C6 алкил, и
T2 е H, хало, или RS4, RS4 е C1-C6 алкил,

C6-C10 арил, 4 до 6-член хетероциклоалкил,
и
5
до
6-член
хетероарил;

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8
циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 8-член

Y е H, Rd, SO2Rd, или CORd, Rd е C1-C6
алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8

хетероциклоалкил, или 5 до 10-член
хетероарил, и секој од O-C1-C4 алкил

циклоалкил,

6-член

поврзувач, C1-C4 алкил поврзувач, Rt, и RS4

хетероциклоалкил,
или
5
до
6-член
хетероарил, и Rd е опционално супституиран

е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од групата

со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата составена од C1-C6 алкил, C2-C6

составена од хало, хидроксил, карбоксил,
циано, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6

алкенил, C2-C6 алкинил, хало, хидроксил,

алкинил, C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6

карбоксил, циано, C1-C6 алкоксил, C1-C6
алкилсулфонил,
амино,
моно-C1-C6

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8
циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 6-член

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8
циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 6-член

хетероциклоалкил, и 5 до 6-член хетероарил,
иm
е
0,
1,
или
2.

хетероциклоалкил, и 5 до 6-член хетероарил

има уште 17 патентни барања.

Патенти

C6-C10

арил,

4

до

алкил

поврзувач,

C1-C4

6-член
6-член

алкил
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(51) C 07J 1/00, A 61K 31/565, A 61P 5/30, C
07J 13/00, 51/00

со агент за ацилирање или силилацирање за
да се произведе соединение со формулата

(13) Т1
(22) 14/06/2016

(III), каде што P1 и P2 се, независно еден
заштитна група избрана од R2-Si-R3R4, или

(45) 31/10/2016
(30) EPA11168561 01/06/2011 -- and

R1CO-, кадешто R1 е група одбрана од C1-6
алкил или C3-6 циклоалкил, секоја група е

USP201161492300 01/06/2011 US

евентуално супституиран од еден или повеќе

(96) 01/06/2012 EP12729054.2
(97) 06/04/2016 EP2714710
(73) Estetra S.P.R.L.
Rue Saint Georges 5 4000 Liège, BE

супституенти кои се независно одбрани од
флуоро или C1-4 алкил; R2, R3 и R4 се,

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

супституиран

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) PASCAL, Jean-Claude
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕСТЕТРОЛНИ МЕЃУПРОИЗВОДИ

супституенти кои се независно одбрани од
флуоро
или
C1-4
алкил;

(57) 1 Постапка за добивање на соединение
со
формулата
(I),

паладиум хлорид
соединение
со

(11) 6469
(21) 2016/388

независно еден од група одбрана од C1-6
алкил или фенил, секоја група е евентуално
од

еден

или

повеќе

b) реакција на соединението со формулата
(III) во присуство на паладиум ацетат или
за да се
формулата

произведе
(IV);
и

c) реакција на соединението со формулата
(IV) со средство за редукција за да се
што

ги

опфаќа

следните

етапи:

a) реакција на соединение со формулата (II),

произведе соединение со формулата (I).
има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 47/48
(11) 6470

(13) Т1

Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark,
Opfikon, CH and 1200 Lakeside Drive

(21) 2016/389

(22) 15/06/2016

Bannockburn, IL 60015, US

(45) 31/10/2016

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

(30) US228828P 27/07/2009 US and
US347136P 21/05/2010 US

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) TURECEK, Peter; SIEKMANN, Juergen;

(96) 26/07/2010 EP10738119.6

HAIDER, Stefan and ROTTENSTEINER,

(97) 01/06/2016 EP2459224
(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated

Hanspeter
(54) КОНЈУГАТИ НА ПРОТЕИНОТ ЗА
КОАГУЛАЦИЈА НА КРВТА

192 | С т р а н а

Патенти
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на

половина се оксидира со инкубација со

полисиалинска киселина (PSA) која содржи

пуфер кој содржи оксидирачки агенс избран

активна аминоокси група во оксидирана
јагленохидратна половина од протеинот за

од групата која се состои од натриум
перјодат
(NalO4),
олово
тетраацетат

коагулација, вклучувајќи ја и оксидираната
јагленохидратна половина со активирана

(Pb(OAc)4) и калиум перутенат (KRuO4); и
кадешто е формирано оксим поврзување

PSA во услови кои овозможуваат конјугација;
каде што наведениот протеин за коагулација

помеѓу оксидирана јаглехидратна половина и
активната
аминоокси
група
на
PSA.

(57)

1

31 Октомври 2016

Постапка

на

коњугација

на крвта има фактор IX (FIX) на биолошка
активност или фактор VIII (FVIII) на биолошка
активност;
каде

што

наведената

јаглехидратна

(51) A 01N 43/00, A 61K 31/55

(96) 27/01/2009 EP09706516.3

(11) 6480

(13) Т1

(21) 2016/390

(22) 15/06/2016
(45) 31/10/2016

(30) US23977 28/01/2008 US
Патенти

1
има уште 11 патентни барања.

(97) 27/04/2016 EP2244572
(73) Albany Medical College
43 New Scotland Avenue Albany, NY 12208,
US
193 | С т р а н а
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(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

алкил,

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

YC(O)R8,

(72) GLICK, Stanley, D.; MAISONNEUVE,
Isabelle, M. and TARASCHENKO, Olga D.
(54) УПОТРЕБА НА ИБОГАМИН
КОНГЕНЕРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕБЕЛИНА

C(O)NR8R9, NH2, NHR8, NR8R9, NHC(O)R8,
или
NR8C(O)R9;

(57)

1

Соединение

со

формулата:

YH,

YR8,

YR8R9,

C(O)YR8,

YR8YR9YR10,

C(O)NH2,

C(O)NHR8,

R3 и R4 може да бидат исти или различни и
се одбрани од групата која се состои од H,
халогени, несупституиран или супституиран
алкил, OH, OR10, NH2, NHR10, NR10R11,
NHC(O)R10,

или

NR10C(O)R11;

R5, R6, R7, R8, R9, R10 и R11 може да бидат
исти или различни и се одбрани од групата
која се состои од H, несупституиран алкил,
супституиран алкил, несупституиран арил и
супституиран

R12 е одбран од групата која се состои од H,
несупституиран алкил, и супституиран алкил;

кадешто
n
е
од
0
до
8;
R1 е CH2OH, CH(OH)R5, CH2OR5, CO2R5,
C(O)NH2,

арил;

C(O)NHR5,

C(O)NR5R6,

C(O)NHNH2, C(O)NHNHR5, C(O)NHNR5R6,
C(O)NR
NH2,
C(O)NR5NHR6,
C(O)NR5NR6R7,
C(O)NHNR5(C(O)R6),

C(O)NHNH(C(O)R5),
C(O)NR5NH(C(O)R6),

и
Y

е

O

или

S;

или негова фармацевтски прифатлива сол;
за употреба во спречување на дебелина кај
субјект индуцирана од масти или сахароза.
има уште 13 патентни барања.

C(O)NR5NR6(C(O)R7), CN, или C(O)R5;
R2 е H, несупституиран или супституиран

194 | С т р а н а
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(51) A 61K 8/37, 8/40, A 61Q 17/04
(11) 6481
(21) 2016/391

(57)

1

Состав за заштита од сонце за

(13) Т1
(22) 15/06/2016

локална употреба погоден за фотозаштита
на човечка кожа и/или коса, што содржи

(45) 31/10/2016

фотозаштитни

синергистички
октиноксат,

ефективни

(30) US541763 02/10/2006 US
(96) 27/09/2007 EP07839093.7

количини од
амилоксат;

(97) 23/03/2016 EP2068817
(73) Bayer Consumer Care AG

назначен со тоа, што октиноксат е
присутен во составот во количина од околу

Peter Merian-Strasse 84 4052 Basel, CH

6.5 до околу 7.5 проценти по тежина, и

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

октокрилен и амилоксат се секое присутни во
составот во количина од околу 5.0 до околу

(72) BEASLEY, Donathan, G. and MEYER,
Thomas, A.
(54) ФОТОЗАШТИТНИ СОСТАВИ ШТО
СОДРЖАТ СИНЕРГИСТИЧКА

10.0

проценти

октокрилен,

по

и

тежина.

има уште 19 патентни барања.

КОМБИНАЦИЈА ОД АКТИВНИ
СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД СОНЦЕ

(51) A 61K 9/00, 31/167, A 61P 29/00
Патенти

(11) 6482

(13) Т1
195 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) 2016/394

(22) 15/06/2016

(57)

(45) 31/10/2016

воден

1

Стабилен суперзаситен вбризглив
раствор

на

ацетаминофен

за

(30) MI20121154 29/06/2012 IT
(96) 27/06/2013 EP13765450.5

аналгетска употреба преку спинално давање
при
што
споменатиот
суперзаситен

(97) 30/03/2016 EP2874602
(73) Sintetica S.A.

вбризглив воден раствор содржи солвент кој
што е ослободен од гас или е суштински без

6850 Mendrisio, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

кислород
или
воздух
и
содржи
ацета¬минофен во концентрација поголема

индустриската сопственост ЖИВКО

од

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

1
има

1.8
уште

10

w/v.
патентни

барања

(72) MITIDIERI, Augusto; DONATI, Elisabetta
and CARONZOLO, Nicola
(54) ВБРИЗГЛИВ СУПЕРЗАСИТЕН
РАСТВОР НА АЦЕТАМИНОФЕН ЗА
СПИНАЛНА УПОТРЕБА
.

(51) H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112,
19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,

(97) 15/06/2016 EP2804383
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61,
19/96

Gyeonggi-do 443-742, KR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6483

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2016/395

(22) 16/06/2016

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, JaeChool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim,

(45) 31/10/2016
(30) KR20090075335 14/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP14178698.8
196 | С т р а н а

Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk
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(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА

на единицата за кодирање на длабочината

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА

на

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО
(57) 1 Уред за декодирање на видео, при

кодирање е хиерархиски поделена во
единици за кодирање од најмалку една

што
уредот
содржи:
приемник (210) прилагоден за прием на

длабочина во зависност од информацијата
за делење, минималната единица за

податочен
тек
од
кодирано
видео;
екстрактор(220) прилагоден за екстракција,

кодирање помеѓу единиците за кодирање се
определува со делење на секоја максимална

од

единица

податочниот

тек,

информација

за

кодирање,

за

секоја

кодирање

од

со

единиците

за

максималната

максималната големина на единицата за
кодирање која е единица на информација во

длабочина, па кога информацијата за
делење укажува на делење за единицата за

која сликата се декодира, информација во
врска со максималната длабочина која го

кодирање на постојната длабочина, помеѓу
единиците за кодирање од барем една

определува максималниот број на целини на

длабочина , декодерот(230) ги утврдува

кој се дели максималната единица
кодирање,
како
и
информација

за
за

единиците на кодирање на понизок ранг на
длабочина, со делење на должината и

длабочината на кодирање и на начинот на
кодирање за единиците на кодирање на

висината на единицата на кодирање на
постојната длабочина на две, а кога

сликата;
декодер (230) прилагоден да врши делење

информацијата за делење укажуваат дека
единицата на кодирање на постојната

на сликата на мноштво на максимални

длабочина

единици
за
кодирање
користејќи
ги
податоците за максималната големина на

единицата на кодирање на кодираната
длабочина,
декодерот
(230)
утврдува

единиците за кодирање и декодирање на
сликата базирано на единиците за кодирање

најмалку
една
предвидена
единица,
обезбедена од единицата за кодирање на

со херархиска структура разделени од секоја

постојната

максимална единица за кодирање помеѓу
мноштвото на максимални единици за

информацијата за виот на делење, се врши
предвидување на единицата за кодирање на

кодирање, користејќи ја информацијата за
длабочината на кодирање и начинот на

постојната длабочина на основа на најмалку
една предвидена единица со користење на

кодирање,
кадешто:
информацијата за длабочината на кодирање

информација за режимот за предвидување,
утврдувајќи барем една единица за

содржи

кои

трансформација обезбедена од единицата за

покажуваат дали единицата за кодирање на
актуелната длабочина, помеѓу единиците за

кодирање на тековната длабочина и се врши
инверзна трансформација на единицата за

кодирање, е поделена на единици за
кодирање од понизок ранг на длабочина,

кодирање на постојната длабочина базирана
на
најмалку
една
единица
за

режимот

трансформација.

оддвоени

на

информации

енкодирање

се

состои

од

информација за видот на делење на
единицата за кодирање на длабочината на
кодирање помеѓу единиците за кодирање, и
информација за режимот на предвидување

Патенти

не

е

повеќе

длабочина,

со

деллива

користење

како

на

1
има уште 0 патентни барања.
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(51) C 07D 243/24, A 61K 31/5513, 31/553,
31/554, C 07D 267/14, 291/08, 403/06, 413/06,

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

413/12, 413/14, 419/06, 471/04, 487/04, 498/04
(11) 6484
(13) Т1

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) ELZEIN, Elfatih; ZABLOCKI, Jeff; PERRY,

(21) 2016/398

Thao; LI, Xiaofen; GRAUPE, Michael;
VENKATARAMANI, Chandrasekar; CORKEY,

(22) 21/06/2016
(45) 31/10/2016

(30) US201161503980P 01/07/2011 US and

Britton Kenneth; JIANG, Robert H.; KALLA, Rao

US201161582160P 30/12/2011 US
(96) 29/06/2012 EP12735402.5
(97) 25/05/2016 EP2726466
(73) Gilead Sciences, Inc.

V.; KOLTUN, Dmitry; MARTINEZ, Ruben;
PARKHILL, Eric Q. and GUERRERO, Juan
(54) СПОЕНИ БЕНЗОКСАЗЕПИНОНИ, КАКО
МОДУЛАТОРИ НА ЈОНСКИ КАНАЛИ

Foster City, CA 94404, US

(57)
има уште патентни барања.

(51) G 01J 3/02, A 61B 5/00, G 01J 3/10, 3/12,

извор на светлина на бранова должина која

3/44, G 01N 21/64, G 02B 5/22
(11) 6485
(13) Т1

се наоѓа помеѓу 200-1100 nm, која се состои
од најмалку една компонента на околу 450

(21) 2016/399

(22) 21/06/2016

nm, наведениот уред се состои од оптички

(45) 31/10/2016
(30) ITRM20100061 16/02/2010 IT

систем за филтрирање од тип кој пропушта
определен опсег фреквенции, на тој начин

(96) 16/02/2011 EP11710326.7
(97) 20/04/2016 EP2537009
(73) Pierrel Pharma S.r.l.

што ја изолира светлината околу наведената
флуоресцентна компонента и ги исклучува

Strada statale Appia 46/48 81043 Capua (CE),
IT

наведениот оптички систем за филтрирање е
поставен во рамки за очила или во визир и се

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

состои од три суперпонирани нанометарски
контролирани леќи во оптичко стакло кои ги

(72) DI NARDO, Francesco; MORO,
Alessandro and PELO, Sandro
(54) УРЕД ЗА ГЛЕДАЊЕ ПОГОДЕН ЗА

имаат

НОСЕЊЕ

компонентите во видливиот и УВ опсег,

•

следниве

карактеристики:

филтер кој пропушта определен опсег

Уред погоден за носење за

фреквенции со крива на пренесување како
Schott® BG39, покажувајќи врв на околу 500

детектирање на автофлуоресцентност на
биолошко ткиво од животно кое емитува

nm и пропусен опсег кој се наоѓа помеѓу 300
и
700
nm;

флуоресцентна

•

(57)

1

компонента

на

бранова

должина од околу 515 nm кога е осветлено со
198 | С т р а н а

филтер кој пропушта определен опсег

фреквенции со крива на пренесување како
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Schott® BG495, покажувајќи плато под околу

nm и пропусен опсег кој се наоѓа помеѓу 300

540 nm и суштински без пропусност под

и

околу
480
nm;
•
филтер кој пропушта определен опсег

1

600

фреквенции со крива на пренесување како
Schott® BG23, покажувајќи врв на околу 465

има уште 7 патентни барања.

(51) G 07D 11/00, G 07F 7/04

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6499
(21) 2016/400

(13) Т1
(22) 21/06/2016
(45) 31/10/2016

nm.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GAWEL, Marek and FRIDRICH, Heinz
(54) УРЕД ЗА ВМЕТНУВАЊЕ НА

(30) EP20100008842 25/08/2010 -(96) 02/08/2011 EP11740579.5

БАНКНОТИ ВО УРЕД ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ
НА БАНКНОТА

(97) 06/04/2016 EP2609577
(73) Novomatic AG

(57)
има уште патентни барања.

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen,
AT

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

436 Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge CB4 0QA, GB

(11) 6500

(13) Т1

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2016/401

(22) 21/06/2016

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(45) 31/10/2016
(30) GB20090006472 15/04/2009 GB and

(72) BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon;
FREYNE, Eddy Jean Edgard; WROBLOWSKI,

US20090169487P 15/04/2009 US
(96) 15/04/2010 EP10718659.5

Berthold; PAPANIKOS, Alexandra;
BENDERITTER, Pascal; EMBRECHTS, Werner

(97) 06/04/2016 EP2419427
(73) Astex Therapeutics Ltd.

Constant Johan and AKKARI, Rhalid
(54) БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЛНИ
ДЕРИВАТИ КАКО FGFR КИНАЗА

Патенти
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ИНХИБИТОРИ ЗА ТЕРАПЕВТСКА

(57)

УПОТРЕБА

има уште патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/704, 47/48, 49/18, 9/19,

(57) 1 Наночестички што содржат најмалку

9/51, B 82Y 5/00
(11) 6501

(13) Т1

еден хемотерапевтски антитуморен агенс,
најмалку еден поли(алкилцианоакрилат) и

(21) 2016/403

(22) 22/06/2016

најмалку еден циклодекстрин, за употреба за

(45) 31/10/2016
(30) EP11305364 31/03/2011 --

третирање канцер, назначени со тоа, што
наночестичките се администрираат со

(96) 30/03/2012 EP12713673.7
(97) 23/03/2016 EP2691116
(73) ONXEO

интравенозна или интра-артериска инфузија
во период од најмалку 2 часа, најмалку

49, boulevard du General Martial Valin 75015
Paris, FR

доксорубицин
или
било
која
негова
фармацевтски прифатлива сол, и дозата на

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

доксорубицин е од околу 20 до околу 30
mg/m2.

(72) PISANI, Emilia; LEBEL-BINAY, Sophie and
POLARD, Valérie
(54) НАНОЧЕСТИЧКИ НАПОЛНЕТИ СО

1
има уште 9 патентни барања.

едниот хемотерапевтски антитуморен агенс е

ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ АНТИТУМОРЕН ЛЕК

(51) A 61K 31/56, 47/44, 9/00, 9/06

(57)

1

Олеогел за употреба во лекување

(11) 6502

(13) Т1

рани, што содржи неполарна течност и

(21) 2016/404

(22) 22/06/2016

прашок што содржи тритерпен како агенс што
формира
олеогел,

(45) 31/10/2016
(30) DE102009047092 24/11/2009 DE
(96) 24/11/2010 EP10784299.9

назначен со тоа, што прашокот што
содржи тритерпен содржи бетулин и лупеол

(97) 23/03/2016 EP2504012
(73) Birken AG

и комбиниран дел од бетулин и лупеол во
прашокот што содржи тритерпен е поголем

Streiflingsweg 11 75223 Niefern-

од

80

wt.-%.

Öschelbronn, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHEFFLER, Armin
(54) УПОТРЕБА НА ОЛЕО ГЕЛ ШТО

има уште 16 патентни барања.

СОДРЖИ ТРИТЕРПЕН ЗА ЛЕКУВАЊЕ
РАНИ
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(51) H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

19/44, 19/46, 19/96
(11) 6503

(13) Т1

(72) Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung,
Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae; Lee,

(21) 2016/405

(22) 23/06/2016
(45) 31/10/2016

Kyo-Hyuk; Chen, Jianle and Cheon, Min-Su
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP13180613.5

ВИДЕО И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

(97) 22/06/2016 EP2665267
(73) Samsung Electronics Co., Ltd
Gyeonggi-do 443-742, KR

(57)

(51) B 29C 43/24, A 61K 9/70

(57) 1 Постапка за производство на системи

има уште патентни барања.

(13) Т1
(22) 24/06/2016

за
трансдермално
или
пермукозално
примање на активни супстанци, при што

(45) 31/10/2016
(30) EP20120152009 20/01/2012 --

постапката ги опфаќа следните чекори:
- обезбедување на мрежичка покриена со

(96) 21/01/2013 EP13700903.1
(97) 13/04/2016 EP2804734
(73) Acino AG

носечки слој (10) која опфаќа мрежа од
носечки слој (1) со активна супстанца која

Am Windfeld 35 83714 Miesbach, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

областите за депонирање на активната
супстанца (12) се дефинирани на мрежичката

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GRADER, Ludwig and PIOTROWSKI,

со носечки слој (10), такви што областите за
депонирање
на
супстанците
(12)
се

Holger
(54) РЕДУКЦИЈА НА ГУБИТОК НА
МРЕЖЕСТ МАТЕРИЈАЛ ВО

поставени во насока кон мрежата (1) на

ПРОИЗВОДСТВО НА ФЛАСТЕР

бидат одвоени со помош на права линија без
притоа да ги сечат областите за депонирање

(11) 6517
(21) 2016/406

Патенти

содржи превлечен (2) адхерент, при што

прекриениот носечки слој (10) во два или
повеќе реда, при што редовите не можат да
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на активните супстанци (12), и такви што,

мрежичката

пропорцијата на површината на мрежичката

подмрежички (15a, 15b, 15c, 15d), такашто

покриена со носечки слој (10), којашто не се
користи како област за депонирање на

секоја подмрежичка содржи еден ред со
области за депонирање на активните

активна супстанца (12) преку игнорирање на
зоните
на
надворешните
рабови на

супстанци (12), при што при разделувањето
не е пресечена ниту една од областите за

мрежичката покриена со носечки слој (10) е
помала од 39 % од вкупната област на

депонирање

мрежичката покриена со носечки слој (10); и

1

- разделување (S4) на мрежичката покриена
со носечки слој (10) во насока кон

има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/4365, A 61P 29/00, 3/00, 35/00,

(57)

9/00, C 07D 495/04
(11) 6518

(13) Т1

(21) 2016/407

(22) 24/06/2016

1

(1)

на

во

две

активни

или

повеќе

супстанци

(12).

Соединение од формулата (I)

(45) 31/10/2016
(30) EP20080290364 11/04/2008 -(96) 17/03/2009 EP09731265.6
(97) 27/04/2016 EP2262500
(73) Merck Patent GmbH
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

кадешто:

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

R1
означува
Hal,
R2, R3 секој, независно еден од друг,

(72) CRAVO, Daniel; LEPIFRE, Franck;

означува
Ar
или
Het,
Ar означува фенил, нафтил, пришто секој е

HALLAKOU-BOZEC, Sophie and CHARON,
Christine
(54) ДЕРИВАТИ НА ТИЕНОПИРИДОН КАКО
АКТИВАТОРИ НА АМР-АКТИВИРАНА
ПРОТЕИН КИНАЗА (AMPK)
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несупституиран или моно-, ди-, три-, тетраили пентасупституиран со A, Hal, OA, OH,
CHO, COA, NH2, NHA, NA2, NO2, COOA,
COOH, CONH2, CONHA, CONA2, SO2A, CN,
C(=NH)NH2,
C(=NH)NHOH
и/или
Het,
Патенти

Гласник Бр. 5/2016

Het

означува

31 Октомври 2016

моно-

или

бицикличен

и/илиBr, или означува циклоалкил којшто има

ароматичен хетероцикл којшто има 1 до 4 N,

3-7

C

O и/или S атоми, коишто може да бидат
моно-, ди- или трисупституирани со Hal, A,

Hal

OA, OH, CHO, COA, COOH, COOA, CN, NO2,
NH2,
NHA,
NA2,
CONH2,
CONHA

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
солвати и стереоизомери, вклучувајќи нивни

и/илиCONA2,
A означува неразгранет или разгранет алкил

смеси

којшто има 1-10 C атоми, кадешто 1-7 H

има уште 10 патентни барања.

означува

во

F,

атоми,
Cl,

сите

Br

или

I,

односи..

атоми можат да бидат заменети со OH, F, Cl

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 25/00

R1 е член избран од групата којашто се
состои

од::

(13) Т1
(22) 27/06/2016

A) фенил супституиран или несупституиран

(45) 31/10/2016
(30) US20090254509P 23/10/2009 US

со еден или два Ra членови и супституирани
во
орто
позицијата
со
Rb;

(96) 21/10/2010 EP10773477.4
(97) 06/04/2016 EP2491038
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

Ra е независно избран од групата којашто се
состои од: -H, хало,-C1-4 алкил, -C1-4

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

членови може заедно да формираат шест
член
ароматичен
прстен;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LY, Kiev, S.; SHAH, Chandravadan, R.;

Rb е член избран од групата којашто се
состои
од::

(11) 6519
(21) 2016/408

алкокси, и -NO2, кадешто два соседни Ra

SWANSON, Devin, M.; PIPPEL, Daniel, J.;
CHAI, Wenying; LETAVIC, Michael, A.;
RUDOLPH, Dale, A.; STROTHER, Kathleen, C.;

a) хало, -C1-4 алкокси, -C1-4 алкил,-CF3, OCF3,
или
-CN;

SAVALL, Brad, M.; SHIREMAN, Brock, T.;
SOYODE-JOHNSON, Akinola and STOCKING,

b) 5-член хетероарил прстен којшто содржи
еден
кислороден
и
сулфурен
член;

Emily, M.
(54) ДИСУПСТИТУИРАНИ

c) 5-6 член хетероарил прстен којшто содржи
еден, два или три азотни членови, којшто

ОКТАХИДРОПИРОЛО [3,4-C]ПИРОЛИ КАКО

опционално содржат еден кислороден член,

ОРЕКСИН РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ

супституиран или несупституиран со хало
или
-C1-4
алкил;
и

(57) 1 Хемиски ентитет којшто е соединение
од

Формула

(I):

d) фенил супституиран или несупституиран
со
хало,
-CH3,
или
-CF3;
B) пиридин супституиран или несупституиран
со еден или два Rc членови и супституиран

кадешто:

со Rd, кадешто Rd е позициониран соседно
до точката на приклучок со
R1;
Rc

Патенти

е

C1-4

алкил;
203 | С т р а н а
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Rd е член избран од групата којашто се

групата којашто се состои од: хало, -C1-4

состои

од::

алкил, -CD3, -D, -C1-4 алкокси, циклопропил,

a) 5-6 член хетероарил прстен избран од

морфолин-2-ил, -CO2C1-4 алкил, -CO2H, CH2OH, -C(O)N(C1-4 алкил)2, -CF3, -CN, -OH,

групата којашто се состои од: 1H-1,2,3триазол-1-ил,
2H-1,2,3-триазол-2-ил,
1H-

-NO2, -N(C1-4 алкил)2, фенил, фуран-2-ил,
тиофен-2-ил, 1H-пиразол-4-ил, и пиролидин-

пиразол-5-ил, 3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил,
пиридинил,
3-метил-пиридин-2-ил;
1-

1-ил;
B) пиридин супституиран со еден или повеќе

(тетрахидро-2H-пиран-2-ил)-1H-пиразол-5-

членови независно

ил),
b)

пиримидин-2-ил;
и
и
–C1-4
алкокси;

којашто се состои од: хало, -C1-4 алкил, -C14
алкокси,
и
-CF3;

C) 5-член хетероарил прстен избран од

C) 9-член хетероарил прстен избран од
групата којашто се состои од бензооксазол-2-

групата којашто се состои од: 2-метил-1,3-

ил,

тиазол-ил,
изоксазолил,

1H-пиразол-5-ил,
оксазол,
тиофен-2-ил, и фуран-2-ил,

бензотиазол, 6-метокси-1,3-бензотиазол, 6метил-1,3-бензотиазол, 6-хлоро-бензотиазол-

секој супституиран со фенил супституиран
или
несупституиран
со
-F;
и

2-ил,
и
4-метил-6,7-дихидро-5
циклопента[d]пиримидин;

D) 5-13 член арил или хетероарил прстен
избран од групата којашто се состои од: 3-

D) 10-член хетероарил прстен избран од
групата којашто се состои од киноксалин-2-

метилфуран-2-ил,

ил,

фенил,
и
-CF3,
-Br,

9Hфлуорен,

кинолин,

избран од групата

6-флуоро-1,3-бензотиазол,

1,3-

3-метилкиноксалин-2-ил,

6,7-

цинолин; 3-(1H-пирол-1-ил)тиофен-2-ил, 8[1,2,3]-триазол-2-ил-нафтален-1-ил,
2,3-

дифлуорокиноксалин-2-ил,
(трифлуорометил)киноксалин,

дихидро-1,4-бензодиоксин-5-ил, 1H-индол-7ил, 4-флуоронафтален-1-ил, и нафтален-1-

метилкинолин, и 6-флуорокиназолин-2-ил; и
E)
4-метил-1,3,5-триазин-2-ил
или
2-

ил;

метилпиримидин-4(3H)-он;

R2 е член избран од групата којашто се

и

состои

соединенијата

од::

A) 6-член хетероарил прстен којшто содржи
два азотни членови супституиран со еден
или повеќе членови независно

има

фармацевтски

уште

43

кинолин,

прифатливи
од

соли

Формула

патентни

од
(I).

барања.

избран од

(51) C 07D 491/10, A 01N 43/80
(11) 6521

(13) Т1

(21) 2016/409

(22) 27/06/2016
(45) 31/10/2016

(96) 23/02/2012 EP12709376.3
(97) 25/05/2016 EP2683723
(73) Zoetis Services LLC
100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932,

(30) US201161451256P 10/03/2011 US;
US201161489913P 25/05/2011 US and

US

US201161490804P 27/05/2011 US

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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34-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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(72) BILLEN, Denis; CHUBB, Nathan Anthony

барем еден супституент избран од цијано,

Logan; CURTIS, Michael; GREENWOOD, Sean

хало,

DW; MENON, Sanjay; STUK, Timothy and
VAILLANCOURT, Valerie A.
(54) СПИРОЦИКЛИЧНИ ИЗОКСАЗОЛ
ДЕРИВАТИ КАКО АНТИПАРАЗИТСКИ

C6алкокси, C1-C6алкил, C1-C6халоалкил,
хидроксилC1-C6алкил-, -SH, -S(O)pR, и C1-

АГЕНСИ

цијано, нитро, -S(O)pRc, или C1-C6алкокси;
R е C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил

(57)

1

Соединение

со Формула (1)

оксо,

=S,

C6халоалкокси;
R7 е водород,

=NR7,

хидроксил,

C1-C6алкил,

C1-

хидроксил,

опционално супституиран со најмалку еден
супституент
Ra е водород,

на
C1-C6алкил,

хало;
C0-

или

C3алкилC3-C6циклоалкил; кадешто алкил и
алкилциклоалкил е опционално супституиран
со цијано или најмалку еден супституент на
хало;
Rb
е

водород,

C1-C6алкил,

C6циклоалкил, C0-C3алкилфенил,
алкилхетероарил,
или
кадешто
X
е

C3алкилхетероцикл,
секој
опционално
супституиран, кадешто е хемиски возможно,
-O-

и

W

е

-CH2-;

со најмалку еден супституент на избран од

R1a, R1b, и R1c се секој независно водород,
хало,
или
C1-C6халоалкил;

хидроксил, цијано,
Rc е C1-C6алкил,

R3

C6халоалкилC3-C6циклоалкил,
C3алкилC3-C6
циклоалкил,

R4
R5

е
е

C3C0-C3
C0-

е
C1-C6алкил,

C1-C6халоалкил;
-C(O)R5;
C0-C6алкилC3-

хало, или -S(O)pR;
C1-C6халоалкил, C1C0C0-

C3алкилфенил, C0-C3алкилхетероарил, или

C6Циклоалкил, C0-C6алкилхетероарил, или
C0-C6
алкилхетероцикл;

C0-C3
алкилхетероцикл
опционално
супституиран со најмалку еден супституент

кадешто секоја од R5 C1-C6алкил или C0-

на избран од цијано, хало, хидроксил, оксо,
C1-C6алкокси,
C1-C6халоалкокси,
C1-

C6алкилC3-C6циклоалкил половини може да
биде опционално и независно супституирана
со барем еден супституент избран од цијано,
хало, хидроксил, оксо, C1-C6алкокси, C1-

C6халоалкил, -S(O)pR, -SH, -S(O)pNRaRb, NRaRb, - NRaC(O)Rb, -SC(O)R, -SCN, или C(O)NRaRb;

C6халоалкокси,
C1-C6халоалкил,
C1C6алкил, хидроксилC1-C6алкил-, -S(O)pRc, -

p е цел број0, 1, или 2; и n е цел број 0;

SH, -S(O)pNRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -

негови
стереоизомери,
и
ветеринарно
прифатливи

SC(O)R, -SCN, или -C(O)NRaRb; и кадешто
секоја од R5 C0-C6алкилхетероарил или C0C6алкилхетероцикл половини може да биде
опционално и независно супституирана со

1
има

уште

18

патентни

негови
соли.

барања

.

Патенти
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(51) C 07D 211/86, A 61K 31/4418, 31/4427, A

врс¬ка,

61P 3/00, C 07D 211/90, 401/04, 401/10,

кога y е двојна врска, тогаш x е единечна

401/12, 401/14, 407/14, 413/04, 413/12, 417/04,
417/14, C 07F 9/40

врска,
а
R5
и
R16
се
отсутни;
R1 е независно селектиран од групата која

(13) Т1
(22) 28/06/2016

што се состои од: -CONH(C4-18 алкил), CONHC2-8 халоалкил, -CONH(CH2)1-8Ph, -

(45) 31/10/2016
(30) US201161566039P 02/12/2011 US and

CONHCH2COC2-8 алкил, -(CH2)m-(C3-10
карбоцикл заменет со 0-2 Rb и 0-2 Rg), -

US201213688584 29/11/2012 US

(CH2)m-(5-до 6-член хетероарил кој што

(96) 30/11/2012 EP12821212.3
(97) 18/05/2016 EP2785693
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543, US

содржи:
јаглеродни
атоми
и
1-4
хете¬ро¬атоми селектирани од N, NRe, O и

(74) Друштво за застапување од областа на

јаглеводороден синџир заменет со 0-3 Ra;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

при што споменатиот јаглево¬дороден
синџир може да биде прав или разгранет,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MENG, Wei; TURDI, Huji; HANGELAND,

заситен
или
незаситен;
R2 е независно селектиран од групата која

Jon J.; LAWRENCE, R. Michael; CHENG,
Dong; AHMAD, Saleem; BRIGANCE, Robert

што се состои од: C1-4
циклоалкил,
и
C1-4

Paul; DEVASTHALE, Pratik and ZHAO, Guohua
(54) АРИЛ ДИХИДРОПИРИДИНОНИ И
ПИПЕРИДИНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА

R3 е независно селектиран од групата која

MGAT2

која што се состои од: H, F, Cl, и C1-4 алкил;
кога x е единечна врска, R3 и R4 може да

(11) 6522
(21) 2016/410

(57)

1

Соединение

со Формула (I):

а

R4

и

R16

се

отсутни;

S; при што споменатиот хетероарил е
заменет со 0-1 Rb и 0-2 Rg), и C1-12

алкил, C3-4
халоалкил;

што се состои од: H, F, Cl, C1-4 алкил и CN;
R4 и R5 се независно селектирани од групата

бидат комбинирани со јаглеродниот атом за
кој што тие се закачени за да формираат 3до
6-член
карбоцикл;
R6 е независно селектиран од групата која
што се состои од: H, хало, C1-4 алкил, NO2,
Rc, -(CH2)n-(X)t(CH2)mRc, NH2, -CONH(C1-6
алкил),
-NHCOX1SO2Rj,
NHCOCH2PO(OEt)2,
NHCOCH(OH)Rj,
NHCONHRj,
или стереоизомер, тавтомер, фармацевтски
прифатлива сол, или солват од тоа, при што:

означува единечна или двојна
врска;
x и y може да бидат и двата единечна врска;
кога x е двојна врска, тогаш y е единечна
206 | С т р а н а

-NHCOCORj,

-

-NHCOCH2CORj,
и
-OCONRfRj;

X е независно селектиран од групата која
што се состои од: O, S, NH, CONH, и NHCO;
X1 е независно C1-4 јаглеводороден синџир
незадолжително заменет со C1-4 алкил или
C3-4
циклоалкил;
кога y е единечна врска, R5 и R6 може да
бидат комбинирани со јаглеродниот атом за
кој што тие се закачени за да формираат 3Патенти
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6-член

карбоцикл;

од групата која што се состои од: C3-6

R11, R12, R13, R14 и R15 се независно

циклоал¬кил

селектирани од групата која што се состои
од: H, хало, C1-4 алкил заменет со 0-2 Ri, C1-

циклоалкенил заменет со 0-2 Rd, -(CH2)m(фенил заменет со 0-3 Rd), и 5- до 6-член

4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси,
-(CH2)m -C3-6 цикло¬ал¬кил, CN, NRfRj, ORj,

хетероцикл кој што содржи: јаглеродни атоми
и 1-4 хетероатоми селек¬ти¬рани од N, NRe,

SRj, NHCO2(C1-4 алкил), NHSO2(C1-4
алкил), и 4- до 6-член хетероцикл кој што

O, и S; при што споменатиот хетероцикл е
заменет
со
0-2
Rd;

содржи:

1-4

Rd е, кај секоја појава, независно селектиран

хетероатоми селектирани од N, NRe, O, и S;
алтернативно, R11 и R12, заедно со

од групата која што се состои од: хало, OH,
CN, NO2, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4

јаглеродните атоми за кој што тие се
закачени,
се
ком-би¬ни¬раат
за
да

халоалкил, C1-4 халоалкокси, тетразолил,
OBn и фенил заменет со 0-2 Rh;

формираат

карбоцикличен

Re е, кај секоја појава, независно селектиран

прстен или 5- до 6-член хетеро-цик¬л¬ичен
прстен кој што содржи: јаглеродни атоми и 1-

од групата која што се состои од: H, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, бензил незадолжително

3 хетероатоми селектирани од N, NRe, O, и
S;

заменет со C1-4 алкокси, CO(C1-4 алкил) и
COBn;

алтернативно, R12 и R13, заедно со
јаглеродните атоми за кој што тие се

Rf е, кај секоја појава, независно селектиран
од групата која што се состои од: H и

закачени, се ком-би¬нираат за да формираат

C1-4

5- до 6-член карбоцикличен прстен или 5- до
6-член хетероцик¬ли¬чен прстен кој што

Rg, Rh и Ri се, кај секоја појава, независно
селектирани од групата која што се состои

содржи: јаглеродни атоми и 1-3 хетероатоми
селектирани од N, NRe, O, и S;

од: хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4
халоалкил,
и
C1-4
халоалкокси;

R16 е независно селектиран од групата која

RJ е, секоја појава, независно селектиран од

што се состои од: H и C1-4 алкил;
Ra е, кај секоја појава, независно селектиран

групата која што се состои од: C1-4 алкил,
C3-4
циклоалкил
и
фенил;

од групата која што се состои од: хало, OH,
C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6

n, кај секоја појава, е независно 0 или 1;
m, кај секоја појава, е независно 0, 1, 2, 3,

халоалкокси, N(C1-4 алкил)2, -(CH2)n-(X)t(CH2)mRc, и -(CH2)n-(CH2O)m-(CH2)nRf;

или
4
s, кај секоја појава, е независно 1, 2, или 3; и

Rb е, кај секоја појава, независно селектиран

t, кај секоја појава, е независно 0 или 1;

од групата која што се состои од: хало, OH,
C1-10
алкил,
C1-10
алкокси,
C1-10

под

јаглерод¬ни

5-

до

атоми

6-член

халоалкил,
C1-10
халоалкокси,
алкилтио, C1-10 халоалкилтио,

и

C1-10
N(C1-4

заменет

со

0-2

Rd,

C3-6

алкил;

услов

ако

следното

соединение

е

исклучено:

алкил)2, -CONH(CH2)4-20H, -O(CH2)sO(C1-6
алкил), Rc, -(CH2)n-(X)t(CH2)mRc, и -(CH2)n(CH2O)m-(CH2)nRf;

1

Rc е, кај секоја појава, независно селектиран

има уште 34 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 207/46, A 61K 31/40, 31/4427,

R1 е отсутен или 1 до 5 супституенти секој

31/4439, 31/444, 31/4468, 31/55, A 61P 25/28,

независно избрани од халоген, -CN, -OH, -

39/00, 9/10, C 07D 211/94, 223/12, 401/12
(11) 6523
(13) Т1

NO2, -N(R6)2, -OCF3, -CF3, -OR6, -COR6, COOR6,-CON(R6)2, -OCOOR6, -OCON(R6)2, -

(21) 2016/411

(C1-C8)алкил,
-(C1-C8)алкиленCOOR6,-SR6, -SO2R6, -SO2N(R6)2, или -

(22) 28/06/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20100421382P 09/12/2010 US
(96) 08/12/2011 EP11808945.7

S(=O)R6,
кадешто
споменатиот
-(C1C8)алкил и -(C1-C8)алкилен-COOR6 може

(97) 30/03/2016 EP2649048
(73) Radikal Therapeutics Inc.
8 Solviva Road Po Box 1626 West Tisbury,

опционално да бидат супституирани со -OH, -

Massachusetts 02575, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

COOR3,-CN, -NH2, -NO2, -SH, -SR3,
-(C1-C8)алкил, -O-(C1-C8)алкил, -N(R3)2,-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

CON(R3)2, -SO2R3, или -S(=O)R3, или две

(72) JAGTAP, Prakash and SALZMAN, Andrew
Lurie
(54) МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ДЕРИВАТИ
НА НИТРОКСИД И НИВНА УПОТРЕБА

соседни R1 групи и јаглеродниот атом кон
кого се додадени фомрмира 5- или 6-член

(57) 1 Соединение со основна формула I:

под услов кога Y е N или N(→O), тогаш
максималниот број на R1 групи е 4;

OR3, -OCF3,-CF3, -COR3, -COOR3, OCOOR3, -OCON(R3)2, -(C1-C8)алкилен-

кабоцикличен или хетероцикличен прстен,
(C6-C10)арил, или 6- до 10-член хетероарил,

R2 секој независно е избран од H, халоген, OCF3, -CF3, -OR7,-COR7, -COOR7, OCOOR7, -OCON(R7)2, -(C1-C8)алкиленCOOR7, -CN, -NO2, -SH, -SR7, -(C1-C8)алкил,
-N(R7)2, -CON(R7)2, -SO2R7, SO2N(R7)2, или
кадешто

N(→O),

-S(=O)R7; или две R2 групи и аглеродниот

или енантиомер, диастереомер, рацемат или
негова фармацевтски прифатлива сол или

Y

е

N,

CH

или

атом кон кого се придодадени формира 5или
6-член
кабоцикличен
или

солват,
кадешто

хетероцикличен
R3 секој независно

A е половина од основната формула II

C8)алкил,
(C2-C8)алкенил,
(C2-C8)алкинил;

поврзана низ својата терминална-NH група
кон било кој јаглероден атом од пиридин,
фенил,

или

пиридин

оксидниот

прстен:

е

избран

прстен;
од (C1или

R4 е избран од H, -COOR7, -(C1-C8)алкиленCOOR7, -CN, -(C1-C8)алкил, или -CON(R7)2;
R5 е избран од H, -OH, -O-(C1-C8)алкил, -CO(C1-C8)алкил,
(C1-C8)алкил,

-CN,

или

-COO-NH2;

R6 секој независно е избран од H, (C1C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, 4-12-член
хетероциклил,(C6-C14)арил,
или
-(C1C8)алкилен-NH2;
R7 секој независно е избран од H, (C1X

е

отсутен
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хетероциклил,

C8)алкилен-COOR6, -CN, -NO2, -SR6, -(C1-

или (C6-C14)арил, пришто секој различен од

4-12-член

C8)алкил, -N(R6)2, -CON(R6)2, -SO2R6, или -

H може опционално да биде супституиран со
-OR6,
-COR6,

S(=O)R6;
n
е
цел

број

од

-COOR6,-OCOOR6,
.

има

17

патентни

-OCON(R6)2,

-(C1-

(51) A 61L 9/015, 9/22
(11) 6524

(13) Т1

(21) 2016/412

(22) 28/06/2016
(45) 31/10/2016

уште

1

или

и
2.

барања

единица (200), при што основната единица и
потрошувачкиот патрон заедно формираат
апарат за создавање на хидроксилни
радикали,
основната
единица
содржи

(30) GB201018644 04/11/2010 GB and

средство за обезбедување на електрична

GB201020392 01/12/2010 GB
(96) 04/11/2011 EP11791023.2

енергија, наменета за потрошувачкиот
патрон и средство за спроведување на

(97) 30/03/2016 EP2635313
(73) Moving Sun Limited

воздух преку апарат, потрошувачкиот патрон
се
состои
од:

London W14 0QH, GB

надворешно

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

довод за реагенси (110) кој се состои од
довод за реагенс на супстанција која реагира

(72) SEGURA RIUS, Francisco, Javier;
HEWETT, Carl, Gordon and EZBIRI,

со озон за да се произведат радикали на
хидроксил; која се карактеризира со

Abdelouahed
(54) АПАРАТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА

довод на озон (120) кој се состои од
генератор
на
озон;

ХИДРОКСИЛНИ РАДИКАЛИ

каде

(57) 1 Потрошувачки патрон(100) кој е
прилагоден за користење со основна

прицврстено за доводот за регенс (110); и
доводот за реагенс и доводот за озон се

Патенти

што

куќиште;

доводот

на

озон

и

(120)

е
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поставени во рамките на надворешното

надворешноста

на

куќиштето.

куќиште, при што еден електричен контакт
(128a, 128b) кој е прилагоден да овозможува
поврзување на надворешното напојување со
генераторот

на

озон

е

достапен

1
има уште 13 патентни барања.

од

(51) F 03D 80/00
(11) 6525

(13) Т1

(21) 2016/413

(22) 28/06/2016

(45) 31/10/2016
(30) DE20102011397U 13/08/2010 DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MÜLLER, Johann
(54) РАБОТНА ПЛАТФОРМА И ЛИФТ ЗА
ВЕТЕРНА ТУРБИНА

(96) 20/06/2011 EP11728804.3
(97) 13/04/2016 EP2603693
(73) Wobben Properties GmbH

(57) 1 Работната платформа на ветерна
турбина (1) чијашто носечка структура има

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE

поставена на работната платформа (3), при
што шината (7) може да биде блокирана со
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помош на блокирачки елемент (5), со тоа што

-

блокирачкиот елемент (5) е поставен во

поврзан со блокирачкиот елемент (5), со тоа

трансицискиот регион (25) на лифт (27), се
карактеризира со тоа што уредот за

што
- механизамот за забравување е конструиран

забравување (9) поседува механизам за
забравување на прв осигурувачки елемент

такашто ослободувањето на еден од двата
осигурувачки елементи (15, 29) е со помош

(29) и на втор осигурувачки елемент (15), при
што
механизмот
за
забравување
е

на забравување на другиот осигурувачки
елемент (29, 15) во секој случај што се

конструиран во вид на осигурувачки систем

однесува на уредот за забравување (9).

за
забравување
,
ладешто
- првиот осигурувачки елемент (29) е поврзан

1

со

има

лифтот

(27),

а

вториот

осигурувачки

уште

11

елемент

патентни

(15)

е

барања.

(51) C 12Q 1/68, G 01N 33/567
(11) 6526
(13) Т1

(72) Anderberg, Joseph; Gray, Jeff;
McPherson, Paul; Nakamura, Kevin and Kampf,

(21) 2016/414

James Patrick
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА

(22) 28/06/2016
(45) 31/10/2016

(30) US20100302021P 05/02/2010 US;
US20100302025P 05/02/2010 US;

ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ПРОГНОЗА НА
ОШТЕТУВАЊЕ НА БУБРЕГ ИЛИ

US20100302026P 05/02/2010 US;

ОТКАЖУВАЊЕ НА БУБРЕГ

US20100302027P 05/02/2010 US;
US20100302036P 05/02/2010 US and

(57) 1 Постапка за евалуација на асостојба
на бубрег кај субјект, којшто содржи:

US20100374060P 16/08/2010 US
(96) 04/02/2011 EP13177829.2

изведување на една или повеќе анализи

(97) 27/04/2016 EP2666872
(73) Astute Medical, Inc.
Blg 2 R. 645 3550 General Atomics Court San

прилагодени да детектираат еден или повеќе

Diego, CA 92121, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

инсулин на примерок на телесна течност
добиен од субјектот за да се обезбедат

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

резултати на анализа; и доведување во

Патенти

биомаркери коишто содржат врзувачки
протеин 7 на фактор на раст сличен на
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корелација на резултатите на анализа со

анализата.

состојбата на бубрег кај субјектот, кадешто
споменатиот чекор на корелација кон
субјектот е на основа на резултатите на

1
има

(51) A 41D 31/00, 1/08, 27/28

контакт

уште

патентни

16

со

кожата

и

барања.

каналите

(13)

се

(11) 6527

(13) Т1

поставени во носечкиот материјал (12), се

(21) 2016/415

(22) 28/06/2016

карактеризира со тоашто каналите (13) во
центарот на споредните имаат сратување

(45) 31/10/2016
(30) DE20092000367U 09/01/2009 DE
(96) 05/01/2010 EP10701612.3

(15) на нивниот напречен пресек, кадешто
аналите (13) се вградени директно во

(97) 27/04/2016 EP2378907
(73) X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, CH

носечкиот

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

создаваат,
променлив

(72) LAMBERTZ, Bodo W.
(54) ДЕЛ ОД ОБЛЕКА

нерастеглива состојба таашто овозможува
континуирано зголемување и дополнително

(57) 1 Дел од облека особено кој се носи

исчезнување

директно на кожа, од проткаен материјал кој
непропушта вода и/или ветар, составен од

каналите
1

климатска мембрана и од растеглив носечки
материјал, кадешто носечкиот материјал е во

има

материјал

(12)

и,

со

цел

постигнување на континуиран ефект на
пумпање да бидат во можност да се
носечиот
помеѓу

уште

на

материјал (12)
растеглива

напречниот

пресе

е
и

на
(13).

6

патентни

барања

.
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(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(51) G 01N 33/497
(11) 6529

(13) Т1

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(21) 2016/418

(22) 29/06/2016

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) EVANS, Nigel and WALLINGTON, Leigh
(54) МЕТОД ЗА МЕРЕЊЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈА НА АЛКОХОЛ ОД ЗДИВ

(45) 31/10/2016
(30) SE1250659 19/06/2012 SE
(96) 18/06/2013 EP13734213.5
(97) 06/04/2016 EP2861983
(73) Alco Systems Sweden AB

И АПАРАТИ ЗА ИСТОТО

177 71 Järfälla, SE

има уште патентни барања.

(51) C 02F 1/52, C 01F 11/18, 5/24, C 02F
1/44, 1/66, 1/68, 103/08

најмалку едната супстанца содржи најмалку
еден
зем¬но¬
алкален
карбонат
и

(57)

(11) 6532

(13) Т1

незадолжителниот

(21) 2016/421

(22) 29/06/2016

земноалкален хидроксид е се¬лек¬тиран од
групата која што содржи мермер, варовник,

(45) 31/10/2016

најмалку

еден

(96) 03/02/2012 EP12153905.0
(97) 27/04/2016 EP2623467
(73) Omya International AG
4665 Oftringen, CH

креда,
полугорена
вар,
горена
вар,
доломитски варовник, варовнички доломит,

(74) Друштво за застапување од областа на

ц)

обезбедување

CO2,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

д)

комбинирање

на:

полугорен доломит, горен
на¬таложен
калциум

доломит, и
карбонат.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Buri, Matthias; Rentsch, Samuel; Gane,
Patrick A. C. and Blum, René Vinzenz
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕН
РАСТВОР КОЈ ШТО СОДРЖИ НАЈМАЛКУ

(i) водата од чекорот a), најмалку едната

ЕДЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН ВОДОРОД
КАРБОНАТ И НЕГОВА УПОТРЕБА

супстанца кој што содржи најмалку еден
зем¬ноалкален
карбонат
и

(57) 1 Процес за подготовка на воден
раствор кој што содржи најмалку еден

незадолжителниот
најмалку
еден
земноалкален хидроксид од чекорот б) и CO2

земнoалкален водо¬род карбонат, при што

од

процесот

чекори:

(ii) водата од чекорот a) и најмалку едната
супстанца која што содржи најмалку еден

a)
обезбедување
вода,
б) обезбедување најмалку една супстанца

земноалкален карбонат и незадолжителниот
најмалку еден земноалкален хидроксид од

која што содржи најмалку еден земнoалкален

чекорот б) со цел да се добие алкална

карбонат и незадолжително најмалку еден
земјнoалкален хидроксид во мала количина

водена суспензија од најмалку едната
суп¬с¬танца која што содржи најмалку еден

во однос на земноалкалниот карбонат, при
што најмалку едната супстанца е во сува

земноалкален карбонат и незадолжителниот
нај¬малку еден земноалкален хидроксид, и

фор¬ма или во водена форма, при што

последователно комбинирање на алкална¬та

ги
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водена суспензија со CO2 од чекорот ц) со

тона

цел да се добие суспензија S која што има

при што добиената суспензија S која што е

pH од помеѓу 6 и 9, при што добиената
суспензија
S
содржи
честички,

добиена во чекорот д) има содржина на
цврсти делови во распон од 1 до 35 wt.-%,

e) филтрирање на најмалку еден дел од

врз основа на вкупната тежина на добиената
суспензија S, под услов ако додавањето на

добиената суспензија S која што е добиена
во че¬корот д) така што добиената

CO2 од чекорот ц) не се одвива пред
додавањето на најмалку ед¬ната супстанца

суспензија S се поминува низ еден уред за

која што содржи најмалку еден земноалкален

филтрирање со цел да се добие водениот
раствор кој што содржи најмалку еден

карбонат и незадолжителни¬от најмалку
еден земноалкален хидроксид од чекорот б),

земноалкален водород карбонат, при што
водениот раствор добиен по филтрирањето

и што се карактеризира со тоа што најмалку
едната супстанца содржи најмалку еден

има вредност на замате¬ност која што е

земноалкален

помала од 1 NTU и има концентрација на
калциум, како калциум карбо¬нат, од 50 до

незадолжител¬ни¬от
најмалку
еден
земноалкален хидроксид од чекорот б) има

650

специфична површинска област (SSA) во
распон
од
0.01
до
200
m2/g.

mg/l,

од

до¬бие¬ната

суспензија

S,

карбонат

и

и

при што честичките на добиената суспензија
S која што е добиена во чекорот д)
претставува вкупна површинска област на

1

честичката (SSAtotal) која што е > 20 000 m2/

има уште 22 патентни барања.

(51) E 01C 1/00, 3/00, E 02B 5/00

(97) 27/04/2016 EP2339069
(73) Maes, Luc
8020 Oostkamp, BE

(11) 6533
(21) 2016/422

(13) Т1
(22) 29/06/2016

(45) 31/10/2016
(30) BE200900813 23/12/2009 BE

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

(96) 17/12/2010 EP10075756.6

Патенти
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

- елемент за покривање (2) кој што го затвора

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

горниот дел од каналниот елемент, со што се

(72) Maes, Luc
(54) МОДУЛ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТ ИЛИ

гради
пат
и/или
патека;
- при што елементот за покривање има

ПАТЕКА НА ВОДОТЕК

најмалку еден пропустлив дел (10, 11), и
- при што елементот за покривање има

(57) 1 Модул за изградба на пат или патека
кој

што

се

состои

од:

издигната зона (10, 11), која што ги
заштитува ко¬рисниците на патот и / или

- канален елемент (1) прилагоден за да се

патеката;

стави во канал или во водотек, при што каналот или
водотекот веќе постојат или

- и при што каналниот елемент има уред за
филтрирање.

допрва ќе се прават и со што водата во
ка¬на¬лот или во во¬дотекот тече во
рамките на каналниот елемент кога ќе се

1

постави;

има уште 10 патентни барања.

(51) B 01D 53/94, B 01J 21/06, 23/10, 23/89,

(96) 22/05/2010 EP10005376.8

29/08, 29/40, 29/70, 35/00, 35/04, 37/02, F 01N
3/035
(11) 6534

(13) Т1

(97) 30/03/2016 EP2275194
(73) Umicore AG & Co. KG
Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-

(21) 2016/423

(22) 29/06/2016

Wolfgang, DE

(45) 31/10/2016

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(30) DE20091033635 17/07/2009 DE
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ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) Dornhaus, Franz; Frantz, Stéphanie and

на должината на теото на филтерот, и

Grisstede, Ina
(54) ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ СО
БЛОКИРАЧКА ФУНКЦИЈА ЗА ВОДОРОД

кадешто телото на филтерот е порозен

СУЛФИД

карбид или алуминиум титанат и двете
облоги се предоминантно присутни во

(57)

1

Катализаторски филтер за активни

филтерски субстрат кој дозволува проток низ
зид и којшто содржи кордиерит, силиконси

честички којшто содржи тело на филтерот,
соединение на бакар и оксидациски-активна

порозните
истечните

зидови
канали,

катализаторска облога којашто содржи барем

тоашто употребеното соединение на бакар е

еден катализаторски активен метал од
групата на платина, кадешто соединението

бакар оксид или вископовршински простор,
носечки оксид со висока точка на топење

на бакаре присутно во втората облога
аплицирана на телото на филтерот, кадешто

импрегниран со прекусорско соединение
коешто се претвора во бакар оксид или

оксидациски-активна катализаторска облога

негова

формира зона којашто покрива 10 до 90% на
целата должина на телото на филтерот

површински простор, носечки оксид со висока
точка
на
топење.

додека
облогата
којашто
го
содржи
соединението на бакар формира втора зона

1
има уште 6 патентни барања.

смеса

со

помеѓу дотечните и
се карактеризира со

нетретирана

високо

којашто е придружна и го порива остатокот
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(51) C 07K 16/22, A 61K 39/00, C 07K 16/28,

HAUSMANN, Susanne; FLUHR, Petra and

16/30, 16/40
(11) 6535

(13) Т1

STEIGER, Carola
(54) СПЕЦИФИЧНИ ВКРСТЕНИ ВИДОВИ

(21) 2016/424

(22) 29/06/2016

НА PSMAXCD3 БИСПЕЦИФИЧНО

(45) 31/10/2016
(30) US20080101857P 01/10/2008 US

ЕДНОЛАНЧАНО АНТИТЕЛО

(96) 01/10/2009 EP09783664.7
(97) 04/05/2016 EP2356153
(73) Amgen Research (Munich) GmbH
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

едноланчано антитело којашто содржи прв
врзувачки домен којшто специфично се

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

CD3ε (епсилон) ланец, кадешто споменатиот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) KLINGER, Matthias; RAUM, Tobias; RAU,

еопитоп е дел од амино киселинска секвенца
содржана во групата којашто се состои од

Doris; MANGOLD, Susanne; KISCHEL, Roman;
HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter;

SEQ ID NOs. 2, 4, 6, или 8, и содржи најмалку
една амино киселинска секвенца Gln-Asp-

LUTTERBÜSE, Ralf; SCHALLER, Evelyne;

Gly-Asn-Glu, и втор врзувачки домен кој се

(57)

1

Молекула

на

биспецифично

врзува кон епитоп на човечки и Callithrix
jacchus, Saguinus oedipus или Saimiri sciureus

врзува кон простата-специфичен мембрански
218 | С т р а н а
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антиген

(PSMA).

има

уште

(51) C 07D 249/04, A 61K 31/4192, 31/4196, A
61P 25/18, 25/22, 25/24, C 07D 249/12

(57)

1

17

патентни

барања

1
.

(11) 6536

(13) Т1

(21) 2016/426

(22) 30/06/2016

Соединение

со

формулата

(45) 31/10/2016
(30) EP20110382208 17/06/2011 -- and
US201161522791P 12/08/2011 US
(96) 07/06/2012 EP12729769.5
(97) 25/05/2016 EP2721012
(73) Eli Lilly and Company

кадешто

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US

R1

е

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MONN, James, Allen; MAN, Teresa, Tse Ki
and MONTERO SALGADO, Carlos
(54) ДЕРИВАТИ НА
БИЦИКЛО(3.1.0)ХЕКСАН-2,6ДИКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА КАКО

R2
е
водород,
2,2-диметилпропионилоксиметокси, или бензил, кадешто

MGLU2 РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ

бензил е опционално супституиран со еден
или
два
атоми
на
флуор,
-C1-C3 алкил опционално супституиран со 1
до 3 атоми на флуор, или -C1-C3 алкокси;
R3
е
водород,
2,2-диметилпропионилоксиметокси, или бензил, кадешто
бензил е опционално супституиран со еден

Патенти
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или два атоми на флуор, -C1-C3 алкил

под услов кога R2 и/или R3 не се водород

опционално супституиран со 1 до 3 атоми на

тогаш R4 е водород; под услов кога R4 не

флуор,
или
-C1-C3
алкокси;
R4 е водород, (2S)-2-аминопропаноил, (2S)-

еводород тогаш R и/или R се водород; и
со тоашто R5 може да биде водород кога

2-амино-4-метилсулфанил-бутаноил, (2S)-2амино-4-метил-пентаноил,
или
2-

атомот на сулфур е прикачен кон бицикло
[3.1.0]хексан прстенестиот систем во S

аминоацетил;
R5 е -C1-C3 алкил опционално супституиран

конфигурацијата; или негова фармацевтски
прифатлива сол.

со 1 до 3 атоми на флуор, -NH2, или

има уште 12 патентни барања.

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

(51) основен

(11)

(13)

8C07D403/04

8C07D403/04

6326

Т1

8A61K47/48

8A61K47/48

6312

Т1

8A61K31/704

8A61K9/00

6501

Т1

8A61P35/00

8A61K47/48

6312

Т1

8A61K9/51

8A61K9/00

6501

Т1

8A61K47/36

8A61K9/14

6313

Т1

8H04N19/46

8H04N19/50

6503

Т1

8C12P21/06

8C12P21/06

6378

Т1

8A61K31/496

8C07D217/02

6434

Т1

8B01D53/94

8B01J29/56

6379

Т1

8A61K31/5377

8C07D217/02

6434

Т1

8C12P7/10

8C12P7/10

6382

Т1

8A61P27/06

8C07D217/02

6434

Т1

8A61P25/00

8A61K39/395

6383

Т1

8H04N19/103

8H04N19/119

6483

Т1

8A61M5/31

8A61M5/20

6389

Т1

8H04N19/147

8H04N19/119

6483

Т1

8A01N43/42

8A61K31/4704

6391

Т1

8H04N19/30

8H04N19/119

6483

Т1

8A61K31/4704

8A61K31/4704

6391

Т1

8C07D487/04

8C07D243/24

6484

Т1

8C07D215/56

8A61K31/4704

6391

Т1

8G01J3/12

8G01J3/02

6485

Т1

8H01M2/12

8H01M2/04

6472

Т1

8C07D471/04

8C07D401/12

6420

Т1

8A61K31/4709

8C07D401/06

6476

Т1

8C07D498/16

8C07D498/16

6421

Т1

8A61P1/08

8A61K31/353

6364

Т1

8G01N33/68

8G01N33/68

6422

Т1

8A61P29/00

8A61K31/353

6364

Т1

8C07K16/12

8C07K14/315

6328

Т1

8C07D311/80

8A61K31/353

6364

Т1

8A61L27/04

8A61L27/04

6332

Т1

8A61K31/519

8A61K31/437

6498

Т1

8A61L27/24

8A61L27/04

6332

Т1

8A61P27/00

8A61K31/437

6498

Т1

8A61L27/60

8A61L27/04

6332

Т1

8A61P25/22

8C07C233/18

6429

Т1

8A61K31/4433

8C07D213/89

6333

Т1

8F16K35/00

8B67D3/00

6450

Т1

8A61K31/444

8C07D213/89

6333

Т1

8C12N15/861

8C12N15/861

6427

Т1

8C07D213/89

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

6317

Т1

8C07D417/12

8C07D213/89

6333

Т1

8B65B65/00

8B65B1/00

6509

Т1

8A61K31/7072

8C07F9/655

6353

Т1

8C07D401/14

8C07D401/12

6512

Т1

8C07H19/10

8C07F9/655

6353

Т1

8A61P1/16

8C12N15/113

6513

Т1

8A61K47/48

8A61K47/48

6357

Т1

8A61K31/444

8C07D207/46

6523

Т1

8A61P11/00

8A61K47/48

6357

Т1

8A61K31/44

8A61K31/44

6486

Т1

8C07D413/04

8C07D211/86

6522

Т1

8A61K9/16

8A61K31/44

6486

Т1

8A61K45/06

8C07C233/55

6530

Т1

8F03D80/00

8F03D80/00

6525

Т1

8C07C235/38

8C07C233/55

6530

Т1

8A41D27/28

8A41D31/00

6527

Т1

8C02F1/44

8C02F1/52

6532

Т1
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8B01J29/08

8B01D53/94

6534

Т1

8C07D417/12

8C07D401/12

6369

Т1

8B01J29/40

8B01D53/94

6534

Т1

8C07D417/14

8C07D401/12

6369

Т1

8B01J29/70

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K31/454

8C07D401/12

6441

Т1

8A61K39/00

8C07K16/22

6535

Т1

8A61P35/00

8C07D401/12

6441

Т1

8F04D13/14

8E03F5/22

6376

Т1

8C07D405/14

8C07D401/12

6441

Т1

8A61P3/00

8C07D401/12

6432

Т1

8C07D401/06

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D405/14

8C07D401/12

6432

Т1

8C07D417/14

8C07D413/04

6443

Т1

8F41A3/38

8F41A3/38

6433

Т1

8C12N5/10

8C07K16/28

6446

Т1

8C22B23/00

8C22B23/00

6408

Т1

8A61K31/496

8C07D401/14

6447

Т1

8A61P35/00

8C07J19/00

6319

Т1

8A61K35/12

8C12N5/071

6458

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6323

Т1

8A61P37/00

8C12N5/071

6458

Т1

8A61K31/4188

8A61K31/4439

6410

Т1

8C12N5/0789

8C12N5/071

6458

Т1

8A61P17/06

8A61K31/4439

6410

Т1

8A61K39/385

8A61K39/00

6460

Т1

8A61P35/00

8A61K31/4439

6410

Т1

8A61P3/06

8A61K39/00

6460

Т1

8F28D20/00

8F28D20/00

6411

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/04

6462

Т1

8C04B35/043

8F23M5/00

6467

Т1

8A61P33/02

8C07D401/04

6462

Т1

8F27D1/00

8F23M5/00

6467

Т1

8A61P33/12

8C07D401/04

6462

Т1

8A61P29/00

8C07D487/04

6468

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

6471

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6468

Т1

8A61K31/195

8A61K47/42

6477

Т1

8A61P35/00

8C07D213/79

6413

Т1

8A61K49/00

8A61K47/42

6477

Т1

8C07C229/30

8C07C229/30

6414

Т1

8A61P29/00

8C07D401/14

6478

Т1

6479

Т1

8A61K31/485

8C07D489/12

6393

Т1

6479

Т1

8A61K31/4439

8C07D207/34

6394

Т1

8C07D231/12
8C07D407/12

8C07D231/12
8C07D231/12

8C07D409/04

8C07D231/12

6479

Т1

8C07D413/14

8C07D207/34

6394

Т1

8A61K31/517

8A61K31/4995

6337

Т1

8C07D223/14

8C07D223/14

6395

Т1

8A61K31/519

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K31/5025

8C07D487/04

6401

Т1

8A61P35/02

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K31/4439

8C07D409/14

6402

Т1

8A61P31/14

8A61K31/454

6491

Т1

8C07D407/14

8C07D409/14

6402

Т1

8A61K9/70

8B29C43/24

6517

Т1

8A61K31/4439

8C07D417/14

6403

Т1

8A61P3/00

8A61K31/4365

6518

Т1

8C07K16/30

8A61P35/00

6405

Т1

8H02H7/04

8H02H7/04

6343

Т1

8A61F9/007

8A61F9/007

6452

Т1

8A61K38/21

8C07K5/097

6345

Т1

8C07C37/82

8C07C39/21

6440

Т1

8C07D241/24

8C07D241/24

6346

Т1

8A23K1/00

8A23K1/00

6487

Т1

8A61K31/4406

8A61K31/4045

6347

Т1

8A61K47/48

8C07K14/575

6514

Т1

8A61K31/4409

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6439

Т1

8C07C217/54

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07H21/04

8C12P21/06

6378

Т1

8C07D209/14

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07K14/435

8C12P21/06

6378

Т1

8A61K31/444

8C07D471/04

6362

Т1

8B01J37/10

8B01J29/56

6379

Т1

8C07K16/18

8C07K16/18

6365

Т1

8C12N9/42

8C12P7/10

6382

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6369

Т1

8A61K39/395

8A61K39/395

6383

Т1
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8A01G9/24

8F24F12/00

6385

Т1

8C08J7/06

8C08J7/06

6417

Т1

8A61P3/00

8A61K9/10

6386

Т1

8A61P35/00

8C07D401/12

6420

Т1

8A61L27/26

8A61L27/26

6387

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6423

Т1

8C07D231/54

8C07D231/54

6390

Т1

8C07K14/315

8C07K14/315

6328

Т1

8A61K31/58

8A61K31/4704

6391

Т1

8A61K31/5377

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K31/606

8A61K31/4704

6391

Т1

8C07D213/61

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K31/506

8C07D401/02

6474

Т1

8A61K45/06

8C07F9/655

6353

Т1

8A61K39/00

8A61K39/09

6475

Т1

8A61K31/407

8C07D487/04

6519

Т1

8C07D401/06

8C07D401/06

6476

Т1

8A61K31/5575

8C07C405/00

6520

Т1

8C07D519/00

8C07D401/06

6476

Т1

8A61P25/24

8C07D249/04

6536

Т1

8C12N15/11

8C12N15/11

6497

Т1

8C02F1/52

8C02F1/52

6532

Т1

8A61K31/4995

8A61K31/439

6496

Т1

8B01D53/94

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K31/55

8A61K31/439

6496

Т1

8A61P35/00

8C07D401/12

6432

Т1

8C12N5/10

8C12N15/861

6427

Т1

8C07D413/14

8C07D401/12

6432

Т1

8A61K47/38

8A61K9/00

6317

Т1

8F41A19/32

8F41A3/38

6433

Т1

8A61F9/007

8A61F9/007

6324

Т1

8F02B75/32

8F02B75/32

6407

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6358

Т1

8C07C311/06

8C07C237/22

6409

Т1

8C07K16/10

8C07K16/10

6506

Т1

8C07C311/19

8C07C237/22

6409

Т1

8C12N15/63

8C07K16/10

6506

Т1

8A61K31/4015

8A61K31/4015

6321

Т1

8A61P35/00

8C07D401/04

6508

Т1

8A61K9/16

8A61K31/4015

6321

Т1

8C07D403/12

8C07D401/12

6512

Т1

8B01D19/02

8B01D19/00

6322

Т1

6523

Т1

8A61K31/4188

8C07D487/04

6323

Т1

6523

Т1

8C12N15/113

8C12N15/113

6438

Т1

8A61K31/4439
8A61K31/55

8C07D207/46
8C07D207/46

8A61P39/00

8C07D207/46

6523

Т1

8B66C1/10

8B66C1/10

6466

Т1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

6526

Т1

8A61K31/519

8C07D487/04

6468

Т1

8B82Y5/00

8A61K9/00

6501

Т1

8A61P3/00

8C07D487/04

6468

Т1

8A61K9/00

8A61K31/56

6502

Т1

8A61P29/00

8C07D213/79

6413

Т1

8H04N19/103

8H04N19/50

6503

Т1

8C07D213/79

8C07D213/79

6413

Т1

8H04N19/119

8H04N19/50

6503

Т1

8B28B11/12

8F03D11/04

6329

Т1

8H04N19/122

8H04N19/50

6503

Т1

8C07D401/12

8C07D231/12

6479

Т1

8H04N19/147

8H04N19/50

6503

Т1

8C07D495/04

8A61K31/4365

6518

Т1

8H04N19/44

8H04N19/50

6503

Т1

8H02M5/22

8H02H7/04

6343

Т1

8A61K31/407

8C07D217/02

6434

Т1

8A61M16/08

8A61M11/00

6344

Т1

8A61P25/28

8C07D217/02

6434

Т1

8C07K5/08

8C07K5/097

6345

Т1

8A61P9/00

8C07D217/02

6434

Т1

8A61K31/4965

8C07D241/24

6346

Т1

8C07D217/02

8C07D217/02

6434

Т1

8A61P31/12

8C07D241/24

6346

Т1

8B65D41/34

8B65D41/34

6505

Т1

8C07D209/16

8A61K31/4045

6347

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

6482

Т1

8C07D239/34

8A61K31/4045

6347

Т1

8H04N19/503

8H04N19/119

6483

Т1

8C07D307/91

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07D243/24

8C07D243/24

6484

Т1

8C07D401/12

8A61K31/4045

6347

Т1
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8A61K31/381

8A01N43/16

6349

Т1

8C07D209/14

8C07D209/14

6361

Т1

8A61K31/4245

8A01N43/16

6349

Т1

8H01M2/04

8H01M2/04

6472

Т1

8C07D239/70

8A61K31/519

6351

Т1

8C07D401/02

8C07D401/02

6474

Т1

8B60P7/16

8B60P7/16

6359

Т1

8A61P31/04

8A61K39/09

6475

Т1

8C07D417/12

8C07D285/08

6363

Т1

8A61N5/06

8A61N5/06

6495

Т1

8A61P25/00

8C07D401/12

6441

Т1

8A61K47/18

8C12N15/11

6497

Т1

8C07D405/14

8C07D207/277

6442

Т1

8A61K31/437

8A61K31/437

6498

Т1

8C07D413/10

8C07D207/277

6442

Т1

8C07C233/18

8C07C233/18

6429

Т1

8C07D498/08

8C07D413/04

6443

Т1

8A61K31/439

8A61K31/439

6496

Т1

8A01L1/04

8A01L1/04

6444

Т1

8A61F9/009

8A61F9/009

6449

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

6447

Т1

8B67D3/00

8B67D3/00

6450

Т1

8A61K9/20

8A61K47/44

6454

Т1

8C10G1/02

8C08J11/10

6426

Т1

8A61P3/04

8C07D487/04

6456

Т1

8C10G1/10

8C08J11/10

6426

Т1

8A61P9/00

8C07D487/04

6456

Т1

8H01M8/04

8H01M4/88

6318

Т1

8A61K45/06

8A61K31/496

6457

Т1

8C07D513/04

8C07D513/04

6375

Т1

8A61K31/519

8C07D473/30

6459

Т1

8C07D405/14

8C07D401/04

6508

Т1

8C07D473/30

8C07D473/30

6459

Т1

8A61K31/4188

8C07D487/04

6510

Т1

8A61K39/39

8A61K39/00

6460

Т1

8A61K31/727

8A61K31/727

6511

Т1

8C05B15/00

8B01D11/02

6464

Т1

8C07D471/04

8C07D401/12

6512

Т1

8C07K14/00

8A61K47/42

6477

Т1

8A61K31/4427

8C07D207/46

6523

Т1

8C07K14/775

8A61K47/42

6477

Т1

8A61K31/4468

8C07D207/46

6523

Т1

6478

Т1

8A61P1/16

8A61K31/557

6490

Т1

6394

Т1

8G07F7/04

8G07D11/00

6499

Т1

8A61K31/4155
8A61K31/4155

8C07D401/14
8C07D207/34

8C07D417/12

8C07D207/34

6394

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6500

Т1

8A61P31/12

8C07D277/46

6399

Т1

8H04N19/19

8H04N19/50

6503

Т1

8C10N10/04

8C10M135/10

6404

Т1

8H04N19/50

8H04N19/50

6503

Т1

8A61K31/497

8C07D239/48

6406

Т1

8C07D401/12

8C07D217/02

6434

Т1

8C07D403/12

8C07D239/48

6406

Т1

8A01N43/00

8A01N43/00

6480

Т1

8C07D471/08

8C07D239/48

6406

Т1

8H04N19/61

8H04N19/119

6483

Т1

8C10L5/48

8C10L5/46

6445

Т1

8H01M8/18

8B01D69/00

6416

Т1

8A61K38/17

8A61K38/20

6453

Т1

8C08J9/36

8C08J7/06

6417

Т1

8A61K47/02

8A61K38/20

6453

Т1

8A61K31/429

8C07D513/04

6320

Т1

8C07K16/46

8C07K16/28

6439

Т1

8C07D513/04

8C07D513/04

6320

Т1

8H02K5/22

8F04D13/08

6315

Т1

8A61P25/00

8C07D471/20

6314

Т1

8C12N9/00

8C12P21/06

6378

Т1

8C07D471/20

8C07D471/20

6314

Т1

8A01N25/00

8C07D261/04

6381

Т1

8A61P11/00

8C07D213/89

6333

Т1

8C07D231/56

8C07D231/56

6384

Т1

8C07D473/04

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K31/416

8C07D231/54

6390

Т1

8A61K31/145

8A61K31/7036

6336

Т1

8A61K31/435

8C07D231/54

6390

Т1

8A61K38/22

8A61K47/48

6357

Т1

8A61P1/00

8A61K31/4704

6391

Т1

8A61P9/00

8A61K47/48

6357

Т1
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8A01P5/00

8C07D471/04

6325

Т1

8A61P35/00

8C07D401/06

6372

Т1

8A61P25/00

8C07D487/04

6519

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6441

Т1

8A61K31/4418

8C07D211/86

6522

Т1

8C07D413/14

8C07D401/12

6441

Т1

8C07D401/10

8C07D211/86

6522

Т1

8A61K31/402

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D407/14

8C07D211/86

6522

Т1

8C07D401/12

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D489/08

8C07D489/08

6327

Т1

8C07D403/04

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6528

Т1

8C07D405/04

8C07D207/277

6442

Т1

8G01N33/497

8G01N33/497

6529

Т1

8C07D413/14

8C07D413/04

6443

Т1

8C01F11/18

8C02F1/52

6532

Т1

8C07D451/02

8C07D413/04

6443

Т1

8E01C1/00

8E01C1/00

6533

Т1

8C07K16/24

8C07K16/28

6446

Т1

8B01J21/06

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K31/16

8A61K47/44

6454

Т1

8B01J35/04

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K31/495

8A61K31/495

6455

Т1

8F01N3/035

8B01D53/94

6534

Т1

8A61P3/10

8C07D487/04

6456

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6377

Т1

8A01N43/56

8C07D401/04

6462

Т1

8C07C237/22

8C07C237/22

6409

Т1

8A61P33/10

8C07D401/04

6462

Т1

8C07K5/06

8C07C237/22

6409

Т1

8F24F5/00

8F24F5/00

6463

Т1

8A61K31/69

8A61K31/216

6435

Т1

8B01D11/02

8B01D11/02

6464

Т1

8A61P7/02

8A61K9/28

6436

Т1

8C07D471/04

8C07D401/14

6471

Т1

8A01J11/04

8B01D19/00

6322

Т1

8A61K31/198

8A61K47/42

6477

Т1

8B01D19/00

8B01D19/00

6322

Т1

8A61K51/12

8A61K47/42

6477

Т1

8A61K31/415

8A61K31/4439

6410

Т1

8A61K31/4468

8C07D401/14

6478

Т1

6410

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

6478

Т1

6410

Т1

8A61K31/4178

8C07D207/34

6394

Т1

8A61K31/44
8C07D471/04

8A61K31/4439
8A61K31/4439

8A61K33/30

8A61K31/315

6412

Т1

8A61K31/4245

8C07D207/34

6394

Т1

8C07C227/16

8C07C229/30

6414

Т1

8A61K31/427

8C07D207/34

6394

Т1

8C07K7/58

8C07C229/30

6414

Т1

8A61P9/10

8C07D207/34

6394

Т1

8B28B1/00

8F03D11/04

6329

Т1

8C07D207/34

8C07D207/34

6394

Т1

8B28B7/22

8F03D11/04

6329

Т1

8C07D413/12

8C07D207/34

6394

Т1

8C07D403/12

8C07D231/12

6479

Т1

8A61K31/433

8A61K31/433

6397

Т1

8C07D417/12

8C07D231/12

6479

Т1

8A61P35/00

8A61K31/433

6397

Т1

8A61K31/7068

8A61K31/4995

6337

Т1

8C07D213/803

8C07D213/81

6400

Т1

8C12N15/113

8C12N15/113

6338

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6401

Т1

8E04H12/08

8E04H12/08

6342

Т1

8A61P35/00

8C07D417/14

6403

Т1

8F03D11/04

8E04H12/08

6342

Т1

8C07D417/14

8C07D417/14

6403

Т1

8C07K5/062

8C07K5/097

6345

Т1

8C10M141/08

8C10M135/10

6404

Т1

8A61K9/19

8C07D241/24

6346

Т1

8C10N30/02

8C10M135/10

6404

Т1

8A61K31/4402

8A61K31/4045

6347

Т1

8A61K39/00

8A61P35/00

6405

Т1

8A61K31/506

8A61K31/4045

6347

Т1

8A61K31/506

8C07D239/48

6406

Т1

8B66D1/74

8B66D1/74

6367

Т1

8C07D239/48

8C07D239/48

6406

Т1

8C07D489/08

8C07D489/08

6368

Т1

8C07D241/26

8C07D239/48

6406

Т1
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8C07D405/14

8C07D239/48

6406

Т1

8A61L9/22

8A61L9/015

6524

Т1

8C07D409/12

8C07D239/48

6406

Т1

8A41D1/08

8A41D31/00

6527

Т1

8C07K14/575

8C07K14/575

6514

Т1

8C07H21/04

8C12P21/06

6489

Т1

8A61K38/17

8C07K16/28

6439

Т1

8G07D11/00

8G07D11/00

6499

Т1

8A61K45/06

8C07K16/28

6439

Т1

8A61K9/06

8A61K31/56

6502

Т1

8C07K16/30

8C07K16/28

6439

Т1

8H04N19/30

8H04N19/50

6503

Т1

8A61K9/14

8A61K9/14

6313

Т1

8B65D55/06

8B65D41/34

6505

Т1

8F04D15/02

8F04D13/08

6315

Т1

8A61K31/55

8A01N43/00

6480

Т1

8A61K9/00

8A61K9/00

6316

Т1

8A61K8/37

8A61K8/37

6481

Т1

8C12N9/26

8C12P21/06

6378

Т1

8A61P29/00

8A61K9/00

6482

Т1

8B01D53/86

8B01J29/56

6379

Т1

8H04N19/112

8H04N19/119

6483

Т1

8A61P13/00

8C07D231/56

6384

Т1

8H04N19/46

8H04N19/119

6483

Т1

8A61P29/00

8C07D231/56

6384

Т1

8A61K31/554

8C07D243/24

6484

Т1

8F24F12/00

8F24F12/00

6385

Т1

8C07D267/14

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K31/122

8A61K9/10

6386

Т1

8C07D413/06

8C07D243/24

6484

Т1

8A61L27/52

8A61L27/26

6387

Т1

8C07D413/14

8C07D243/24

6484

Т1

8A61M5/00

8A61M5/20

6389

Т1

8C07D419/06

8C07D243/24

6484

Т1

8A61P3/10

8C07D231/54

6390

Т1

8G01J3/02

8G01J3/02

6485

Т1

8A61K31/42

8A61K31/4704

6391

Т1

8G01J3/10

8G01J3/02

6485

Т1

8C07D498/14

8A01N43/42

6473

Т1

8A61K38/24

8A61K38/24

6415

Т1

8A61K31/437

8C07D401/02

6474

Т1

8C08L67/02

8C08J7/06

6417

Т1

6475

Т1

8B60T15/02

8B60T15/02

6419

Т1

6493

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6420

Т1

8A61K39/09
8E02D17/20

8A61K39/09
8E02D17/20

8A61K31/713

8C12N15/11

6497

Т1

8C07D403/12

8C07D401/12

6420

Т1

8A61K31/165

8C07C233/18

6429

Т1

8A61P35/00

8C07D498/16

6421

Т1

8C07C231/12

8C07C233/18

6429

Т1

8C12N5/20

8G01N33/68

6422

Т1

8C12N15/12

8C12N15/861

6427

Т1

8B65D5/44

8B65D5/02

6424

Т1

8A61K31/18

8A61K9/70

6431

Т1

8A61K31/4439

8C07D213/89

6333

Т1

8H01M4/88

8H01M4/88

6318

Т1

8A61K31/538

8C07D213/89

6333

Т1

8H01M4/92

8H01M4/88

6318

Т1

8A61K45/06

8C07D213/89

6333

Т1

8C07D513/04

8C07D487/04

6358

Т1

8C07D213/79

8C07D213/89

6333

Т1

8C12N5/10

8C07K16/10

6506

Т1

8A61P35/00

8C07D401/04

6334

Т1

8A61K31/55

8C07D215/48

6507

Т1

8C07F9/6558

8C07F9/655

6353

Т1

8C07D401/12

8C07D215/48

6507

Т1

8A01N43/90

8C07D471/04

6325

Т1

8B65B1/00

8B65B1/00

6509

Т1

8A61P3/00

8C07D211/86

6522

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6512

Т1

8A61K31/4192

8C07D249/04

6536

Т1

8C07D413/14

8C07D401/12

6512

Т1

8C07D249/04

8C07D249/04

6536

Т1

8C12Q1/68

8C12N15/113

6513

Т1

8A61K31/196

8C07C233/55

6530

Т1

8A61P9/10

8C07D207/46

6523

Т1

8C07C233/55

8C07C233/55

6530

Т1

8C07D207/46

8C07D207/46

6523

Т1

8C02F1/66

8C02F1/52

6532

Т1
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8B01J35/00

8B01D53/94

6534

Т1

8C07K16/40

8A61K39/00

6460

Т1

8A61K31/4545

8A61K31/216

6435

Т1

8C12N9/64

8A61K39/00

6460

Т1

8A61K31/437

8A61K9/28

6436

Т1

8A61P33/14

8C07D401/04

6462

Т1

8A61K9/28

8A61K9/28

6436

Т1

8F24F13/22

8F24F5/00

6463

Т1

8C07J71/00

8C07J19/00

6319

Т1

8F28C3/08

8F24F5/00

6463

Т1

8A61K31/7105

8C12N15/113

6438

Т1

8C05F7/00

8B01D11/02

6464

Т1

8A61P19/02

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07D221/20

8C07D401/14

6471

Т1

8A61P25/28

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07D401/14

8C07D401/14

6471

Т1

8C04B35/04

8F23M5/00

6467

Т1

8C07D487/04

8C07D401/14

6471

Т1

8C04B35/66

8F23M5/00

6467

Т1

8A61K47/42

8A61K47/42

6477

Т1

8A61P5/30

8C07J1/00

6469

Т1

8C12N15/113

8C12N15/113

6392

Т1

8A61K47/48

8A61K47/48

6470

Т1

8C07D403/12

8C07D207/34

6394

Т1

8A61K31/315

8A61K31/315

6412

Т1

8C06B29/08

8F42D3/04

6396

Т1

8A61P1/04

8A61K31/315

6412

Т1

8F42B3/00

8F42D3/04

6396

Т1

8E04H12/12

8F03D11/04

6329

Т1

8F42D3/04

8F42D3/04

6396

Т1

8A61K39/04

8A61K39/04

6331

Т1

8A61K31/47

8A61K31/47

6398

Т1

8C07D231/38

8C07D231/12

6479

Т1

8C10N10/02

8C10M135/10

6404

Т1

8C07H17/08

8C07H17/08

6488

Т1

8C10N40/02

8C10M135/10

6404

Т1

8A61K31/7072

8A61K31/4995

6337

Т1

8C10N50/10

8C10M135/10

6404

Т1

8A61K38/15

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K31/505

8C07D239/48

6406

Т1

8A61K31/454

8A61K31/454

6491

Т1

8C07D417/12

8C07D239/48

6406

Т1

6347

Т1

8B29C47/92

8C10L5/46

6445

Т1

6349

Т1

8E04C5/06

8E04C5/06

6451

Т1

8C07D403/12
8A61K31/41

8A61K31/4045
8A01N43/16

8A61K36/064

8A61K36/064

6350

Т1

8A61P29/00

8A61K38/20

6453

Т1

8A61K31/519

8A61K31/519

6351

Т1

8A23L1/30

8C07C39/21

6440

Т1

8B60P7/08

8B60P7/16

6359

Т1

8A61P3/10

8C07K14/575

6514

Т1

8A61P25/28

8C07D471/04

6362

Т1

8C12N15/00

8C12P21/06

6378

Т1

8A61P5/48

8A61K31/655

6366

Т1

8B01D53/94

8B01J29/56

6380

Т1

8C07C279/20

8A61K31/655

6366

Т1

8B01J29/56

8B01J29/56

6380

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6373

Т1

8C07D261/04

8C07D261/04

6381

Т1

8C07D401/14

8C07D401/12

6441

Т1

8F24F11/00

8F24F12/00

6385

Т1

8A61K31/4015

8C07D207/277

6442

Т1

8A61L27/58

8A61L27/26

6387

Т1

8C07D207/277

8C07D207/277

6442

Т1

8C08L5/08

8A61L27/26

6387

Т1

8C07D401/04

8C07D207/277

6442

Т1

8C07K14/47

8C07K14/47

6388

Т1

8C07D405/12

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D401/12

8C07D231/54

6390

Т1

8A61K31/53

8C07D413/04

6443

Т1

8A61P35/00

8C07D209/14

6361

Т1

8C07D491/10

8C07D413/04

6443

Т1

8A01N43/42

8A01N43/42

6473

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6456

Т1

8C07D513/14

8A01N43/42

6473

Т1

8A61K31/496

8A61K31/496

6457

Т1

8A61P35/00

8C07D401/02

6474

Т1

8A61K31/568

8A61K31/496

6457

Т1

8H01J61/82

8A61N5/06

6495

Т1
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8A61K31/353

8A61K31/353

6364

Т1

8A61L27/44

8A61L27/04

6332

Т1

8A61B1/00

8A61B1/00

6448

Т1

8A61K31/4545

8C07D213/89

6333

Т1

8B65B3/26

8B67D3/00

6450

Т1

8A61K31/4709

8C07D213/89

6333

Т1

8G01F11/12

8B67D3/00

6450

Т1

8A61K31/522

8C07D213/89

6333

Т1

8G01F5/00

8B67D3/00

6450

Т1

8A61P35/00

8C07F9/655

6353

Т1

8A61K39/085

8C07K14/31

6428

Т1

8A61K31/5025

8C07D487/04

6356

Т1

8H01M8/10

8H01M4/88

6318

Т1

8A61P33/00

8C07D471/04

6325

Т1

8A61K31/519

8C07D487/04

6358

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6325

Т1

8A61K31/55

8C07D487/04

6358

Т1

8C07C405/00

8C07C405/00

6520

Т1

8A61K31/551

8C07D487/04

6358

Т1

8C07D417/14

8C07D211/86

6522

Т1

8A61P11/00

8C07D487/04

6358

Т1

8C07F9/40

8C07D211/86

6522

Т1

8C07D405/12

8C07D215/48

6507

Т1

8A61P25/22

8C07D249/04

6536

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6508

Т1

8C07D249/12

8C07D249/04

6536

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6510

Т1

8A61K31/195

8C07C233/55

6530

Т1

8A61P35/00

8C07D401/12

6512

Т1

8A61P9/00

8C07C233/55

6530

Т1

8A61K31/40

8C07D207/46

6523

Т1

8B01J23/89

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K31/4415

8A61K31/44

6486

Т1

8B01J37/02

8B01D53/94

6534

Т1

8A61K9/14

8A61K31/44

6486

Т1

8F41A19/33

8F41A3/38

6433

Т1

8A61L9/015

8A61L9/015

6524

Т1

8F41A5/02

8F41A3/38

6433

Т1

8G01N33/567

8C12Q1/68

6526

Т1

8A61K31/216

8A61K31/216

6435

Т1

8A61K31/437

8C07D471/04

6500

Т1

8A61K31/282

8A61K31/216

6435

Т1

6500

Т1

8A61P25/02

8A61K31/216

6435

Т1

6501

Т1

8A61P25/08

8A61K31/4015

6321

Т1

8A61P35/00
8A61K9/00

8C07D471/04
8A61K9/00

8A61K31/4725

8C07D217/02

6434

Т1

8A01N43/56

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07D413/12

8C07D217/02

6434

Т1

8A61K31/4439

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07D487/08

8C07D217/02

6434

Т1

8A61P31/12

8A61K31/4439

6410

Т1

8H04N19/132

8H04N19/119

6483

Т1

8F03D80/00

8F03D80/00

6465

Т1

8A61K31/5513

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K31/44

8C07D213/79

6413

Т1

8A61B5/00

8G01J3/02

6485

Т1

8C07D213/81

8C07D213/79

6413

Т1

8G01J3/44

8G01J3/02

6485

Т1

8C07D401/14

8C07D231/12

6479

Т1

8G01N21/64

8G01J3/02

6485

Т1

8A61P31/04

8C07H17/08

6488

Т1

8B60T17/22

8B60T17/22

6418

Т1

8A61K45/06

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K31/502

8C07D401/12

6420

Т1

8A61P29/00

8A61K31/4365

6518

Т1

8C07D409/14

8C07D401/12

6420

Т1

8A61K9/08

8C07D241/24

6346

Т1

8C07D413/14

8C07D401/12

6420

Т1

8C07D277/34

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07D417/14

8C07D401/12

6420

Т1

8C07D333/20

8A61K31/4045

6347

Т1

8B65D5/02

8B65D5/02

6424

Т1

8A61K31/352

8A01N43/16

6349

Т1

8B65D5/50

8B65D5/02

6424

Т1

8A61P43/00

8C07D471/04

6362

Т1

8A61P31/04

8C07K14/315

6328

Т1

8C07D471/04

8C07D471/04

6362

Т1

8A61K47/48

8A61L27/04

6332

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/12

6369

Т1
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8A61K39/00

8C07K16/28

6446

Т1

8A61K31/501

8C07D401/12

6512

Т1

8G01N33/68

8C07K16/28

6446

Т1

8A61P35/00

8A61K31/44

6486

Т1

8A61K47/44

8A61K47/44

6454

Т1

8A61K47/48

8A61K9/00

6501

Т1

8A61K31/4985

8C07D487/04

6456

Т1

8A61K49/18

8A61K9/00

6501

Т1

8A61P29/00

8C07D487/04

6456

Т1

8A61K31/56

8A61K31/56

6502

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6456

Т1

8A61K47/44

8A61K31/56

6502

Т1

8A61P35/00

8C07D473/30

6459

Т1

8A61K31/4439

8C07D413/14

6504

Т1

8C07D487/04

8C07D473/30

6459

Т1

8C07D413/14

8C07D413/14

6504

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6461

Т1

8A61K31/167

8A61K9/00

6482

Т1

8C07D491/10

8C07D487/04

6461

Т1

8H04N19/105

8H04N19/119

6483

Т1

8C07D409/14

8C07D401/14

6471

Т1

8H04N19/122

8H04N19/119

6483

Т1

8A61P3/10

8C07D207/34

6394

Т1

8H04N19/176

8H04N19/119

6483

Т1

8A61K31/426

8C07D277/46

6399

Т1

8H04N19/50

8H04N19/119

6483

Т1

8C07D213/79

8C07D213/81

6400

Т1

8H04N19/96

8H04N19/119

6483

Т1

8A61K39/395

8A61P35/00

6405

Т1

8B01D69/00

8B01D69/00

6416

Т1

8A61P35/00

8A61P35/00

6405

Т1

8C07D497/04

8C07D401/12

6420

Т1

8C07D401/14

8C07D239/48

6406

Т1

8A61K31/5365

8C07D498/16

6421

Т1

8C07D405/12

8C07D239/48

6406

Т1

8C07K16/18

8G01N33/68

6422

Т1

8C07D413/12

8C07D239/48

6406

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6423

Т1

8A61K47/26

8A61K38/20

6453

Т1

8B65D5/10

8B65D5/02

6424

Т1

8A61K9/08

8A61K38/20

6453

Т1

8A61K31/4985

8C07D471/20

6314

Т1

6440

Т1

8A61K39/09

8C07K14/315

6328

Т1

6439

Т1

8C07D213/30

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K8/97
8A61K39/00

8C07C39/21
8C07K16/28

8B01J37/30

8B01J29/56

6379

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6334

Т1

8C08B37/00

8A61L27/26

6387

Т1

8C07D401/14

8C07D401/04

6334

Т1

8A61M5/20

8A61M5/20

6389

Т1

8B32B5/26

8B32B5/24

6335

Т1

8A61K31/4045

8C07D209/14

6361

Т1

8C07F9/655

8C07F9/655

6353

Т1

8C07D487/14

8A01N43/42

6473

Т1

8A61P29/00

8A61K47/48

6357

Т1

8C07D471/04

8C07D401/02

6474

Т1

8A61K31/437

8C07D471/04

6325

Т1

8C07D471/04

8C07D401/06

6476

Т1

8A61K31/4427

8C07D211/86

6522

Т1

8A61M15/00

8A61M15/00

6494

Т1

8C07D211/90

8C07D211/86

6522

Т1

8C07K14/31

8C07K14/31

6428

Т1

8C07D401/04

8C07D211/86

6522

Т1

8A61K31/704

8A61K9/70

6431

Т1

8A61K31/4196

8C07D249/04

6536

Т1

8A61K9/70

8A61K9/70

6431

Т1

8A61P25/18

8C07D249/04

6536

Т1

8C07D495/04

8C07D487/04

6358

Т1

8A61K31/55

8C07D487/04

6528

Т1

8A61K31/433

8C07D513/04

6375

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6528

Т1

8A61K31/4709

8C07D215/48

6507

Т1

8E01C3/00

8E01C1/00

6533

Т1

8C07D215/48

8C07D215/48

6507

Т1

8E02B5/00

8E01C1/00

6533

Т1

8A61K31/506

8C07D401/04

6508

Т1

8B01J23/10

8B01D53/94

6534

Т1

8C07D405/12

8C07D401/04

6508

Т1

8C07K16/22

8C07K16/22

6535

Т1
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8E03F5/22

8E03F5/22

6376

Т1

8A61K39/00

8A61K39/00

6460

Т1

8A61K31/454

8C07D401/12

6432

Т1

8B01D11/04

8B01D11/02

6464

Т1

8C07D401/12

8C07D401/12

6432

Т1

8C02F11/00

8B01D11/02

6464

Т1

8C07D207/16

8C07C237/22

6409

Т1

8A61K38/16

8A61K47/42

6477

Т1

8A61K31/337

8A61K31/216

6435

Т1

8A61K47/48

8A61K47/42

6477

Т1

8A61K31/428

8A61K31/216

6435

Т1

8A61K31/7125

8C12N15/113

6392

Т1

8A61K9/48

8A61K9/28

6436

Т1

8A61K31/422

8C07D207/34

6394

Т1

8A61K31/416

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07C253/30

8C07D223/14

6395

Т1

8A61K31/506

8A61K31/4439

6410

Т1

8A61K9/16

8A61K31/47

6398

Т1

8A61P27/06

8A61K31/4439

6410

Т1

8A61P11/00

8C07D409/14

6402

Т1

8C09K5/18

8F28D20/00

6411

Т1

8C07D407/12

8C07D409/14

6402

Т1

8F25D5/00

8F28D20/00

6411

Т1

8C10N30/12

8C10M135/10

6404

Т1

8A61P25/28

8C07D487/04

6468

Т1

8C07K16/28

8A61P35/00

6405

Т1

8A61K31/565

8C07J1/00

6469

Т1

8A61P35/00

8C07D239/48

6406

Т1

8A61K31/43

8A61K31/315

6412

Т1

8C07D491/113

8C07D239/48

6406

Т1

8B28B21/92

8F03D11/04

6329

Т1

8B29C47/00

8C10L5/46

6445

Т1

8F03D11/04

8F03D11/04

6329

Т1

8A61K9/10

8A61K38/20

6453

Т1

8C07D231/20

8C07D231/12

6479

Т1

8F16L59/02

8F16L59/02

6430

Т1

8A61K31/513

8A61K31/4995

6337

Т1

8C07D487/04

8A61K47/48

6312

Т1

8A61K31/706

8A61K31/4995

6337

Т1

8F04D13/08

8F04D13/08

6315

Т1

8B29C43/24

8B29C43/24

6517

Т1

8A61K9/20

8A61K9/00

6316

Т1

6349

Т1

8B01J29/56

8B01J29/56

6379

Т1

6350

Т1

8B01J35/10

8B01J29/56

6379

Т1

8A01N43/16
8A61P3/04

8A01N43/16
8A61K36/064

8A61K39/395

8A61K39/395

6354

Т1

8B01J29/80

8B01J29/56

6380

Т1

8C07K16/28

8A61K39/395

6354

Т1

8B01J37/02

8B01J29/56

6380

Т1

8A61K31/506

8C07D471/04

6362

Т1

8C07K16/28

8A61K39/395

6383

Т1

8C07D285/08

8C07D285/08

6363

Т1

8A61P25/00

8C07D231/56

6384

Т1

8C07D417/10

8C07D285/08

6363

Т1

8A61M5/32

8A61M5/20

6389

Т1

8A61P25/28

8C07K16/18

6365

Т1

8A61P13/00

8C07D231/54

6390

Т1

8A61K31/33

8A61K31/655

6366

Т1

8A61K45/06

8A61K31/4704

6391

Т1

8A61P5/24

8A61K31/655

6366

Т1

8B66B11/02

8B66B11/02

6360

Т1

8C07C277/02

8A61K31/655

6366

Т1

8A61P29/00

8C07D401/06

6476

Т1

8C07D405/14

8C07D401/12

6369

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6492

Т1

8A61K31/4439

8C07D401/06

6372

Т1

8C12N15/87

8C12N15/11

6497

Т1

8A61P29/00

8C07D401/12

6441

Т1

8A61P5/00

8C07C233/18

6429

Т1

8C07K16/28

8C07K16/28

6446

Т1

8C08J11/10

8C08J11/10

6426

Т1

8A61P35/00

8A61K31/495

6455

Т1

8A61K47/26

8A61K9/00

6317

Т1

8A61P15/00

8A61K31/496

6457

Т1

8A61K9/16

8A61K9/00

6317

Т1

8A61K31/52

8C07D473/30

6459

Т1

8H01M4/90

8H01M4/88

6318

Т1

8C07D473/34

8C07D473/30

6459

Т1

8C12N1/00

8C12N1/00

6352

Т1
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8C12N15/13

8C07K16/10

6506

Т1

8F25B30/06

8F28D20/00

6411

Т1

8A61P35/00

8C07D215/48

6507

Т1

8F23M5/00

8F23M5/00

6467

Т1

8C07D409/12

8C07D215/48

6507

Т1

8A61K31/52

8C07D487/04

6468

Т1

8C07D401/14

8C07D401/04

6508

Т1

8A61P35/02

8C07D487/04

6468

Т1

8A23N17/00

8B65B1/00

6509

Т1

8A61P9/00

8C07D487/04

6468

Т1

8A61K31/7088

8C12N15/113

6513

Т1

8C07J1/00

8C07J1/00

6469

Т1

8A61P9/00

8C12N15/113

6513

Т1

8C07J13/00

8C07J1/00

6469

Т1

8C12N15/113

8C12N15/113

6513

Т1

8A61K31/65

8A61K31/315

6412

Т1

8A61P25/28

8C07D207/46

6523

Т1

8B28B11/08

8F03D11/04

6329

Т1

8A61K9/20

8A61K31/44

6486

Т1

8B28B21/02

8F03D11/04

6329

Т1

8A61K31/506

8C07D403/04

6326

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6330

Т1

8A61P9/00

8C07D403/04

6326

Т1

8A01N25/00

8C07D231/12

6479

Т1

8H04N19/132

8H04N19/50

6503

Т1

8C07D401/04

8C07D231/12

6479

Т1

8H04N19/176

8H04N19/50

6503

Т1

8A61K31/7048

8C07H17/08

6488

Т1

8A61K31/551

8C07D217/02

6434

Т1

8A61K31/69

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K8/40

8A61K8/37

6481

Т1

8A61K31/7088

8C12N15/113

6338

Т1

8H04N19/119

8H04N19/119

6483

Т1

8A61K31/4045

8A61K31/4045

6347

Т1

8H04N19/44

8H04N19/119

6483

Т1

8A61P25/28

8A61K31/4045

6347

Т1

8H04N19/593

8H04N19/119

6483

Т1

8C07D213/64

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07D291/08

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K31/433

8A01N43/16

6349

Т1

8C07D498/04

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K38/44

8A61K36/064

6350

Т1

6485

Т1

8A61K31/437

8C07D471/04

6362

Т1

6421

Т1

8A61K31/655

8A61K31/655

6366

Т1

8G02B5/22
8A61K47/48

8G01J3/02
8C07D498/16

8A61K31/44

8C07D213/89

6333

Т1

8A61P37/08

8C07D401/12

6369

Т1

8B32B5/24

8B32B5/24

6335

Т1

8A61P9/00

8C07D401/06

6372

Т1

8A61K31/00

8A61K31/7036

6336

Т1

8A61K31/407

8C07D487/04

6373

Т1

8A61K31/7036

8A61K31/7036

6336

Т1

8A61P5/38

8C07D487/04

6373

Т1

8A61K31/675

8C07F9/655

6353

Т1

8A61K31/4545

8C07D401/12

6441

Т1

8C07F9/6561

8C07F9/6561

6355

Т1

8A61K31/4025

8C07D207/277

6442

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6356

Т1

8A61P29/00

8C07D413/04

6443

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6356

Т1

8C07D413/04

8C07D413/04

6443

Т1

8F16D65/18

8F16D65/18

6425

Т1

8C07D487/04

8C07D413/04

6443

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6519

Т1

8A61P29/00

8C07D401/14

6447

Т1

8A01N43/80

8C07D491/10

6521

Т1

8A61P25/28

8C07D487/04

6456

Т1

8A61P43/00

8C07D487/04

6528

Т1

8A61K31/519

8A61K31/496

6457

Т1

8A61F2/38

8A61F2/38

6531

Т1

8C12N5/071

8C12N5/071

6458

Т1

8C07K16/30

8C07K16/22

6535

Т1

8A61P29/00

8C07D473/30

6459

Т1

8A61K31/4545

8C07D401/12

6432

Т1

8A61P9/00

8A61K39/00

6460

Т1

8C07D401/14

8C07D401/12

6432

Т1

8C07D401/04

8C07D401/04

6462

Т1

8C12Q1/68

8C12Q1/68

6437

Т1

8C07D401/06

8C07D401/14

6471

Т1
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8C07D417/14

8C07D401/14

6471

Т1

8A61K31/506

8C07D401/12

6512

Т1

8C07D405/14

8C07D401/14

6478

Т1

8C07D211/94

8C07D207/46

6523

Т1

8C12N15/11

8C12N15/113

6392

Т1

8C07D223/12

8C07D207/46

6523

Т1

8C07D489/12

8C07D489/12

6393

Т1

8C07D401/12

8C07D207/46

6523

Т1

8A61P3/06

8C07D207/34

6394

Т1

8A41D31/00

8A41D31/00

6527

Т1

8C06B29/06

8F42D3/04

6396

Т1

8C12P21/06

8C12P21/06

6489

Т1

8A61P35/00

8A61K31/47

6398

Т1

8A61K31/557

8A61K31/557

6490

Т1

8A61K31/416

8C07D409/14

6402

Т1

8A61K9/19

8A61K9/00

6501

Т1

8A61K31/4965

8C07D239/48

6406

Т1

8H04N19/105

8H04N19/50

6503

Т1

8C07D401/12

8C07D239/48

6406

Т1

8H04N19/96

8H04N19/50

6503

Т1

8C10L5/46

8C10L5/46

6445

Т1

8A61P7/00

8C07D413/14

6504

Т1

8A61Q19/00

8C07C39/21

6440

Т1

8A61Q17/04

8A61K8/37

6481

Т1

8B01D11/02

8C07C39/21

6440

Т1

8H04N19/19

8H04N19/119

6483

Т1

8C07C39/21

8C07C39/21

6440

Т1

8A61K31/553

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K31/496

8A23K1/00

6487

Т1

8C07D403/06

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K31/575

8A61K9/14

6313

Т1

8C07D413/12

8C07D243/24

6484

Т1

8A61K9/107

8A61K9/14

6313

Т1

8C07D471/04

8C07D243/24

6484

Т1

8C12N1/20

8C12P21/06

6378

Т1

8A61P5/06

8A61K38/24

6415

Т1

8C12N9/24

8C12P21/06

6378

Т1

8C07D401/14

8C07D401/12

6420

Т1

8C12P19/14

8C12P7/10

6382

Т1

8C07D487/04

8C07D401/12

6420

Т1

8A61K31/415

8C07D231/56

6384

Т1

8A61K31/5025

8C07D487/04

6423

Т1

6386

Т1

8C07D401/12

8C07D213/89

6333

Т1

6389

Т1

8C07D405/12

8C07D213/89

6333

Т1

8A61K9/10
8A61M5/315

8A61K9/10
8A61M5/20

8A61P9/00

8C07D231/54

6390

Т1

8A61K31/517

8C07D401/04

6334

Т1

8A61K31/573

8A61K31/4704

6391

Т1

8B60R13/00

8B32B5/24

6335

Т1

8A61K48/00

8C12N15/11

6497

Т1

8C07F9/6584

8C07F9/655

6353

Т1

8A61P3/00

8A61K31/353

6364

Т1

8A01P7/04

8C07D471/04

6325

Т1

8A61P25/00

8C07C233/18

6429

Т1

8A61P27/06

8C07C405/00

6520

Т1

8A61P25/24

8C07C233/18

6429

Т1

8C07D491/10

8C07D491/10

6521

Т1

8A61K31/553

8A61K31/439

6496

Т1

8C07D211/86

8C07D211/86

6522

Т1

8A61P31/04

8A61K31/439

6496

Т1

8C07D401/12

8C07D211/86

6522

Т1

8F16K1/00

8B67D3/00

6450

Т1

8C07D401/14

8C07D211/86

6522

Т1

8F16K21/00

8B67D3/00

6450

Т1

8C07D413/12

8C07D211/86

6522

Т1

8A61K31/505

8A61K9/00

6317

Т1

8C07D417/04

8C07D211/86

6522

Т1

8H01M4/86

8H01M4/88

6318

Т1

8C01F5/24

8C02F1/52

6532

Т1

8A61M1/00

8A61F9/007

6324

Т1

8C02F1/68

8C02F1/52

6532

Т1

8A61P25/08

8C07D513/04

6375

Т1

8C02F103/08

8C02F1/52

6532

Т1

8A61K31/47

8C07D215/48

6507

Т1

8C07K16/28

8C07K16/22

6535

Т1

8C07D417/12

8C07D401/04

6508

Т1

8C07K16/40

8C07K16/22

6535

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6510

Т1

8A61P25/00

8C07D401/12

6432

Т1

232 | С т р а н а

Патенти

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

8A61P29/00

8C07D401/12

6432

Т1

8C07D233/24

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07D417/14

8C07D401/12

6432

Т1

8A61K31/382

8A01N43/16

6349

Т1

8A61K31/41

8A61K31/216

6435

Т1

8C07D487/04

8A61K31/519

6351

Т1

8A61K31/4192

8A61K31/216

6435

Т1

8B65D25/00

8B60P7/16

6359

Т1

8A61K31/4196

8A61K31/216

6435

Т1

8A61K39/395

8C07K16/18

6365

Т1

8A61P35/00

8A61K31/216

6435

Т1

8G01N33/577

8C07K16/18

6365

Т1

8A61K31/585

8C07J19/00

6319

Т1

8C07D401/06

8C07D401/06

6372

Т1

8C07J19/00

8C07J19/00

6319

Т1

8A61P3/00

8C07D401/12

6441

Т1

8A61P37/02

8C07D487/04

6323

Т1

8A61P35/00

8C07D207/277

6442

Т1

8A61K31/454

8A61K31/4439

6410

Т1

8C07D403/12

8C07D207/277

6442

Т1

8C07D487/04

8C07D487/04

6468

Т1

8C07D409/12

8C07D207/277

6442

Т1

8C07J51/00

8C07J1/00

6469

Т1

8C07D413/12

8C07D207/277

6442

Т1

8A61K31/4168

8A61K31/315

6412

Т1

8F24F1/00

8F24F5/00

6463

Т1

8A61K31/7048

8A61K31/315

6412

Т1

8A61K31/437

8C07D401/14

6478

Т1

8B28B19/00

8F03D11/04

6329

Т1

8A61P25/04

8C07D489/12

6393

Т1

8A61K31/519

8C07D487/04

6330

Т1

8A61K31/40

8C07D207/34

6394

Т1

8A61P25/28

8C07D487/04

6330

Т1

8C07C255/37

8C07D223/14

6395

Т1

8A61K31/4995

8A61K31/4995

6337

Т1

8A61K9/48

8A61K31/47

6398

Т1

8A61P35/00

8A61K31/4995

6337

Т1

8C07D277/46

8C07D277/46

6399

Т1

8A61K31/4365

8A61K31/4365

6518

Т1

8C07D213/81

8C07D213/81

6400

Т1

8A61P35/00

8A61K31/4365

6518

Т1

8A61P35/00

8C07D487/04

6401

Т1

6518

Т1

8A61P29/00

8C07D409/14

6402

Т1

6342

Т1

8C07D409/14

8C07D409/14

6402

Т1

8A61P9/00
8E04H12/16

8A61K31/4365
8E04H12/08

8A61M11/00

8A61M11/00

6344

Т1

8C10M135/10

8C10M135/10

6404

Т1

8A61M15/00

8A61M11/00

6344

Т1

8C10M159/24

8C10M135/10

6404

Т1

8A61M16/14

8A61M11/00

6344

Т1

8C10N30/06

8C10M135/10

6404

Т1

8C07K5/083

8C07K5/097

6345

Т1

8B29C47/08

8C10L5/46

6445

Т1

8C07K5/097

8C07K5/097

6345

Т1

8A61K38/20

8A61K38/20

6453

Т1

8A61P31/16

8C07D241/24

6346

Т1

8A61K38/22

8C07K14/575

6514

Т1

8C07C317/14

8A61K31/4045

6347

Т1

8C07C323/01

8A61K31/4045

6347

Т1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)

(51)

(11)

(13)

AbbVie Bahamas Ltd.

A 61K 31/454, A 61P 31/14

6491

Т1

AbbVie Inc.

A 01N 43/42, C 07D 487/14, 498/14, 513/14

6473

Т1

Acino AG

B 29C 43/24, A 61K 9/70

6517

Т1

6460

Т1

Affiris AG

A 61K 39/00, 39/385, 39/39, A 61P 3/06, 9/00, C 07K
16/40, C 12N 9/64

Akebia Therapeutics Inc.

C 07D 213/81, 213/79, 213/803

6400

Т1

Aksuyek, Cuneyt

F 24F 5/00, 1/00, 13/22, F 28C 3/08

6463

Т1

Albany Medical College

A 01N 43/00, A 61K 31/55

6480

Т1

Alco Systems Sweden AB

G 01N 33/497

6529

Т1

Alcon LenSx, Inc.

A 61F 9/009

6449

Т1

Alcon Research, Ltd.

A 61F 9/007, A 61M 1/00

6324

Т1

Alcon Research, Ltd.

A 61F 9/007

6452

Т1

A 61K 9/00, 31/505, 47/26, 47/38, 9/16

6317

Т1

6459

Т1

6535

Т1

Alkermes Controlled Therapeutics,
Inc. and Alkermes Pharma Ireland
Limited
Amgen Inc.
Amgen Research (Munich) GmbH

C 07D 473/30, A 61K 31/519, 31/52, A 61P 29/00,
35/00, C 07D 473/34, 487/04
C 07K 16/22, A 61K 39/00, C 07K 16/28, 16/30,
16/40
C 07D 401/12, A 61K 31/502, A 61P 35/00, C 07D

Amgen, Inc

401/14, 403/12, 409/14, 413/14, 417/14, 471/04,
487/04, 497/04

6420

Т1

Arc Medical Design Limited

A 61B 1/00

6448

Т1

F 16L 59/02

6430

Т1

C 08J 7/06, 9/36, C 08L 67/02

6417

Т1

6476

Т1

Armacell Enterprise GmbH & Co.
KG
Armacell Enterprise GmbH & Co.
KG
Array Biopharma Inc.

C 07D 401/06, A 61K 31/4709, A 61P 29/00, C 07D
471/04, 519/00

Array Biopharma, Inc.

A 61K 31/433, A 61P 35/00

6397

Т1

Arrowhead Research Corporation

C 12N 15/11, A 61K 31/713, 47/18, 48/00, C 12N
15/87

6497

Т1

6406

Т1

Astellas Pharma Inc. and Kotobuki
Pharmaceutical Co., Ltd.
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471/08, 491/113
Astex Therapeutics Ltd.

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

6500

Т1

ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE

A 61K 31/439, 31/4995, 31/55, 31/553, A 61P 31/04

6496

Т1

6474

Т1

6402

Т1

6526

Т1

6432

Т1

6441

Т1

6384

Т1

6390

Т1

Astrazeneca AB

C 07D 401/02, A 61K 31/437, 31/506, A 61P 35/00,
C 07D 471/04

AstraZeneca AB and Bayer Pharma

C 07D 409/14, A 61K 31/416, 31/4439, A 61P 11/00,

Aktiengesellschaft

29/00, C 07D 407/12, 407/14

Astute Medical, Inc.

C 12Q 1/68, G 01N 33/567

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

C 07D 401/12, A 61K 31/454, 31/4545, A 61P 25/00,

ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F.

29/00, 3/00, 35/00, C 07D 401/14, 405/14, 413/14,

- S.p.A.

417/14

Aziende Chimiche Riunite Angelini

C 07D 401/12, A 61K 31/454, 31/4545, A 61P 25/00,

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

29/00, 3/00, 35/00, C 07D 401/14, 405/14, 413/14

Aziende Chimiche Riunite Angelini

C 07D 231/56, A 61K 31/415, A 61P 13/00, 25/00,

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

29/00

Aziende Chimiche Riunite Angelini

C 07D 231/54, A 61K 31/416, 31/435, A 61P 13/00,

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

3/10, 9/00, C 07D 401/12

BALTIC BIO AB

C 07D 285/08, 417/10, 417/12

6363

Т1

BASF SE

B 01J 29/56, B 01D 53/86, 53/94, B 01J 35/10,
37/10, 37/30

6379

Т1

BASF SE

B 01J 29/56, B 01D 53/94, B 01J 29/80, 37/02

6380

Т1

A 61K 47/48

6470

Т1

Bayer Consumer Care AG

A 61K 8/37, 8/40, A 61Q 17/04

6481

Т1

Bayer HealthCare LLC

A 61K 31/44, 31/4415, 9/14, 9/16, 9/20, A 61P 35/00

6486

Т1

Bayer Intellectual Property GmbH

C 07D 413/14, A 61K 31/4439, A 61P 7/00

6504

Т1

Bayer Intellectual Property GmbH

B 65D 41/34, 55/06

6505

Т1

6530

Т1

Baxalta GmbH and Baxalta
Incorporated

Bayer Intellectual Property GmbH

C 07C 233/55, A 61K 31/195, 31/196, 45/06, A 61P
9/00, C 07C 235/38

Bayer Intellectual Property GmbH

C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

6356

Т1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft
and Bayer Intellectual Property

C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

6401

Т1

C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

6423

Т1

A 61K 47/48, 38/22, A 61P 11/00, 29/00, 9/00

6357

Т1

C 12N 15/113, A 61K 31/7105

6438

Т1

GmbH
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
and Bayer Intellectual Property
GmbH
Bayer Pharma Aktiengesellschaft
and Bayer Intellectual Property
GmbH
BioMarin Technologies B.V. and
Academisch Ziekenhuis Leiden
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BIOPROJET

C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 37/08, C 07D
405/14, 417/12, 417/14

6369

Т1

Birken AG

A 61K 31/56, 47/44, 9/00, 9/06

6502

Т1

C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 25/28

6330

Т1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P 35/00

6510

Т1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 29/00

6447

Т1

6522

Т1

C 07K 16/28

6377

Т1

A 61K 9/28, 31/437, 9/48, A 61P 7/02

6436

Т1

Caloritum NV and Universiteit Gent

F 28D 20/00, C 09K 5/18, F 25B 30/06, F 25D 5/00

6411

Т1

Canbekte, Hüsnü Sinan

C 22B 23/00

6408

Т1

CarbonX B.V.

H 01M 4/88, 4/86, 4/90, 4/92, 8/04, 8/10

6318

Т1

F 42D 3/04, C 06B 29/06, 29/08, F 42B 3/00

6396

Т1

Celgene Corporation

A 61K 31/495, A 61P 35/00

6455

Т1

CELGENE CORPORATION

C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 07D
401/14

6334

Т1

Cephalon, Inc.

C 07D 403/04, A 61K 31/506, A 61P 9/00

6326

Т1

6464

Т1

6333

Т1

6446

Т1

Boehringer Ingelheim International
GmbH

C 07D 211/86, A 61K 31/4418, 31/4427, A 61P 3/00,
Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 211/90, 401/04, 401/10, 401/12, 401/14,
407/14, 413/04, 413/12, 417/04, 417/14, C 07F 9/40

Bristol-Myers Squibb Company and
Domantis Limited
Bristol-Myers Squibb Company and
Pfizer Inc.

CEBAR - DG Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia

Chemische Fabrik Budenheim KG

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

B 01D 11/02, 11/04, C 02F 11/00, C 05B 15/00, C
05F 7/00
C 07D 213/89, A 61K 31/44, 31/4433, 31/4439,
31/444, 31/4545, 31/4709, 31/522, 31/5377, 31/538,
45/06, A 61P 11/00, C 07D 213/30, 213/61, 213/79,
401/12, 405/12, 417/12, 473/04
C 07K 16/28, A 61K 39/00, C 07K 16/24, C 12N 5/10,
G 01N 33/68

Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH

C 12P 7/10, C 12N 9/42, C 12P 19/14

6382

Т1

CMC ICOS Biologics, Inc.

C 12P 21/06, C 07H 21/04

6489

Т1

Crucell Holland B.V.

C 07K 16/10, C 12N 15/13, 15/63, 5/10

6506

Т1

6434

Т1

6394

Т1

D. Western Therapeutics Institute,
Inc.

C 07D 217/02, A 61K 31/407, 31/4725, 31/496,
31/5377, 31/551, A 61P 25/28, 27/06, 9/00, C 07D
401/12, 413/12, 487/08
C 07D 207/34, A 61K 31/40, 31/4155, 31/4178,

Daiichi Sankyo Company, Limited
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Dignity Sciences Limited

A 61K 31/557, A 61P 1/16

6490

Т1

Discovery Laboratories, Inc.

A 61M 11/00, 15/00, 16/08, 16/14

6344

Т1

Drössler GmbH Umwelttechnik

E 04H 12/08, 12/16, F 03D 11/04

6342

Т1

6479

Т1

E. I. du Pont de Nemours and
Company

C 07D 231/12, A 01N 25/00, C 07D 231/20, 231/38,
401/04, 401/12, 401/14, 403/12, 407/12, 409/04,
417/12

E. I. du Pont de Nemours and
Company

C 07D 261/04, A 01N 25/00

6381

Т1

EB IP Lybridos B.V.

A 61K 31/496, 31/519, 31/568, 45/06, A 61P 15/00

6457

Т1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

A 61K 31/47, 9/16, 9/48, A 61P 35/00

6398

Т1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07D 471/04, A 61K 31/437, 31/444, 31/506, A 61P
25/28, 43/00

6362

Т1

A 23K 1/00, A 61K 31/496

6487

Т1

6347

Т1

6354

Т1

6365

Т1

6536

Т1

6345

Т1

6468

Т1

Elanco Animal Health Ireland
Limited

ELI LILLY AND COMPANY

A 61K 31/4045, 31/4402, 31/4406, 31/4409, 31/506,
A 61P 25/28, C 07C 217/54, 317/14, 323/01, C 07D
209/14, 209/16, 213/64, 233/24, 239/34, 277/34,
307/91, 333/20, 401/12, 403/12

Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company
Enanta Pharmaceuticals, Inc.
Epizyme, Inc.

A 61K 39/395, C 07K 16/28
C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28, G 01N
33/577
C 07D 249/04, A 61K 31/4192, 31/4196, A 61P
25/18, 25/22, 25/24, C 07D 249/12
C 07K 5/097, A 61K 38/21, C 07K 5/062, 5/08, 5/083
C 07D 487/04, A 61K 31/519, 31/52, A 61P 25/28,
29/00, 3/00, 35/00, 35/02, 9/00

Estetra S.P.R.L.

C 07J 1/00, A 61K 31/565, A 61P 5/30, C 07J 13/00,
51/00

6469

Т1

Etablissements MAGYAR

B 01D 19/00, A 01J 11/04, B 01D 19/02

6322

Т1

6364

Т1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C 07D
311/80

Euro-Celtique S.A.

C 07D 489/08

6327

Т1

Ferring BV

A 61K 38/24, A 61P 5/06

6415

Т1

FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

A 61L 27/26, 27/52, 27/58, C 08B 37/00, C 08L 5/08

6387

Т1

Fuchs Petrolub SE

C 10M 135/10, 141/08, 159/24, C 10N 10/02, 10/04,
30/02, 30/06, 30/12, 40/02, 50/10

6404

Т1

6405

Т1

Ganymed Pharmaceuticals AG and
Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz

A 61P 35/00, A 61K 39/00, 39/395, C 07K 16/28,
16/30

Genentech, Inc.

A 61K 39/00, A 61P 27/02, 35/00, C 07K 16/28

6348

Т1

Genzyme Corporation and Alcafleu

A 61K 39/395, A 61P 25/00, C 07K 16/28

6383

Т1
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Management GmbH & Co. KG
Geron Corporation

C 12Q 1/68

6437

Т1

Gilead Sciences, Inc.

C 07D 487/04, A 61K 31/519, 31/55, 31/551, A 61P
11/00, C 07D 495/04, 513/04

6358

Т1

C 07D 243/24, A 61K 31/5513, 31/553, 31/554, C
Gilead Sciences, Inc.

07D 267/14, 291/08, 403/06, 413/06, 413/12, 413/14,
419/06, 471/04, 487/04, 498/04

6484

Т1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 39/09, 39/00, A 61P 31/04

6475

Т1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 39/04

6331

Т1

6328

Т1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

C 07K 14/315, A 61K 39/09, A 61P 31/04, C 07K
16/12

GlaxoSmithKline LLC

C 07D 487/04, A 61K 31/55, A 61P 35/00, 43/00

6528

Т1

Gnosis S.p.A.

A 61K 36/064, 38/44, A 61P 3/04

6350

Т1

H. Lundbeck A/S

C 07D 489/08

6368

Т1

6378

Т1

Halozyme, Inc.

C 12P 21/06, C 07H 21/04, C 07K 14/435, C 12N
1/20, 15/00, 9/00, 9/24, 9/26

Hipp & Co

B 65D 5/02, 5/10, 5/44, 5/50

6424

Т1

ImmunoGen, Inc.

C 07D 498/16, A 61K 31/5365, 47/48, A 61P 35/00

6421

Т1

Incyte Holdings Corporation

C 07D 487/04, 491/10

6461

Т1

6471

Т1

6478

Т1

Incyte Holdings Corporation
Incyte Holdings Corporation

C 07D 401/14, 221/20, 401/06, 405/14, 409/14,
417/14, 471/04, 487/04
C 07D 401/14, A 61K 31/4155, 31/437, 31/4468, A
61P 29/00, C 07D 405/14

Incyte Holdings Corporation

A 61K 31/437, 31/519, A 61P 27/00

6498

Т1

Industrialesud S.P.A.

B 32B 5/24, 5/26, B 60R 13/00

6335

Т1

H 01M 2/04, 2/12

6472

Т1

Inversiones HIKI6, S.L.

B 65B 1/00, A 23N 17/00, B 65B 65/00

6509

Т1

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

C 07D 401/04, A 01N 43/56, A 61K 31/4439, A 61P
33/02, 33/10, 33/12, 33/14

6462

Т1

6366

Т1

Industrie Composizione Stampati
S.r.L.

ITF Research Pharma, S.L.U.

A 61K 31/655, 31/33, A 61P 5/24, 5/48, C 07C
277/02, 279/20

Janssen Pharmaceutica N.V.

C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 25/00

6519

Т1

Janssen Pharmaceutica NV

G 01N 33/68, C 07K 16/18, C 12N 5/20

6422

Т1

Jenabatteries GmbH

B 01D 69/00, H 01M 8/18

6416

Т1

Julius-Maximilians-Universität

C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61P 1/16, 9/00, C

Würzburg

12Q 1/68

6513

Т1

6409

Т1

6425

Т1

Kalvista Pharmaceuticals Limited
KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH
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B 60T 17/22

6418

Т1

B 60T 15/02

6419

Т1

KSB Aktiengesellschaft

E 03F 5/22, F 04D 13/14

6376

Т1

Les Laboratoires Servier

C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 25/00, 25/22,
25/24, 5/00, C 07C 231/12

6429

Т1

Les Laboratoires Servier

C 07D 223/14, C 07C 253/30, 255/37

6395

Т1

Les Laboratoires Servier

A 61K 31/519, C 07D 239/70, 487/04

6351

Т1

6450

Т1

KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH

Lesaffre et Compagnie

B 67D 3/00, B 65B 3/26, F 16K 1/00, 21/00, 35/00, G
01F 11/12, 5/00

LEWMAR LIMITED

B 66D 1/74

6367

Т1

Loganchuk, Vladimir

F 41A 3/38, 19/32, 19/33, 5/02

6433

Т1

Maes, Luc

E 01C 1/00, 3/00, E 02B 5/00

6533

Т1

MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL

A 61K 47/42, 31/195, 31/198, 38/16, 47/48, 49/00,

EDUCATION AND RESEARCH

51/12, C 07K 14/00, 14/775

6477

Т1

Menarini International Operations
Luxembourg S.A.

A 61M 5/20, 5/00, 5/31, 5/315, 5/32

6389

Т1

6413

Т1

6442

Т1

6320

Т1

6518

Т1

Merck Patent GmbH

Merck Patent GmbH

Merck Patent GmbH
Merck Patent GmbH

C 07D 213/79, A 61K 31/44, A 61P 29/00, 35/00, C
07D 213/81
C 07D 207/277, A 61K 31/4015, 31/402, 31/4025, A
61P 35/00, C 07D 401/04, 401/06, 401/12, 403/04,
403/12, 405/04, 405/12, 405/14, 409/12, 413/10,
413/12
C 07D 513/04, A 61K 31/429
A 61K 31/4365, A 61P 29/00, 3/00, 35/00, 9/00, C
07D 495/04

MERIAL

C 12N 1/00

6352

Т1

Merial, Inc.

A 61K 9/00, 9/20

6316

Т1

Merial, Inc.

C 07D 471/04, A 01N 43/90, A 01P 5/00, 7/04, A 61K
31/437, A 61P 33/00

6325

Т1

Moerman, Sam

A 01L 1/04

6444

Т1

6440

Т1

Morinaga & Co., Ltd.

C 07C 39/21, A 23L 1/30, A 61K 8/97, A 61Q 19/00,
B 01D 11/02, C 07C 37/82

Moving Sun Limited

A 61L 9/015, 9/22

6524

Т1

Newlink Genetics Corporation

C 07D 487/04, A 61K 31/4188, A 61P 37/02

6323

Т1

Nicox S.A.

C 07C 405/00, A 61K 31/5575, A 61P 27/06

6520

Т1

National Center of Neurology and
Psychiatry

C 12N 15/113, A 61K 31/7125, C 12N 15/11

6392

Т1

Nivalis Therapeutics, Inc.

A 01N 43/16, A 61K 31/352, 31/381, 31/382, 31/41,

6349

Т1

Nippon Shinyaku Co., Ltd. and
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31/4245, 31/433
Norton Healthcare Limited

A 61M 15/00

6494

Т1

Novabiotics Limited

A 61K 31/7036, 31/00, 31/145

6336

Т1

6508

Т1

6512

Т1

6403

Т1

6443

Т1

Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG
Novartis AG

C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 07D
401/14, 405/12, 405/14, 417/12
C 07D 401/12, A 61K 31/501, 31/506, A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 403/12, 413/14, 471/04
C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 35/00
C 07D 413/04, A 61K 31/53, A 61P 29/00, C 07D
413/14, 417/14, 451/02, 487/04, 491/10, 498/08

Novartis AG

C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 5/38

6373

Т1

Novartis AG

C 07D 209/14, A 61K 31/4045, A 61P 35/00

6361

Т1

Novomatic AG

G 07D 11/00, G 07F 7/04

6499

Т1

Nucana Biomed Limited

C 07F 9/655, A 61K 31/675, 31/7072, 45/06, A 61P
35/00, C 07F 9/6558, 9/6584, C 07H 19/10

6353

Т1

C 08J 11/10, C 10G 1/02, 1/10

6426

Т1

C 02F 1/52, C 01F 11/18, 5/24, C 02F 1/44, 1/66,
1/68, 103/08

6532

Т1

6439

Т1

OMV REFINING & MARKETING
GMBH
Omya International AG
Oncomed Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28, A 61K 38/17, 39/00, 45/06, C 07K
16/30, 16/46

ONXEO

A 61K 9/00, 31/704, 47/48, 49/18, 9/19, 9/51, B 82Y
5/00

6501

Т1

Oosthuizen, Christiaan Rudolf

A 61F 2/38

6531

Т1

6515

Т1

Orion Corporation
Pedrollo S.p.a.

F 04D 13/08, 15/02, H 02K 5/22

6315

Т1

Pharma Mar S.A.

A 61K 31/4995, 31/513, 31/517, 31/519, 31/69,
31/706, 31/7068, 31/7072, 38/15, 45/06, A 61P

6337

Т1

6319

Т1

6385

Т1

6485

Т1

35/00, 35/02
Pharma Mar S.A.
Phaza Energy Ltd.
Pierrel Pharma S.r.l.

C 07J 19/00, A 61K 31/585, A 61P 35/00, C 07J
71/00
F 24F 12/00, A 01G 9/24, F 24F 11/00
G 01J 3/02, A 61B 5/00, G 01J 3/10, 3/12, 3/44, G
01N 21/64, G 02B 5/22

Purdue Pharma L.P.

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

6393

Т1

Radikal Therapeutics Inc.

C 07D 207/46, A 61K 31/40, 31/4427, 31/4439,
31/444, 31/4468, 31/55, A 61P 25/28, 39/00, 9/10, C

6523

Т1

07D 211/94, 223/12, 401/12
Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG

F 23M 5/00, C 04B 35/04, 35/043, 35/66, F 27D 1/00

6467

Т1

Regenesance B.V.

C 12N 15/113, A 61K 31/7088

6338

Т1
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Reynolds Presto Products Inc.

E 02D 17/20

6493

Т1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07F 9/6561

6355

Т1

Romark Laboratories, L.C.

C 07D 277/46, A 61K 31/426, A 61P 31/12

6399

Т1

C 10L 5/46, B 29C 47/00, 47/08, 47/92, C 10L 5/48

6445

Т1

6483

Т1

6503

Т1

Sacave Patents and Investments
2015, S.L.

H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112, 19/122,
Samsung Electronics Co., Ltd

19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46,
19/50, 19/503, 19/593, 19/61, 19/96
H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119, 19/122,

Samsung Electronics Co., Ltd

19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46,
19/96
A 61K 31/4439, A 01N 43/56, A 61K 31/415, 31/416,

Samumed, LLC

31/4188, 31/44, 31/454, 31/506, A 61P 17/06, 19/02,
25/28, 27/06, 31/12, 35/00, C 07D 471/04

6410

Т1

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.

A 61K 47/44, 31/16, 9/20

6454

Т1

A 61K 9/70, 31/18, 31/704

6431

Т1

Sidenor S.A.

E 04C 5/06

6451

Т1

SIGMA-TAU Research Switzeland
S.A.

A 61K 31/727

6511

Т1

6456

Т1

Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

Signal Pharmaceuticals, LLC

C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/28, 29/00,
3/04, 3/10, 35/00, 9/00

Sintetica S.A.

A 61K 9/00, 31/167, A 61P 29/00

6482

Т1

Southern Fox Investments Limited

H 02H 7/04, H 02M 5/22

6343

Т1

SP-GmbH & Co.KG

A 61N 5/06, H 01J 61/82

6495

Т1

Spirogen Sarl

A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04

6312

Т1

Sulur, Vanangamudi Subramaniam

A 61K 9/14, 31/575, 47/36, 9/107

6313

Т1

Swedish Orphan Biovitrum AB

A 61K 38/20, 38/17, 47/02, 47/26, 9/08, 9/10, A 61P

(Publ)

29/00

6453

Т1

Swedish Orphan Biovitrum
International AB

A 61K 9/10, 31/122, A 61P 3/00

6386

Т1

6507

Т1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

C 07D 215/48, A 61K 31/47, 31/4709, 31/55, A 61P
35/00, C 07D 401/12, 405/12, 409/12

TAISHO PHARMACEUTICAL CO.,
LTD

C 07H 17/08, A 61K 31/7048, A 61P 31/04

6488

Т1

Takeda GmbH

C 07D 401/04

6492

Т1

Takeda Pharmaceutical Company

A 61K 31/216, 31/282, 31/337, 31/41, 31/4192,

Limited

31/4196, 31/428, 31/4545, 31/69, A 61P 25/02, 35/00

6435

Т1

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

A 61K 31/4704, A 01N 43/42, A 61K 31/42, 31/573,
31/58, 31/606, 45/06, A 61P 1/00, C 07D 215/56

6391

Т1

The Curators Of The University Of

A 61L 27/04, A 61K 47/48, A 61L 27/24, 27/44, 27/60

6332

Т1
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Missouri
The Regents of the University of
California
Toyama Chemical Co., Ltd.

C 12N 15/861, 15/12, 5/10
C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19, A 61P
31/12, 31/16

6427

Т1

6346

Т1

UCB Biopharma SPRL

C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61P 25/08

6375

Т1

Umicore AG & Co. KG

B 01D 53/94, B 01J 21/06, 23/10, 23/89, 29/08,
29/40, 29/70, 35/00, 35/04, 37/02, F 01N 3/035

6534

Т1

A 61K 31/4015, 9/16, A 61P 25/08

6321

Т1

University Of Chicago

C 07K 14/31, A 61K 39/085

6428

Т1

University of Louisville Research

C 12N 5/071, A 61K 35/12, A 61P 37/00, C 12N

Foundation, Inc.

5/0789

6458

Т1

C 07D 471/20, A 61K 31/4985, A 61P 25/00

6314

Т1

Viamet Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 401/06, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, 9/00

6372

Т1

Wobben Properties GmbH

B 60P 7/16, 7/08, B 65D 25/00

6359

Т1

Wobben Properties GmbH

B 66B 11/02

6360

Т1

6329

Т1

Uni-Pharma Kleon Tsetis
Pharmaceutical Laboratories S.A.

Vertex Pharmaceuticals
Incorporated

Wobben Properties GmbH

F 03D 11/04, B 28B 1/00, 11/08, 11/12, 19/00, 21/02,
21/92, 7/22, E 04H 12/12

Wobben Properties GmbH

F 03D 80/00

6465

Т1

Wobben Properties GmbH

B 66C 1/10

6466

Т1

Wobben Properties GmbH

F 03D 80/00

6525

Т1

Xellia Pharmaceuticals ApS

C 07C 229/30, 227/16, C 07K 7/58

6414

Т1

Xigen Inflammation Ltd.

C 07K 14/47

6388

Т1

X-Technology Swiss GmbH

A 41D 31/00, 1/08, 27/28

6527

Т1

6412

Т1

Yale University

A 61K 31/315, 31/4168, 31/43, 31/65, 31/7048,
33/30, A 61P 1/04

Yan Engines, Inc.

F 02B 75/32

6407

Т1

Zoetis Services LLC

C 07D 491/10, A 01N 43/80

6521

Т1

ZP Holding SPV K/S

C 07K 14/575, A 61K 38/22, 47/48, A 61P 3/10

6514

Т1
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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 2009/494

на сите тие материјали или од пластика,

(220) 21/05/2009

(442) 31/10/2016
(731) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Г. Речица Тетово, MK

куќни

(540)

(210) TM 2014/179

кујнски

апарати,

садови

за

домачинство и зидни тапети.
(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2016
(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ

JAFFA JUPI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
25

или

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса,
TR

облека,

чевли

и

капи

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис

(210) TM 2012/1159

Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/11/2012

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија на мало со
мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експортимпорт Скопје
, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје
(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
црвена

(540)

(591) црна и бела
(531) 27.05.24

(531) 03.04.02;07.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи (путер)

кл. 20

(210) TM 2014/180

мебел, огледала, рамкки за слики,

производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,
китови коски, школки, седеф, морска пења и
замена на сите тие материјали или од

(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2016
(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ
Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса,

пластика
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за

TR

домаќинство

СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис

кл.
кл. 35

27
зидни
тапети
услуги при продажба на мало со:

мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ

Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

прачки, рогови, коски, сланова коска, китови
коски, школки, седеф, морска пења и замена
244 | С т р а н а
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(731) UNI-CHARM CORPORATION (Japanese
corporation)
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi,
Ehime-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
црвена
(531) 03.04.02;07.01.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2014/181

(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2016
(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ
Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса,
TR
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)

MOONY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

препарати;

санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во медицината и
ветерината, храна за бебиња, диететски
суплементи
за
луѓето
и
животните;
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди;

штетници,
вклучително

фунгициди,
фармацевтски,

ветеринарни
и
санитарни
препарати;
хигиенски
влошки,
дневни
влошки
(хигиенски); менструални тампони; хигиенски
куси панталони; хигиенски куси панталони
направени од текстил и што не се за една
употреба; влажни марамици за жени за
чистење на гениталната област; пелени;
бебешки пелени-гаќички; пелени за една
употреба или пелени од хартија или
целулоза за бебиња; пелени или пелени од
хартија или целулоза во вид на гаќички за

(591) светло сина, сина, бела, црна, зелена,
жолта, црвена
(531) 03.04.02;06.19.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2014/772

(220) 10/07/2014
(442) 31/10/2016

Трговски марки

бебиња; пелени за бебиња; гаќички за
одвикнување
од
пелени;
пелени
за
интонтиненција; пелени за инконтиненција
или пелени од хартија или целулоза во вид
на гаќичи; влошки за инконтиненција; дневни
влошки за инконтиненција; куси панталони за
инконтиненција; влошки за нега на градите;
боксерки

за

инконтинеција;

завои

за

преврски; лепливи фластери; абсорбирачки
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памук; гази за преврски; намастена хартија
за медициски цели; фармацевтски вафери,
млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав
(за бебиња); преврски за очи за медицински
цели; завои за уши; влажни марамици
импрегнирани со фармацевтски лосиони
(210) TM 2015/123

(220) 02/02/2015

(442) 31/10/2016
(731) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафеана, црвена,
виолетова, црна
(531) 03.05.05;19.03.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 снек (snack) храна, грицки, переци
(210) TM 2015/152

(220) 06/02/2015

(442) 31/10/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(591) црвена, бела, златна, светла и темна ;

(540)

сина, кафеава, зелена
(531) 05.07.06;08.01.22;08.03.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

млечни

производи

кл. 30 сладолед
(210) TM 2015/147

(220) 05/02/2015

(442) 31/10/2016
(731) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.

(591) бела, црна, црвена, зелена, сина, сите
нијанси на кафеава, виолетова

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK

(531) 03.05.09;05.03.20;25.01.19
(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски , диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба
(210) TM 2015/216

(220) 20/02/2015
(442) 31/10/2016
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(731) Друштво за производство, трговија и

(210) TM 2015/217

услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО

Прилеп
ул. Трајко Николоски бр. 48, 7500 Прилеп,

(220) 20/02/2015

Прилеп
ул. Трајко Николоски бр. 48, 7500 Прилеп,

MK
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

MK
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) зелена, сина и нијанси на жолта,
кафеава и црвена
(591) зелена, сина и нијанси на жолта,
кафеава и црвена
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 Зашеќерено овошје; сончоглед; орев
(подготвуван); кокос (сушен кокосов орев),
конзервирана леќа; маслинки; маслинки
(конзервирани); грозје (суво); овошни кришки;
урми.
кл. 30 Жита (приправки од жита, снегулки од
сушени жита, брашно од жита); зобени
снегулки, бадеми (пржени); ориз; пченкарни
снегулки; пржена пченка; чипс направен од
жита; житни култури; печени зрна; пуканки;
снегулки од житарици; оброци направени од
жита.
кл. 31

леблебија; арашиди (кикирики);

арашиди ( кикирики преработени, пржени
зачинети, белени), бадем, орев, лешник,
ф’стак, сусам, сончоглед;

семки од тиква;

леќа; зрнести производи што не се опфатени
со другите класи. кокосов орев (кора на
кокосов орев); свежо овошје, свеж зеленчук,
агруми

(531) 05.07.24;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 Зашеќерено овошје; сончоглед; орев
(подготвуван); кокос (сушен кокосов орев),
конзервирана леќа; маслинки; маслинки
(конзервирани); грозје (суво); овошни кришки;
урми.
кл. 30 Жита (приправки од жита, снегулки од
сушени жита, брашно од жита); зобени
снегулки, бадеми (пржени); ориз; пченкарни
снегулки; пржена пченка; чипс направен од
жита; житни култури; печени зрна; пуканки;
снегулки од житарици; оброци направени од
жита.
кл. 31
леблебија; арашиди (кикирики);
арашиди ( кикирики преработени, пржени
зачинети, белени), бадем, орев, лешник,
ф’стак, сусам, сончоглед; семки од тиква;
леќа; зрнести производи што не се опфатени
со другите класи. кокосов орев (кора на
кокосов орев); свежо овошје, свеж зеленчук,
агруми
(210) TM 2015/325

(220) 24/03/2015
(442) 31/10/2016

Трговски марки
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(300) 201431645 08/12/2014 AZ
(731) Dunhill Tobacco of London Limited

кл. 32

газирани и негазирани пијалоци;

Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

енергетски пијалоци

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

(210) TM 2015/524

пијалоци од природни овошја; безалкохолни

(220) 12/05/2015

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

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-

(540)

МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, MK
(740) КРИН-МЕДИА ДООЕЛ, Подружница
Скопје
ул.Коле Неделковски бр.61 локал 1, Скопје
(540)

(591) светла сина, сребрена, темна сина
(531) 24.09.05;24.09.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, сива

кл. 34

виткање, тутун за луле и производи од тутун

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/474

(220) 22/04/2015

кл.
35
изнајмување

(442) 31/10/2016

надворешно рекламирање

(531) 25.01.19

цигари, пури, цигарилоси, тутун за

рекламен

рекламирање
простор

(731) FRUTEX sh.p.k.
Brigada 123 p.n. 23000-Suhareke/Therande,

(210) TM 2015/525

Kosovo, ZB

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

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

(220) 12/05/2015

маркетинг, пропаганда и услуги СКРИНМЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, MK
(740) КРИН-МЕДИА ДООЕЛ, Подружница
Скопје
ул.Коле Неделковски бр.61 локал 1, Скопје
(540)

(591) пурпурна, сина, портокалова, темно
зелена, светло зелена
(531) 05.07.24;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела, сива
(531) 25.01.19;26.04.07;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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35

изнајмување

рекламирање
рекламен

простор

ему

масло,

и

ЕМУ

масло

капсули;

терапевтски и дерматолошки препарати за

надворешно рекламирање

нега на кожата, лосиони, по заоѓањето на
сонцето подготовки, мелеми; усни мелеми;

(210) TM 2015/574

ему масла и масти се користат за
терапевтски цели, сува кожа, изгореници и

(220) 28/05/2015
(442) 31/10/2016

(731) Настев Љупчо
ул. Коле Неделковски бр. 20, 1000, Скопје,

лузни, испукани усни, егзема, дерматитис,
псоријаза, кожни и инфекции на рани,

MK

бактерии, пелена осип, други осипи на

(540)

кожата; хидратанти за кожа, за нормална
кожа, за нега на кожата и заздравување
лосиони
за
употреба
на
исекотини,
изгореници, егзема, дерматитис; ему масло
капсули, за употреба како диететски
додатоци кои содржат омега масни киселини,
3, 6 и 9, олеинска киселина и линолинска
киселина; чисто ему масло, био-активни ЕМУ
масла врз основа на терапевтски производи;

(531) 25.01.19;26.01.16;26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 чисто ему масло, ЕМУ масло, етерични
масла; козметички препарати за нега на
кожата, хидратанти, лосиони, хидратантен
лосион, лосиони за тело раце и нозе, креми
за лице и не- медикаментозни третмани на
лицето; за нега на кожата за мажи,, бричење
мелем, бричење креми, утешителен по
бричење, хидратанти креми за лице; сапуни,

терапевтски
природни

препарати

третмани,намалување
на
болка
или
ублажување на артритис, болки во грбот,
мускулите и болки во зглобовите, воспаление
на зглобовите, спортски масажни масла и
артритис; ветеринарни препарати, ему масло
за
домашни
миленици,
средства
за
дезинфекција, антибактериски шампони и
балсами за домашни миленици, и други
терапевтски препарати за употреба на
животни; био-активни ему масла и етерични

течен сапун, гел за туширање; производи за

масла

нега на коса, шампони и балсами, бебе
шампон и перење, препарати за нега на

(210) TM 2015/575

косата, гелови, лосиони; масажа масла,
спортски масажни масла, ослободување од
стрес масла масажа; кожни креми и лосиони
за надворешна употреба, по заоѓањето на
сонцето хидратанти и лосиони, препарати не-

или лекови за
анти-воспалителни

(220) 28/05/2015
(442) 31/10/2016

(731) Настев Љупчо
ул. Коле Неделковски бр. 20 , 1000, Скопје,
MK
(540)

медикаментозни нега на усните, мелеми за
усни
кл.
5
терапевтски,
дерматолошки,
медицински и ветеринарни препарати во
оваа класа; чисто ему масло, био-активни
Трговски марки
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(554)

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1

(551) индивидуална

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

(510, 511)
кл. 3
есенцијални

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

масла,

козметички

производи
кл. 5 диететски супстанции прилагодени за

(540)

медицинска
употреба
кл. 35 услуги при продажба на мало и

Deklarit

големо

(551) индивидуална

(210) TM 2015/763

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(220) 29/07/2015

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.

(210) TM 2015/767

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 29/07/2015

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ranitab
(551) индивидуална
(510, 511)

Demeprazol

кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/764

кл. 5 фармацевтски производи

(220) 29/07/2015

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.

(210) TM 2015/768

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 29/07/2015

(540)

Dekort
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

Moksine
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/766

(220) 29/07/2015

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/769

(220) 29/07/2015
(442) 31/10/2016
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(731) Deva Holdings A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1

(442) 31/10/2016
(731) ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

КОСТОВСКА
ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

and ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје,
MK

34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR

Monodoks

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/770

(220) 29/07/2015

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(531) 27.05.19;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 рачни алати и направи; ладно оружје;
оружје за боречки вештини; сабји, ножеви
кл. 20

Depores
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/771

(220) 29/07/2015

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holdings A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

мебел, огледала, рамки за слики;

производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, рогозина, рогови;
слонова коска, школки килибар, седрф,
морска пена и замена за овие материјали
или
производи
од
пластика
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. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите
класи,
украси
за
елки
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

Devasid
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/811

(220) 07/08/2015

Трговски марки

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и
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мало на спортска и друга опрема и обувки

(551) индивидуална

кл. 41

(510, 511)

образовни услуги; подготвување на

наставата; забава;
активности
(210) TM 2015/824

спортски

и

културни

(220) 13/08/2015

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,

(442) 31/10/2016
(731) SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,

фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,

Samandira Cad.18 Buyuk Bakkalkoy Maltepe,

средства за дезинфекција, препарати за

Istanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

уништување
штетници,
фунгициди,
хербициди, фармацевтски производи

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/899

(220) 09/09/2015

(442) 31/10/2016
(731) Ултранет ДОО Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 70 б, Д.Ц.
Алумина 3-ти кат, 1000, Скопје, MK
(540)

Ултранет

GOLD PALM
(591) црвена, портокалова, жолта, зелена,
бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.07.13;25.01.19

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски програми и софтвер

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун; тутун за наргиле, цигари;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и

производи за пушачите

мало
на
компјутерски
програми;
систематизација и собирање математички

(210) TM 2015/882

или статистички податоци; дистрибуција на
проспекти

(220) 01/09/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за продажба, маркетинг,
советување и истражување на пазарот
УНАФАРМ СЕЕ ДООЕЛ Илинден

кл. 38

ул. 34 бр. 15, Илинден, MK

или телевизиските програми;
на

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

телекомуникации; пренос на радио
дистрибуција
проспекти

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

UnaVid
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(210) TM 2015/932

(220) 18/09/2015

(442) 31/10/2016
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(210) TM 2015/936

(220) 22/09/2015

Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TW

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

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

(442) 31/10/2016
(731) ASUSTEK COMPUTER

(540)

VIAKAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

3

препарати

за

белење

и

други

супстанции за перење; препарати за нега,
третман и разубавување на ткаенини;
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; препарати за разложување и
отстранување бигор и други наслаги што
содржат вар за намена во домаќинството,
сапуни,

марамчиња

импрегнирани

со

препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување или отстранување бигор;
препарати за чистење, нега и разубавување
на прибор за јадење и садови; потпури;
темјан; масла за
миризлива
вода

парфеми и мириси;
за
употреба
во

домаќинството и за употреба на ткаенини;
миризливо дрво; ароматизери; етерични
масла; препарати за фумигација што треба
да се испуштат во воздух, атмосфера или на
ткаенини во форма на чад, пареа или гас;
препарати
за
намирисување

(531) 27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 флеш-светла (фотографски); флешсијалици
(фотографски);
диоди
што
емитираат
светлина
(LED);
(фотографски); дигитални видео

камери
камери;

троножни стативи за камери; конектори (за
електрична енергија); полначи за батерии
(210) TM 2015/937

(220) 23/09/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КВАТРО Ана и други ДОО увозизвоз Куманово
ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

парфимирање
или
на
воздухот

кл. 5 препарати за дезинфекција за намена

(591) оранж сива, бела

во домаќинството; марамчиња импрегнирани
со препарати за дезинфекција за намена во

(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална

домаќинството; деодорант за ткаенини,
тапацир и килими; освежувачи на воздух;

(510, 511)
кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на

препарати за прочистување на воздухот;
собни освежувачи на воздух; дезодорански

основа на чоколадо; пијалаци што се на

за

ткаенини

и

воздух;

наутрализирање мириси

Трговски марки

препарати

за

основа на какао; пијалаци што се на основа
на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на
етерични масла; пијалаци што се на основа
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на

чај;

млеко

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи

газирана вода; млеко од бадеми;

направени од овие материјали, што не се

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;

вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; чадори,

средства
јаболка

сок од
коктели

сонцебрани и стапови за одење; камшици,
узди
и
саачки
производи

безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни
екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови;

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
се опфатени со другите класи; покривки за

овошни

кревети и маси

кл. 32

пијалаци

за

од

какао

со

правење пијалаци;
безалкохолоен;

сирупи

безалкохолни;

лимонади;

минерална вода; сода вода; сок од домати
пијалаци;
сок
од
зеленчук
пијалаци

(210) TM 2015/972

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на

(442) 31/10/2016
(731) Финансиско друштво М КЕШ

основа на чоколадо; пијалаци што се на
основа на какао; пијалаци што се на основа

Македонија ДООЕЛ Скопје
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на

39/1-1, Центар, Скопје, MK

етерични масла; пијалаци што се на основа
на чај; пијалаци од какао со млеко; газирана

(540)

(220) 09/10/2015

вода;
млеко
од
бадеми;
аперитиви
безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци;
безалкохолни пијалаци со мед; средства за
правење
пијалаци;
сок
од
јаболка
безалкохолоен;

коктели

безалкохолни;

пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни
пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
безалкохолни; лимонади; минерална вода;
сода вода; сок од домати пијалаци; сок од
зеленчук пијалаци

(591) црвена, цена, сива
(531) 27.05.09;27.05.17

(210) TM 2015/940

(220) 24/09/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016

кл. 35 ажурирање на рекламниот материјал;

(731) BONATTI D.O.O
Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd,
RS
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

анализа
на
цените;
ангажирање манекени за рекламирање или
промовирање
аукционерство;

(551) индивидуална
(510, 511)

(помош

во

водењето

бизнис
бизнис
бизнис
бизнис
бизнис
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производи;

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];
барање
спонзорства;
бизнис

BONATTI

на

бизнис);

информации;
истражување;
консултирање

(професионално
консултирање);
проценки;
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(услуги

за

преместување

на

бизнисите);

обработка
одговор

вработување
директно
рекламирање

персонал;
преку
пошта;

на

текстови;

(телефонски

претплатниците
пишување

одговор)

што не
рекламни

се

за

достапни;
текстови;

дистрибуција
на
примероци;
договарање претплати за телекомуникациски

подготовување
даночни
уплати;
помош за комерцијално или индустриско

услуги
економско

трети
лица
прогнозирање;

управување;
потрошувачи (комерцијални информации и

ефикасност;

советување на потрошувачи)[советувалиште

за

експерти

за

изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;

за
пребарување

изнајмување
индустриско

материјал;
(помош
за

претплати
(договарање
прегплати)
зателекомуникациски услуги за трети лица;

комерцијално или индустриско управување;
информативни
агенции
(комерцијално-

прогнозирање (економско прогнозирање);
промовирање на продажбата за трети лица;

информативни

проценки

рекламен
управување

агенции);

информации
испитување

(бизнис
(бизнис

информации);
испитување);

испитување
јавно мислење

најавното
(испитување

мислење;
на јавното

погрошувачи];
пребарување);

(бизнис

(бизнис

проценки);

радио
реклами;
раководење (советодавни услуги за бизнис
раководење);
рекламен
материјал

(ажурирање

на

мислење);
книговодство;

рекламниот
материјал);
рекламен материјал (изнајмување рекламен

комерцијални информации и советување на

материјал);

потрошувачите
потрошувачи];

рекламирање;
рекламирање

[советувалиште

за

[огласување];

комерцијално или индустриско управување
(помош за комерцијално и индустриско

рекламирање
рекламирање

управување);
компјутерски

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи);

бази

(систематизација

на

на

податоци

информации

во

преку
преку

рекламни текстови (објавување рекламни

компјутерски
бази
на
податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање

текстови);
рекламни текстови

информации
подагоци);

текстови);
систематизација

во

компјутерски

бази

на

пошта;
радио;

(пишување

на

рекламни

информации

во

компјутерско рекламирање преку интернет;
консултации за раководење со персонал;

компјутерски
бази
на
податоци
собирање информации во компјутерските

консултирање

бази

(професионално

консултирање);
лепење

бизнис
плакати;

собирање
советување

на
статистички
за
бизнис

податоци;
работење;

маркетинг
маркетинг

истражување;
студии;

советување
за
организација;

надворешно
објавување

рекламирање;
текстови;

советување на потрошувачите (комерцијални
информации
и
советување
на

рекламни

Трговски марки
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потрошувачите)

[советувалиште

за

потрошувачи];

финансиски
финансиски

телевизиски
телевизиско

информации;
проценки

[осигурување,

реклами;
рекламирање;

банкарство,
финансиски

недвижнини];
услуги;

телекомуникациски
услуги
(договарање
претплати за телекомуникациски услуги) за

финансиско
финансиско

спонзорирање;
управување;

трети
лица;
телефонски одговор за претплатници што не

штедилници

се

(210) TM 2015/979

кл. 36

достапни
агенции за наплаќање долгови;

агенциии
анализирање
банкарски
банкарски

за
(финансиско

кредити;
анализирање);

служби за дебитни картички;
трансакции
од
дома;

(220) 05/10/2015

(442) 31/10/2016
(300) 14018402 30/04/2015 EM
(731) Europcar International
Batimrnt OP 2 rue Rene Caudron, , 78960,
Voisins le Bretonneux, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

гаранции;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

давање заеми врз основа на хипотеки;
заеми;

(540)

издавање
инвестиции

кредитни
(капитални

картички;
инвестиции);

информации
(финансиски
информации);
кредитни картички (издавање кредитни
картички);
купување
лизинг

на

кредит;
недвижности;

на

наплаќање
(организирање
наплаќање);
недвижен имот (проценување недвижен
имот);
организирање
позајмување

наплаќање;
врз

основа

пренесување
пренесување

средства

проценки
[осигурување,

(финансиски
банкарство,

служби
за
советување
во

на

залог;

(електронско
средства);

кредитни
врска
со

проценки)
недвижнини];
картички;
финансии;

спонзорирање (финансиско спонзорирање);
управување
факторинг

(финансиско
управување);
[администрирање
на

побарувачката на
посредство
на

една организација со
надворешен
орган];

финансии
(советување
финансии);
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во

врска

со

(591) бела, зелена, жолта
(531) 26.11.01;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по копно,
во воздух или вода; возила за движење во
воздух, на копно или вода; возила за
патување по копно, воздух, железница или
вода; моторни возила за употреба за
превезување на луѓе; возила за превоз на
стока; моторни возила; возила за превоз на
лица; возила за транспорт на стока; спортски
автомобили; тркачки автомобили; моторни
домови; мобилни домови (приколки); моторни
приколки; возила во вид на
моторни комбиња; камперски

комбиња;
комбиња;

автомобили за кампување; камиони како
Трговски марки
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моторни копнени возила; камиони за превоз;

лица и стоки (во воздух, на копно или вода);

трговски

товарни

организирање превоз на патници или стоки

камиони;
вагони;
автобуси
рекламирање; бизнис менаџмент;

(во воздух, на копно или вода); изнајмување
на возила за движење во воздух, на копно

бизнис
администрација;
канцелариско
работење; електронско чување на податоци;

или вода; изнајмување на автомобили,
автомобили за кампување, товарни камиони,

организација, функционирање и контрола на
шеми за
лојалност
и поттикнување;

камиони,
комбиња,
вагони,
автобуси,
приколки; услуги за изнајмување на возило;

рекламирање услуги кои се достапни преку

организација за изнајмување на возила за

интернет; продукција на телевизиски и радио
реклами; сметководство; аукции; трговски

движење во воздух, на копно или вода;
изнајмување на опрема и додатоци за

саеми; анкети; обработка на податоци;
обезбедување на бизнис информации;

возило; услуги за резервација за возило и
транспорт; шоферски услуги; услуги за

маркетинг услуги; услуги за промоција;
услуги за управување со базата на податоци;

изнајмување на возила управувани од
шофер; услуги за управување со возен парк;

деловни информациски услуги обезбедени

транспортни услуги; курирски услуги (пораки

онлајн од компјутерска база на податоци или
на интернет; составување реклами за

или производи); услуги на влечно возило;
ангажирање
на
превозни
средства;

употреба како веб страни; истражување на
пазарот; анализа на рекламирање одговор и

информации и совети во врска со сите овие
услуги

истражување на пазарот; деловни услуги во
областа на изнајмување на возила; услуги за

(210) TM 2015/1013

возила;
кл. 35

камиони;

индустриски

транспорт и управување со бизнисот на

(220) 09/10/2015

возен парк; трошковна анализа и статистика
во врска со возилата; бизнис побарувања;

(442) 31/10/2016
(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

бизнис
истраги;
демонстрација
на
компјутерски производи; компјутеризирано

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,

управување со датотеки; собирање и
организирање на податоците во една главна

TR

датотека во областа на автомобилското

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

рекламирање и изнајмување на возило;
организирање на изложби за рекламирање

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

што се однесуваат на автомобили и
изнајмување на возило; малопродажни
услуги поврзани со продажба на возила и
апарати за патување по копно, воздух,

Seawell
(531) 02.03.01

железница или вода, информации и совети

(554)
(551) индивидуална

во
кл.

(510, 511)
кл. 10 медицински помагала

врска
со
сите
36
осигурителни

овие
услуги

услуги
кои се

однесуваат на возила; информации и совети
во
врска
со
сите
овие
услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање на
стоки; аранжмани за патување; превоз на
Трговски марки
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(731) TOP SHOP INTERNATIONAL SA
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HEAD & SHOULDERS
CLINICALLY PROVEN
SOLUTIONS
(551) индивидуална
(510, 511)

HOT SHAPERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, долна облека, обувки, капи
(210) TM 2015/1027

(220) 13/10/2015
(442) 31/10/2016

(300) 014099774 21/05/2015 EM
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 3 сапуни, лосиони за коса, препарати за
чистење, нега и разубавување на скалпот и
косата, производи за стилизирање на косата,
препарати
за
нијансирање,
белење,
осветлување и боење на косата
(210) TM 2015/1040

(220) 16/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(531) 27.05.01;27.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

за боење, средства за нагризување, сурови

(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхрана

природни смоли, метали во листови и во
прав за сликарите, декоратерите, печатарите

(210) TM 2015/1034

и
уметниците
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

(220) 14/10/2015
(442) 31/10/2016

(300) 58598/2015 17/07/2015 CH
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,

канцелариски

материјал,

лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски
букви,
клишиња
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
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и производи од нив, кои не се опфатени во

кл. 25 облека за бебиња и деца, обувки и

другите класи, полуфабрикати од пластични

капи

материјали, материјали за подлошка, за
заптисување и за изолација, свитливи

(210) TM 2015/1057

неметални цевки
(210) TM 2015/1042

(220) 20/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) The William Carter Company
(220) 16/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна

A Massachusetts Corporation, 3438
Peachtree Road NE, Atlanta, Georgia 30326,
US

трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
, MK

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

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

CARTER'S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на мало и онлајн
(531) 27.05.01

услуги на продажба на мало за облека,

(551) индивидуална
(510, 511)

обувки, капи, постелнина, чанти, мебел,
играчки, и слични додатни производи за

кл.
кл.

2
16

бои,
материи
материјали кои

за
боење
ги користат

бебиња и деца

уметниците, сликарски четки

(210) TM 2015/1069

(210) TM 2015/1055

(442) 31/10/2016
(731) Јуникс Доо Скопје-Друштво за

(220) 20/10/2015

(220) 22/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) The William Carter Company

напрднимаркетинг истражувања,
производство, промет и интелектуални

A Massachusetts Corporation, 3438
Peachtree Road NE, Atlanta, Georgia 30326,

услуги
ул. Џон Кенеди 5/2/30, 1000, Скопје, MK

US

(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)

CARTER'S
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(510, 511)
кл. 29

конзервирано, смрзнато, сушено и

варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,
компоти; млеко и млечни производи; масла и
масти
за
јадење
кл. 30 чај, какао, ориз, брашно и производи

(591) бела, светло и темно сина
(531) 27.05.01

од жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед;
мед,
меласа,
сосови

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

зеленчук

кл. 16 хартија, картон и производите од нив

кл. 32 минерална и сода-вода и други без
алкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

што не се опфатени со другите класи:
печатени работи; книговезнички материјал;

овошни
кл. 39

сокови;
сирупи
транспортни услуги; пакување и

фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила за канцелариска или куќна употреба;

складирање
стока
кл. 44 услуги од областа на земјоделството,

материјали што ги користа уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

градинарството и шумарството

канцелариски

(210) TM 2015/1071

(220) 22/10/2015

материјал за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги

(што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња; бебешки пелени

МЕРЦЕДЕС 13-666 ДООЕЛ Охрид
ул. Ѓорче Петров бр. 6, Охрид, MK

[гаќички] од хартија и целулоза за еднократна
употреба, бебешки пелени од хартија и

(740) .

целулоза за еднократна употреба, бебешки

ул. Егејска 1-2/6, Охрид
(540)

шамичиња од хартија и целулоза за
еднократна употреба, бришачи, крпи од

31

свежо

овошје

и

прибор

(освен

мебел);

хартија, крпи од хартија за маса, кеси од
хартија, отстранување шминка (шамивчиња
(591) црна и жолта
(531) 27.05.09;27.07.17;29.01.12
(554)
(551) индивидуална

од хартија за отстранување шминка)
подметки од хартија, производи за бришење,
кујнски бришачи, салфети од хартија за маса,
тоалетна хартија, шамичиња од хартија,
шамичиња од хартија и целулоза за

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги

еднократна
употреба
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(210) TM 2015/1080

управување со работата; канцелариски
работи; услуги при производство, увоз-извоз

(220) 27/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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шамичиња од хартија и целулоза за
еднократна употреба, бришачи, крпи од
хартија,
шминка

кеси од хартија,
(шамичиња
од

отстранување
хартија
за

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

отстранување шминка), подметки од хартија,

(591) бела, светло и темно кафена, жолта,

производи за бришење, кујнски бришачи,

црна

салфети од хартија за маса, тоалетна
хартија, шамичиња од хартија, шамичиња од

(531) 08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална

хартија и целулоза за еднократна употреба

(510, 511)
кл. 30 кроасан со крем полнење

(210) TM 2015/1083

(220) 27/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје

(210) TM 2015/1093

(220) 29/10/2015

ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
MK

(442) 31/10/2016
(731) ALPHA BANK A.E
40 Stadiou Str.Athens, GR

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

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА,
АДВОКАТ

(540)

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)

LE BAFFETO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
брашно и производи од жито,
производи од тесто и слатки, кроасани со
различни
видови
полнења
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при производство, увоз-извоз
и продажба на големо и мало со: брашно и
прозизводство од тесто и слатки, кроасани со
различни видови полнења

(591) мастило (темно сина), сина, зелена,
розева, жолта
(531) 26.01.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив,
кредитни картички, печатени работи, новини,
книги,
кл. 35

рекламирање,

списанија
(адвертајзинг),

промоција на продукти/производи, бизнис
(210) TM 2015/1084

(220) 27/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
MK

менаџмент,
канцелариски

бизнис

администрација,
функции

кл. 36 осигурување, издавање на кредитни
картички, услуги за кредитни картички,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

финнсики работи, монетарни работи, работи
со недвижности, банкарски услуги

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/1102

(220) 30/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, трговија
на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000,
Скопје, MK
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(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

синџири

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

возила,

за

автомобили,

(540)

покривки
за
седишта
на
возила,
автомобилски сирени за возила, огледала

обвивки

за

багажници

волани

за

за

возила,

(ретровизори), рикверц-аларми за возила,
предни бришачи на возила, тапацирани
предмети за возила, бандажи за тркала на
возила, носачи за скии на возила, сигурносни

(591) црвена, црна, бела
(531) 25.01.19;27.05.17

појаси за возила, сигурносни седишта за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за чистење, креми за кожни
производи, масла за чистење, креми за
полирање,

средства

за

чистење

флеки,

миризлива
водичка,
производи
за
постигнување сјај [политури], течности за
чистење
шофершајбна
кл. 12 уреди против заслепување за возила,
аларми против кражба на возила, синџири за
автомобили, багажници за возила, обвивки

деца за возила, браници за возила,
предупредувачки триаголници при дефект за
возила, производи за освежување на
воздухот, производи за прочистување на
воздухот,
дезинфекциони
средства
за
хигиенска употреба, фолии за заштита од
заслепување, за прозорци [обоени фолии],
автомобилски килимчиња, винилни подни
прекривки

за волани за возила, покривки за седишта на
возила, автомобилски сирени за возила,
огледала (ретровизори), рикверц-аларми за
возила, предни бришачи на возила,
тапацирани предмети за возила, бандажи за
тркала на возила, носачи за скии на возила,
сигурносни појаси за возила, сигурносни
седишта за деца за возила, браници за
возила, предупредувачки триаголници при
дефект
за
возила
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: производи за чистење, креми за
кожни производи, масла за чистење, креми
за полирање, средства за чистење флеки,
миризлива

водичка,

производи

за

постигнување сјај [политури], течности за
чистење шофершајбна, хемиски производи
за индустријата, антифриз, закиселена вода
за полнење акумулатори, хемиски додатоци
на моторните горива, хемиски додатоци за
прочистување на бензинот, раствори против
пенење на акумулатори, разладувачи за
моторни возила, уреди против заслепување
за возила, аларми против кражба на возила,
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(220) 30/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија на големо и мало и услуги

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(591) црвена, бела

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(531) 03.07.21;27.05.09
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 производи за чистење, креми за
кожни производи, масла за чистење, креми

(591) светло сива, темно сива, црна, бела
(531) 27.05.02;27.05.11;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 гума, гутаперка и прозизводите од
овие материјали што не се опфатени со
другите класи, фолии за заштита од
заслепување, за прозорци [обоени фолии]
кл. 27 автомобилски килимчиња, винилни
подни
прекривки
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: гума, гутаперка и производите од
овие материјали што не се опфаени со
другите класи, фолии за заштита од
заслепување, прозорци [обоени фолии],
автомобилски килимчиња, винилни подни
прекривки, предни бришачи на возила,
тапацирани предмети за возила
(210) TM 2015/1104

(220) 30/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија на големо и мало и услуги
АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Пере Георгиев бр. 48/2-20 , 1000,
Скопје, MK

Трговски марки

за полирање, средства за чистење флеки,
миризлива
водичка,
производи
за
постигнување сјај [политури], течности за
чистење
шофершајбна
кл. 5
производи за освежување на
воздухот, производи за прочистување на
воздухот,

дезинфекциони

средства

за

хигиенска
употреба
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: : производи за чистење, креми за
кожни производи, масла за чистење, креми
за полирање, средства за чистење флеки,
миризлива
водичка,
производи
за
постигнување сјај [политури], течности за
чистење шофершајбна, производи за
освежување на воздухот, производи за
прочистување
дезинфекциони

на
средства

за

воздухот,
хигиенска

употреба, уреди против заслепување за
возила, аларми против кражба на возила,
синџири за автомобили, багажници за
возила, обвивки за волани за возила,
покривки
за
седишта
на
возила,
автомобилски сирени за возила, огледала
(ретровизори), рикверц-аларми за возила,
предни бришачи на возила, тапацирани
предмети за возила, бандажи за тркала на
возила,

носачи

за

скии

на

возила,

сигурносни појаси за возила, сигурносни
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седишта за деца за возила, браници за

компјутеризирано

возила, предупредувачки триаголници при

податоци, организација на изложби за

дефект за возила

комерцијални
и
административно

(210) TM 2015/1107

(220) 29/10/2015

(442) 31/10/2016
(731) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,

менаџирање

на

рекламни
цели.
процесирање
на

нарачки, бизнис информации, барања за
соработка,
маркетинг,
рекламни
и
промотивни услуги, анализа на пазар и
информирање, промоција на добра и

Гостивар, MK

услуги за трети лица преку компјутерски и

(540)

комуникациски мрежи, фасилитирање на
размена и продажба на услуги и продукти
преку компјутерски и комуникациски
мрежи; он-лајн салон за малопродажба

(531) 18.07.09;27.05.17
(551) индивидуална

вклучувајќи
достава
на
дигитални
медиуми, услуги за добротворна работа,

(510, 511)

односно подигање на јавната свест за

кл. 9
компјутерски софтвер (снимени
програми), развојни алатки за компјутерски

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги во заедницата, како и

софтвер,
компјутерски
софтвер
за
користење на интерфејс за програмирање

хуманитарни активности (рекламирање),
подготовка на рекламни содржини во

апликации
(API);
интерфејс
програмирање
апликации
(API)

контекст
наменети

компјутерски

софтвер

кој

за
за

фасилитира

на

донаторски
програми
за
идентификување,

наградување и поттикнување на поединци

онлајн услуги за друштвени мрежи, за
апликации за градење друштвени мрежи и

и
групи
кои
се
самоподобрување,

поврат
на
симнување,

добротворство,
волонтерство,

компјутерски
прикачување,

податоци,
пристап и

прикачување,
менаџирање,

јавни

филантропија,
и
услуги
во

дозволува
пристап,

заедницата и хуманитарни активности и
споделување на продукти од креативна

објавување, прикачување и означување,

работа, односно подготовка на содржини

блогирање,
стриминг,
поврзување,
споделување или останато прикажување

за
комерцијални
цели
кл. 38 поставување интернет простори за

на
електронски
информации
преку
компјутерски или комуникациски мрежи

разговор (чет); услуги за електронска
огласна табла (телекомуникациски услуги);

кл. 35 продажна промоција за трети лица,
услуги за набавка (набавка на добра и

услуги
за
електронски
пораки;
обезбедување телекомуникациски канали

услуги за други бизниси), презентација на

зателешопинг услуги; обезбедување на

производи на секаков вид медиуми, за
малопродажба, он-лајн рекламирање на

кориснички
пристап
компјутерска мрежа;

компјутерски
мрежи,
фактурирање,
комерцијални информации и совети за

време
за
пристап
до
глобалните
компјутерски мрежи; радио емитување;

потрошувачите,

телевизиски пренос; обезбедување на
пристап до бази на податоци; информации

информации
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за телекомуникации; телекомуникациски

споделување

на

услуги;

различни

интернет

страници

компјутерски, електронски и онлајн бази на
податоци;
телекомуникациски
услуги,

кл. 41
информации
образование;
забавни

во врска со
информации;

вклучително и електронски пренос на
податоци,
пораки
и
информации;

информации за рекреација; организација
на натпреварите (образовавни или за

обезбедување на онлајн форуми за
комуникација за теми од општ интерес;

забава); електронско објавување на книги
и списанија на интернет; обезбедување на

обезбедување на онлајн комуникациски

онлајн електронски публикации, кои не

врски кои ги пренесуваат корисниците на
други локални и глобални интернет

можат да бидат симнати; електронско
издаваштво; фотографски услуги; услуги

страници; олеснување на пристапот на
трети
интернет
страници
преку

за онлајн игри од компјутерска мрежа;
игри; обезбедување на компјутерски,

универзална најава; обезбедување на
онлајн виртуелни простории за разговор и

електронски и онлајн бази на податоци во
областа
на
забавата
и
помалку

електронски огласни табли; услуги за

распространети,

аудио, текст и видео емитување преку
компјутер или други комуникациски мрежи,

групи
на
фотографии

вклучувајќи
испраќање,
објавување,
прикажување, означување и електронски

списанија и веб логови со содржини
подготвени или одбрани од корисниците,

пренос на податоци, информации, аудио и
видео слики; работа на некоја онлајн

услуги за електронско издаваштво затрети
лица; услуги за забава, вклучувајќи

услуга за мрежа имено обезбедување

олеснување на интерактивни игри за еден

пристап до бази на податоци што
овозможува на корисниците пренос на

или повеќе играчи за игри преку
компјутерски или комуникациски мрежи;

податоци во врска со нивниот личен
идентитет и за споделување лични

обезбедување на информации во врска со
онлајн компјутерски игри и видео игри

податоци и со помош на разни интернет
страници; обезбедување пристап до

преку компјутер или комуникациски мрежи;
организирање
и
спроведување
на

компјутерски бази на податоци во однос на

натпреври за видео гејмери и играчи;

социјалната мрежа, социјална интеграција
и средби; кои работат на интернет

организација
на
идентификување,

страница која содржи технологија која им
овозможува на интернет корисниците да

поттикнување на поединци и групи кои се
ангажираат во самоподобрување, личен

создаваат лични профили кои содржат
информации за социјалната мрежа,

развој,
добротворство,
филантропија,
волонтерство,
јавни
и
услуги
во

трансфер и споделување на информаци

заедницата и хуманитарни активности и

преку различни интернет страници, имено,
обезбедување на пристап до интернет

споделување на продукти од креативна
работа, односно подготовка на содржини

инфраструктура што ќе овозможи на
интернет корисниците да создаваат лични

за
комерцијални
образование)

профили кои содржат информации за
социјалната
мрежа,
трансфер
и

кл. 42
обезбедување на интернет
пребарувачите; креирање и одржување на

обезбедување
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на

пристап

до

информаци

академски,

интерес,
и
видеа.

преку

социјални

споделување
електронски

натпревари
наградување

цели

(забава

за
и

и
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веб-сајтови за трети лица; изнајмување на

запознавање, Услуги за вмрежување и

компјутерски

запознавање

софтвер;

одржување

на

во

областа

на

личниот

компјутерски
софтвер;
компјутерски
услуги, вклучувајќи и создавање на

развој,
саморазвој,
личен
раст,
добротворни, филантропски, волонтерски

виртуелни заедници за регистрирани
корисници да се организираат во групи и

услуги, услуги од јавен и заеднички
интерес
и
хуманитарни
активности.

настани, да учествуваат во дискусии, и да
се вклучат во социјалните, економските и

информации за услуги за вмрежување и
запознавање во насока на личниот развој,

заедници за вмрежување; компјутерски

саморазвој,

услуги, вклучувајќи и обезбедување
виртуелен простор за трети лица за

филантропски, волонтерски услуги, услуги
одјавен
и
заеднички
интерес
и

организирање на состаноци, настани и
интерактивни дискусии преку јавните

хуманитарни активности

комуникациски мрежи; услуги за сервис
провајдер (АЅР), вклучувајќи хостинг на

(210) TM 2015/1108

личен

раст,

добротворни,

(220) 29/10/2015

компјутерски, софтверски апликации за

(442) 31/10/2016
(731) Златевски Љубиша

трети лица; додатен софтвер за сервис
провајдер (АЅР) кој, имено, овозможува

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK

привремено поставување, симнување,
стриминг,
објавување,
прикажување,

(540)

блогирање, поврзување, споделување или
друг
начин
на
обезбедување
на
електронските медиуми или информации

(531) 18.07.09;27.05.17

преку
комуникациски
мрежи;
обезбедување
на
информации
за

(551) индивидуална
(510, 511)

пребарување
компјутерски

директориуми
од
на
податоци
и

кл. 9
компјутерски софтвер (снимени
програми), развојни алатки за компјутерски

информации, особено содржи текстови,
електронски документи, бази на податоци,

софтвер,
компјутерски
софтвер
за
користење на интерфејс за програмирање

графика и аудио-визуелни информации,

апликации

преку компјутер и комуникациски мрежи;
компјутерски услуги во форма на лични

програмирање
апликации
компјутерски софтвер кој

интернет
страници,
вклучително
и
содржини подготвени или одбрани од

онлајн услуги за друштвени мрежи, за
апликации за градење друштвени мрежи и

корисниците, лични профили, звуци,
видео, слики; компјутерски услуги за

поврат
на
симнување,

привремено обезбедување на софтвер (кој

компјутерски

не може да се симне) за користење на
социјалните
мрежи,
создавање
на

прикачување,
симнување,
пристап,
објавување, прикачување и означување,

виртуелна заедница, и пренос на аудио,
видео податоци, фотографии, текстови,

блогирање,
стриминг,
поврзување,
споделување или останато прикажување

графики
кл. 45

на
електронски
информации
преку
компјутерски или комуникациски мрежи

на
бази

услуги
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интерфејс
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дозволува
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кл. 35 продажна промоција за трети лица,

услуги

услуги за набавка (набавка на добра и

обезбедување телекомуникациски канали

услуги за други бизниси), презентација на
производи на секаков вид медиуми, за

зателешопинг услуги; обезбедување на
кориснички
пристап
до
глобалната

малопродажба, он-лајн рекламирање на
компјутерски
мрежи,
фактурирање,

компјутерска мрежа;
време
за
пристап

комерцијални информации и совети за
потрошувачите,
прибирање
на

компјутерски мрежи; радио емитување;
телевизиски пренос; обезбедување на

информации

датотека,

пристап до бази на податоци; информации

компјутеризирано
менаџирање
на
податоци, организација на изложби за

за телекомуникации; телекомуникациски
услуги; обезбедување на пристап до

комерцијални
и
административно

рекламни
цели.
процесирање
на

компјутерски, електронски и онлајн бази на
податоци;
телекомуникациски
услуги,

нарачки, бизнис информации, барања за
соработка,
маркетинг,
рекламни
и

вклучително и електронски пренос на
податоци,
пораки
и
информации;

промотивни услуги, анализа на пазар и

обезбедување

информирање, промоција на добра и
услуги за трети лица преку компјутерски и

комуникација за теми од општ интерес;
обезбедување на онлајн комуникациски

комуникациски мрежи, фасилитирање на
размена и продажба на услуги и продукти

врски кои ги пренесуваат корисниците на
други локални и глобални интернет

преку компјутерски и комуникациски
мрежи; он-лајн салон за малопродажба

страници; олеснување на пристапот на
трети
интернет
страници
преку

вклучувајќи

универзална

во

централна

достава

на

дигитални

за

електронски

на

изнајмување на
до
глобалните

онлајн

најава;

пораки;

форуми

обезбедување

за

на

медиуми, услуги за добротворна работа,
односно подигање на јавната свест за

онлајн виртуелни простории за разговор и
електронски огласни табли; услуги за

добротворни, филантропски, волонтерски,
јавни и услуги во заедницата, како и

аудио, текст и видео емитување преку
компјутер или други комуникациски мрежи,

хуманитарни активности (рекламирање),
подготовка на рекламни содржини во

вклучувајќи
испраќање,
објавување,
прикажување, означување и електронски

контекст

програми

пренос на податоци, информации, аудио и

наменети
за
идентификување,
наградување и поттикнување на поединци

видео слики; работа на некоја онлајн
услуга за мрежа имено обезбедување

и
групи
кои
се
самоподобрување,

ангажираат
во
личен
развој,

пристап до бази на податоци што
овозможува на корисниците пренос на

филантропија,
услуги
во

податоци во врска со нивниот личен
идентитет и за споделување лични

заедницата и хуманитарни активности и

податоци и со помош на разни интернет

споделување на продукти од креативна
работа, односно подготовка на содржини

страници; обезбедување пристап до
компјутерски бази на податоци во однос на

за
комерцијални
цели
кл. 38 поставување интернет простори за

социјалната мрежа, социјална интеграција
и средби; кои работат на интернет

разговор (чет); услуги за електронска
огласна табла (телекомуникациски услуги);

страница која содржи технологија која им
овозможува на интернет корисниците да

на

добротворство,
волонтерство,

донаторски

јавни
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создаваат лични профили кои содржат

развој,

информации

волонтерство,

за

социјалната

мрежа,

добротворство,
јавни

филантропија,
и

услуги

во

трансфер и споделување на информаци
преку различни интернет страници, имено,

заедницата и хуманитарни активности и
споделување на продукти од креативна

обезбедување на пристап до интернет
инфраструктура што ќе овозможи на

работа, односно подготовка на содржини
за
комерцијални
цели
(забава
и

интернет корисниците да создаваат лични
профили кои содржат информации за

образование)
кл. 42
обезбедување

социјалната

мрежа,

и

пребарувачите; креирање и одржување на

споделување
различни

на
информаци
преку
интернет
страници

веб-сајтови за трети лица; изнајмување на
компјутерски софтвер; одржување на

кл. 41
информации
образование;
забавни

трансфер

на

интернет

во врска со
информации;

компјутерски
софтвер;
компјутерски
услуги, вклучувајќи и создавање на

информации за рекреација; организација
на натпреварите (образовавни или за

виртуелни заедници за регистрирани
корисници да се организираат во групи и

забава); електронско објавување на книги

настани, да учествуваат во дискусии, и да

и списанија на интернет; обезбедување на
онлајн електронски публикации, кои не

се вклучат во социјалните, економските и
заедници за вмрежување; компјутерски

можат да бидат симнати; електронско
издаваштво; фотографски услуги; услуги

услуги, вклучувајќи и обезбедување
виртуелен простор за трети лица за

за онлајн игри од компјутерска мрежа;
игри; обезбедување на компјутерски,

организирање на состаноци, настани и
интерактивни дискусии преку јавните

електронски и онлајн бази на податоци во

комуникациски мрежи; услуги за сервис

областа
на
забавата
и
помалку
распространети, академски, социјални

провајдер (АЅР), вклучувајќи хостинг на
компјутерски, софтверски апликации за

групи
на
фотографии

споделување
електронски

трети лица; додатен софтвер за сервис
провајдер (АЅР) кој, имено, овозможува

списанија и веб логови со содржини
подготвени или одбрани од корисниците,

привремено поставување, симнување,
стриминг,
објавување,
прикажување,

услуги за електронско издаваштво затрети

блогирање, поврзување, споделување или

лица; услуги за забава, вклучувајќи
олеснување на интерактивни игри за еден

друг
начин
на
обезбедување
на
електронските медиуми или информации

или повеќе играчи за игри преку
компјутерски или комуникациски мрежи;

преку
комуникациски
мрежи;
обезбедување
на
информации
за

обезбедување на информации во врска со
онлајн компјутерски игри и видео игри

пребарување
компјутерски

преку компјутер или комуникациски мрежи;

информации, особено содржи текстови,

организирање
и
спроведување
на
натпреври за видео гејмери и играчи;

електронски документи, бази на податоци,
графика и аудио-визуелни информации,

организација
на
идентификување,

за
и

преку компјутер и комуникациски мрежи;
компјутерски услуги во форма на лични

поттикнување на поединци и групи кои се
ангажираат во самоподобрување, личен

интернет
страници,
вклучително
и
содржини подготвени или одбрани од
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лични

слики;

профили,

компјутерски

звуци,

услуги

за

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за компјутерско

привремено обезбедување на софтвер (кој
не може да се симне) за користење на

програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО
Скопје

социјалните
мрежи,
создавање
на
виртуелна заедница, и пренос на аудио,

ул. Атинска бр. 4, Скопје, MK

видео податоци, фотографии, текстови,
графики

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје
(540)

кл.

45

услуги

за

вмрежување

(740) Димитар Панчевски, адвокат

и

запознавање, Услуги за вмрежување и
запознавање во областа на личниот
развој,
саморазвој,
личен
раст,
добротворни, филантропски, волонтерски
услуги, услуги од јавен и заеднички
интерес
и
хуманитарни
активности.
информации за услуги за вмрежување и
запознавање во насока на личниот развој,
саморазвој, личен раст, добротворни,
филантропски, волонтерски услуги, услуги
одјавен
и
заеднички
интерес
и
хуманитарни активности
(210) TM 2015/1109

(220) 02/11/2015
(442) 31/10/2016

(731) UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu park, 11th Road,
Khar (w), Mumbai-400 052, IN
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000
Скопје

(591) сина, темно сина, темно сива
(531) 27.05.04;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

апарати и инструменти за научни

испитувања во лабаратории, апарати и
инструменти за контрола на бродови, како
што се апаратите и инструментите за
мерење и за пренос на наредби; апарати
за забава што се користат само со
надворешни
екрани
или
монитори;
компјутерски програми и софтвер, без
оглед на носачите на податоци или
начините на ширење, односно софтвер
снименна магнетни носачи на податоци
или спуштен од далечинска компјутерска
мрежа, апарати и инструменти за мерење
тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола); апарати и инструменти за

(540)

спроведување,
исклучување,

XENAMIDE

вклучување
и
трансформирање,

(551) индивидуална

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

(510, 511)
кл. 5 инсектициди, гермициди, хербициди,

снимање, пренос или репродукција на звук
или снимка;
магнетски носачи на

алгициди,
пестициди

податоци,

паразитициди,
и уништувачи

фунгициди,
на коров

вклучени во класа 5 од меѓународната
класификација на стоки и услуги
(210) TM 2015/1114

(220) 04/11/2015

за

снимање;

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за дијагноза што не се
за
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забава

приспособени

за

употреба

со

со

магнетска

лента),

за

компјутери;

надворешен екран или монитор; апарати

машини за сметање; машини за собирање;

за меѓусебна комуникација; апарати за
чистење дискови за снимање звук;

машини за факсимил; машини за
фактурирање; мемориски смарт картички

кодирани белегзии за идентификација,
магнетни
бележници
(електронски

[картички
со
микропроцесори;

бележници); влакна за оптички кабли; ДВД
плеери; дискетни единици за компјутери;

[компјутерски
[компјутерски

компакт дискови [аудио- видео]; компакт

огласни табли; оптички влакна [филаменти

дискови [меморија само за читање;
дискови за сметање; дискови за снимање

за спроведување светлина]; оптички
дискови; оптички носачи на податоци;

звук; екрани за проекција електронски
изданија што можат да се симнат од

оптички читачи на знаци; предаватели
[телекомуникации];
предаватели
на

интернет; електронски огласни табли;
електронски пенкала [видеотерминали];

електронски сигнали; предавателни уреди
[телекомуникации]; преносни снимачи на

електронски

звук;

цртачи;

елементи

со

преносни

интегрално
коло];
модеми;
монитори
програми];
хардвер];

телефони;

монитори
електронски

процесори

магнетска лента за компјутери картички
(кодирани картички), магнетни; картички со

[централни
процесорски
единици];
процесори за обработка на текст сигнали

интегрално
коло
[мемориски
смарт
картички]; компакт диск плеери ; дискетни

(предаватели на електронски сигнали);
скенери [опрема за обработка на

единици за компјутери; печатачи за
употреба со компјутери; компјутерски

податоци]; слајд проектори; ДНАчипови;
чипови [интегрални кола]; читачи [опрема

бележници;

компјутерски

за обработка на податоци]; читачи на бар

мемории;
програми,

кодови
кл. 35 услуги на рекламирање за други;

снимени; компјутерски периферни уреди;
компјутерски програми [софтвер што може

помош при водење на работењето и
управување со работата; изнајмување

да се симнува од интернет]; компјутерски
програми
за
играње;
компјутерски

автомати; административна обработка на
нарачките за купување; комерцијална

програми, снимени; компјутерски софтвер,

администрација за издавање лиценци за

снимен;
компјутерски
тастатури;
компјутерско глувче [опрема за обработка

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]; помош во

на податоци]; лаптоп компјутери; ласери
што не се за медицинска употреба; ленти

водењето бизнис; бизнис информации;
бизнис консултирање (професионално

(апарати
за
демагнетизирање
за
магнетски ленти); ленти за снимање звук;

бизнис консултирање); комерцијално или
индустриско управување (помош за

ленти за чистење на главите на уреди за

комерцијално и индустриско управување);

снимање
магнети;

компјутерски
бази
(систематизација на

глувчиња;
компјутерски

подлоги

за

компјутерски
оперативни

леќи; леќи (оптички леќи);
магнетни дискови; магнетни

на
податоци
информации во

енкодери; магнетни жици; магнетни карти
за идентификација; магнетни ленти;

компјутерски
бази
на
податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање

магнетни
носачи
на
податоци;
магнетофони; магнетска лента (елементи

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерско рекламирање
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преку интернет; комуникациски медиуми

време

(презентација

на

преку

компјутерска мрежа; изнајмување модеми;

комуникациски
малопродажба;

медиуми),
за
објавување
рекламни

изнајмување телекомуникациска опрема;
изнајмување
телефакс
апарати;

стоки

текстови;
телефонски
претплатниците што не

одговор
за
се достапни;

за

пристап

на

глобалната

изнајмување телефони; информации од
областа на телекомуникациите; испраќање

пребарување
(бизнис
пребарување);
пребарување податоци во компјутерски

пораки;
комуникации
со
комуникација со мобилни

датотеки за трети лица; презентација на

комуникација со помош на компјутерски

стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба; договарање претплати за

терминали; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; обезбедување

телекомуникациски услуги за трети лица;
раководење
со
датотеки

интернет соби за разговор; обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната

(компјутеризирано
раководење
датотеки);
систематизација

компјутерска
мрежа
[провајдери
на
услуги]; обезбедување пристап до бази на

со
на

информации во компјутерски бази на

податоци

податоци; собирање информации во
компјутерските
бази
на
податоци;

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

собирање
советување

податоци;
работење;

телекомуникациски канали за телевизиско
купување
[телешопинг];
повикување

бизнис работење и
советување
за

[радио, телефонски или други средства за
електронска
комуникација];
пошта

статистички
за
бизнис

советување за
организација;

;

телефон;
телефони;

организирање на работењето; статистички

(електронска

податоци
(собирање
статистички
податоци); услуги за набавки за трети

факс;
пренесување
преку
сателит;
пренесување слики и пораки со помош на

лица [купување производи и услуги за
други фирми]; услуги за преместување на

компјутери;
соби
за
(обезбедување
интернет

бизнисите
кл. 37 услуги на поправка на електрика,

разговор);
[телешопингј

апаратура,

сл;

телекомуникациски канали за телевизиско

инсталациски
услуги
на
електрика,
апаратура,
инструменти,
алати
сл;

купување [телешопинг]; телекомуникации
(информации
од
областа
на

компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски

телекомуникациите); телекомуникациски
канали (обезбедување телекомуникациски

хардвер); монтирање, одржување
поправка на канцелариски машини

и
и

канали)
за
телевизиско
купување
[телешопинг]; телефон (комуникации со

опрема;

и

телефон); телефонски услуги; услуги на

поправки
поправки)

поставување телекомуникациски довод и
приклучок;
услуги
на
пренесување

услуги на телекомуникации;
за
испраќање
пораки

конференции од далечина; услуги со
говорна пошта; услуги со електронски

(изнајмување апарати за испраќање
пораки); електронска пошта; изнајмување

огласни табли [телекомуникациски услуги]
кл. 42 научни и технолошки услуги и

инструменти,

монтирање,

поправка
на
(информации
кл. 38
апарати

одржување

машини;
за
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алати

пошта);

обезбедување

пренесување

по

разговор
соби
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телевизиско
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истражување и планирањето поврзано со

страници

нив

компјутерски

во

областа

на

компјутерското

за

други;

размена

програми

и

програмирање; индустриски анализи и
истражувачки услуги во областа на

[конверзија која не е физичка]

компјутерското програмирање; изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер;

(210) TM 2015/1115

на

податоци

(220) 04/11/2015

алатки за пребарување (обезбедување
алатки за пребарување), за интернет;

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за компјутерско
програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО

анализа на компјутерски системи; давање

Скопје

простор за веб [интернет] страници; дизајн
(графички дизајн); дизајн (индустриски

ул. Атинска бр. 4, Скопје, MK

дизајн); заштита на компјутери од вируси
(услуги за заштита на компјутери од

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје
(540)

вируси);
сервери;

изнајмување веб [интернет]
изнајмување
компјутери;

истражување

и

развој

компјутерски
(обновување

бази
на
компјутерски

за

други;

податоци
бази
на

(740) Димитар Панчевски, адвокат

НИМБУС СОФТВЕР
(551) индивидуална
(510, 511)

компјутери
(изнајмување
компјутерски
програми

кл. 9 апарати и инструменти за научни
испитувања во лабаратории, апарати и

(изнајмување компјутерски програми);
компјутерски програми (изработка на

инструменти за контрола на бродови, како

податоци);
компјутери);

компјутерски

што се апаратите и инструментите за
мерење и за пренос на наредби; апарати

(инсталирање
компјутерски
компјутерски
програми

за забава што се користат само со
надворешни
екрани
или
монитори;

(одржување
компјутерски
програми);
компјутерски програми (осовременување

компјутерски програми и софтвер, без
оглед на носачите на податоци или

на компјутерските програми); компјутерски
програми (советување за компјутерски

начините на ширење, односно софтвер

компјутерски
програми
програми);

програми);

програми);

компјутерски

програми

снименна магнетни носачи на податоци
или спуштен од далечинска компјутерска

(умножување
компјутерски

компјутерски
програми;
системи
(програмирање

мрежа, апарати и инструменти за мерење
тежина, мерење, сигнализирање, проверка

компјутерски
системи);
компјутерски
хардвер (советување на полето на

(контрола); апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување
и

компјутерски
хардвер);
компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од

исклучување,

трансформирање,

носачи;

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

контролирање на квалитетот; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

снимање, пренос или репродукција на звук
или снимка;
магнетски носачи на

други;
обезбедување
алатки
за
пребарување по интернет; обновување

податоци,
автоматски

комјутерски бази на податоци; одржување
(креирање и одржување) веб [интернет]

апаратите што се активираат со жетони;

физички

на
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опрема за обработка

на податоци и

за

идентификација;

магнетни

магнетни

за медицинска употреба; апарати
забава приспособени за употреба

за
со

магнетофони; магнетска лента (елементи
со магнетска лента), за компјутери;

надворешен екран или монитор; апарати
за меѓусебна комуникација; апарати за

машини за сметање; машини за собирање;
машини за факсимил; машини за

чистење дискови за снимање звук;
кодирани белегзии за идентификација,

фактурирање; мемориски смарт картички
[картички
со
интегрално
коло];

магнетни

микропроцесори;

бележници

(електронски

носачи

на

ленти;

компјутери; апарати за дијагноза што не се

модеми;

монитори

бележници); влакна за оптички кабли; ДВД
плеери; дискетни единици за компјутери;

[компјутерски
[компјутерски

компакт дискови [аудио- видео]; компакт
дискови [меморија само за читање;

огласни табли; оптички влакна [филаменти
за спроведување светлина]; оптички

дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција електронски

дискови; оптички носачи на податоци;
оптички читачи на знаци; предаватели

изданија што можат да се симнат од

[телекомуникации];

интернет; електронски огласни табли;
електронски пенкала [видеотерминали];

електронски сигнали; предавателни уреди
[телекомуникации]; преносни снимачи на

електронски
цртачи;
елементи
со
магнетска лента за компјутери картички

звук; преносни телефони;
[централни
процесорски

(кодирани картички), магнетни; картички со
интегрално
коло
[мемориски
смарт

процесори за обработка на текст сигнали
(предаватели на електронски сигнали);

картички]; компакт диск плеери ; дискетни

скенери

единици за компјутери; печатачи за
употреба со компјутери; компјутерски

податоци]; слајд проектори; ДНАчипови;
чипови [интегрални кола]; читачи [опрема

бележници;
глувчиња;

подлоги за компјутерски
компјутерски
мемории;

за обработка на податоци]; читачи на бар
кодови

компјутерски
оперативни
програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;

кл. 35 услуги на рекламирање за други;
помош при водење на работењето и

компјутерски програми [софтвер што може

управување

да се симнува од интернет]; компјутерски
програми
за
играње;
компјутерски

автомати; административна обработка на
нарачките за купување; комерцијална

програми, снимени; компјутерски софтвер,
снимен;
компјутерски
тастатури;

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица; аутсорсинг

компјутерско глувче [опрема за обработка
на податоци]; лаптоп компјутери; ласери

услуги [поддршка на бизниси]; помош во
водењето бизнис; бизнис информации;

што не се за медицинска употреба; ленти

бизнис

(апарати
за
демагнетизирање
за
магнетски ленти); ленти за снимање звук;

бизнис консултирање); комерцијално или
индустриско управување (помош за

ленти за чистење на главите на уреди за
снимање леќи; леќи (оптички леќи);

комерцијално и индустриско управување);
компјутерски
бази
на
податоци

магнети; магнетни дискови; магнетни
енкодери; магнетни жици; магнетни карти

(систематизација на
компјутерски
бази

Трговски марки

програми];
хардвер];

податоци;

[опрема

со

монитори
електронски

предаватели

за

консултирање

процесори
единици];

обработка

работата;

на

на

изнајмување

(професионално

информации во
на
податоци);
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компјутерски бази на податоци (собирање

апарати

информации во компјутерски бази на

(изнајмување

податоци); компјутерско рекламирање
преку интернет; комуникациски медиуми

пораки); електронска пошта; изнајмување
време
за
пристап
на
глобалната

(презентација
комуникациски

преку
за

компјутерска мрежа; изнајмување модеми;
изнајмување телекомуникациска опрема;

малопродажба;
објавување
рекламни
текстови;
телефонски
одговор
за

изнајмување
телефакс
апарати;
изнајмување телефони; информации од

претплатниците

областа на телекомуникациите; испраќање

на

стоки
медиуми),

што

не

се

достапни;

за

испраќање
апарати

за

пораки
испраќање

пребарување
(бизнис
пребарување);
пребарување податоци во компјутерски

пораки;
комуникации
со
комуникација со мобилни

датотеки за трети лица; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

комуникација со помош на компјутерски
терминали; комуникација со помош на

малопродажба; договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети лица;

мрежи со оптички кабли; обезбедување
интернет соби за разговор; обезбедување

раководење

кориснички

со

датотеки

(компјутеризирано
раководење
датотеки);
систематизација

пристап

на

телефон;
телефони;

глобалната

со
на

компјутерска
мрежа
[провајдери
на
услуги]; обезбедување пристап до бази на

информации во компјутерски бази на
податоци; собирање информации во

податоци
;
обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

компјутерските
бази
на
собирање
статистички

податоци;
податоци;

компјутерска
мрежа;
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

советување

работење;

купување

за

советување за
организација;

бизнис

бизнис работење и
советување
за

[телешопинг];

повикување

[радио, телефонски или други средства за
електронска
комуникација];
пошта

организирање на работењето; статистички
податоци
(собирање
статистички

(електронска пошта);
факс;
пренесување

податоци); услуги за набавки за трети
лица [купување производи и услуги за

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери;
соби
за
разговор

други фирми]; услуги за преместување на

(обезбедување

бизнисите
кл. 37 услуги на поправка на електрика,

разговор);
[телешопингј

апаратура,
инструменти,
алати
сл;
инсталациски
услуги
на
електрика,

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; телекомуникации

апаратура,
инструменти,
алати
сл;
компјутерски
хардвер
(инсталирање,

(информации
од
телекомуникациите);

одржување и поправање на компјутерски

канали (обезбедување телекомуникациски

хардвер); монтирање, одржување
поправка на канцелариски машини

и
и

канали)
за
телевизиско
купување
[телешопинг]; телефон (комуникации со

монтирање,
одржување
и
на
машини;
поправки

телефон); телефонски услуги; услуги на
поставување телекомуникациски довод и

опрема;
поправка

(информации
кл. 38
услуги
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интернет

соби

за

телевизиско
купување
(обезбедување

областа
на
телекомуникациски
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говорна пошта; услуги со електронски

одржување веб [интернет] страници за

огласни табли [телекомуникациски услуги]

други;

обезбедување

алатки

за

пребарување по интернет; обновување
комјутерски бази на податоци; одржување
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(креирање и одржување) веб [интернет]
страници
за
други;
размена
на

нив во областа на компјутерското
програмирање; индустриски анализи и

компјутерски
програми
и
[конверзија која не е физичка]

истражувачки

услуги

во

областа

податоци

на

компјутерското програмирање; изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер;

(210) TM 2015/1116

(220) 04/11/2015

алатки за пребарување (обезбедување
алатки за пребарување), за интернет;

(442) 31/10/2016
(731) Драгош Александру Калин од
Романија со привремен престој во

анализа на компјутерски системи; давање
простор за веб [интернет] страници; дизајн

Скопје
ул. Хелсинки бр. 37Б, Скопје, MK

(графички

(740) Димитар Панчевски, адвокат

дизајн);

дизајн

(индустриски

дизајн); заштита на компјутери од вируси
(услуги за заштита на компјутери од
вируси);
сервери;

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје
(540)

изнајмување веб [интернет]
изнајмување
компјутери;

истражување
компјутерски

и
развој
бази
на

(обновување

компјутерски

за

други;
податоци

бази

на

КЕРНЕЛ
(551) индивидуална
(510, 511)

компјутери
(изнајмување
компјутерски
програми

кл. 9 апарати и инструменти за научни
испитувања во лабаратории, апарати и

(изнајмување компјутерски програми);
компјутерски програми (изработка на

инструменти за контрола на бродови, како
што се апаратите и инструментите за

компјутерски
програми);
програми
(инсталирање

мерење и за пренос на наредби; апарати

податоци);
компјутери);

компјутерски
компјутерски
програми

за забава што се користат само со
надворешни
екрани
или
монитори;

(одржување
компјутерски
програми);
компјутерски програми (осовременување

компјутерски програми и софтвер, без
оглед на носачите на податоци или

на компјутерските програми); компјутерски
програми (советување за компјутерски

начините на ширење, односно софтвер
снименна магнетни носачи на податоци

програми);
(умножување

компјутерски
компјутерски

или спуштен од далечинска компјутерска

компјутерски

системи

програми);

компјутерски

програми
програми;

(програмирање

мрежа, апарати и инструменти за мерење
тежина, мерење, сигнализирање, проверка

компјутерски
системи);
компјутерски
хардвер (советување на полето на

(контрола); апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување
и

компјутерски
хардвер);
компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од

исклучување,
трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

физички
на
електронски
носачи;
контролирање на квалитетот; креирање и

на

Трговски марки

електрична

енергија;

апарати

за

снимање, пренос или репродукција на звук
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или

снимка;

податоци,

магнетски
дискови

за

носачи

на

магнетски ленти); ленти за снимање звук;

снимање;

ленти за чистење на главите на уреди за

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

снимање
магнети;

регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и

енкодери; магнетни жици; магнетни карти
за идентификација; магнетни ленти;

компјутери; апарати за дијагноза што не се
за медицинска употреба; апарати за

магнетни
носачи
на
податоци;
магнетофони; магнетска лента (елементи

забава

со

приспособени

за

употреба

со

леќи; леќи (оптички леќи);
магнетни дискови; магнетни

магнетска

лента),

за

компјутери;

надворешен екран или монитор; апарати
за меѓусебна комуникација; апарати за

машини за сметање; машини за собирање;
машини за факсимил; машини за

чистење дискови за снимање звук;
кодирани белегзии за идентификација,

фактурирање; мемориски смарт картички
[картички
со
интегрално
коло];

магнетни
бележници
(електронски
бележници); влакна за оптички кабли; ДВД

микропроцесори;
модеми;
[компјутерски
програми];

плеери; дискетни единици за компјутери;

[компјутерски

компакт дискови [аудио- видео]; компакт
дискови [меморија само за читање;

огласни табли; оптички влакна [филаменти
за спроведување светлина]; оптички

дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција електронски

дискови; оптички носачи на податоци;
оптички читачи на знаци; предаватели

изданија што можат да се симнат од
интернет; електронски огласни табли;

[телекомуникации];
предаватели
на
електронски сигнали; предавателни уреди

електронски

[телекомуникации]; преносни снимачи на

пенкала

[видеотерминали];

монитори
монитори

хардвер];

електронски

електронски
цртачи;
елементи
со
магнетска лента за компјутери картички

звук; преносни телефони;
[централни
процесорски

(кодирани картички), магнетни; картички со
интегрално
коло
[мемориски
смарт

процесори за обработка на текст сигнали
(предаватели на електронски сигнали);

картички]; компакт диск плеери ; дискетни
единици за компјутери; печатачи за

скенери [опрема за обработка на
податоци]; слајд проектори; ДНАчипови;

употреба

компјутерски

чипови [интегрални кола]; читачи [опрема

подлоги за компјутерски
компјутерски
мемории;

за обработка на податоци]; читачи на бар
кодови

компјутерски
оперативни
програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;

кл. 35 услуги на рекламирање за други;
помош при водење на работењето и

компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; компјутерски

управување со работата; изнајмување
автомати; административна обработка на

програми

нарачките

со

бележници;
глувчиња;

компјутери;

за

играње;

компјутерски

за

купување;

процесори
единици];

комерцијална

програми, снимени; компјутерски софтвер,
снимен;
компјутерски
тастатури;

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица; аутсорсинг

компјутерско глувче [опрема за обработка
на податоци]; лаптоп компјутери; ласери

услуги [поддршка на бизниси]; помош во
водењето бизнис; бизнис информации;

што не се за медицинска употреба; ленти
(апарати
за
демагнетизирање
за

бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање); комерцијално или
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индустриско

поправка

на

комерцијално и индустриско управување);

управување

(помош

за

опрема;

монтирање,

компјутерски
бази
(систематизација на

поправка
на
(информации

на
податоци
информации во

канцелариски

машини

одржување

машини;
за

и
и

поправки
поправки)

компјутерски
бази
на
податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање

кл. 38
апарати

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерско рекламирање

(изнајмување апарати за испраќање
пораки); електронска пошта; изнајмување

преку интернет; комуникациски медиуми

време

(презентација
комуникациски

преку
за

компјутерска мрежа; изнајмување модеми;
изнајмување телекомуникациска опрема;

малопродажба;
објавување
рекламни
текстови;
телефонски
одговор
за

изнајмување
телефакс
апарати;
изнајмување телефони; информации од

претплатниците што не се достапни;
пребарување
(бизнис
пребарување);

областа на телекомуникациите; испраќање
пораки;
комуникации
со
телефон;

пребарување податоци во компјутерски

комуникација

датотеки за трети лица; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

комуникација со помош на компјутерски
терминали; комуникација со помош на

малопродажба; договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети лица;

мрежи со оптички кабли; обезбедување
интернет соби за разговор; обезбедување

раководење
(компјутеризирано

кориснички
пристап
компјутерска
мрежа

датотеки);

на

стоки
медиуми),

со
датотеки
раководење
со

за

пристап

со

на

мобилни

глобалната

телефони;

на
глобалната
[провајдери
на

на

услуги]; обезбедување пристап до бази на

информации во компјутерски бази на
податоци; собирање информации во

податоци
;
обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

компјутерските
бази
на
собирање
статистички

податоци;
податоци;

компјутерска
мрежа;
обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

за
бизнис
работење;
за бизнис работење и

купување
[телешопинг];
повикување
[радио, телефонски или други средства за

советување
советување
организација;

систематизација

услуги на телекомуникации;
за
испраќање
пораки

советување

за

електронска

комуникација];

пошта

организирање на работењето; статистички
податоци
(собирање
статистички

(електронска пошта);
факс;
пренесување

податоци); услуги за набавки за трети
лица [купување производи и услуги за

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери;
соби
за
разговор

други фирми]; услуги за преместување на
бизнисите

(обезбедување
интернет
разговор);
телевизиско

кл. 37 услуги на поправка на електрика,

[телешопингј

апаратура,
инструменти,
алати
сл;
инсталациски
услуги
на
електрика,

телекомуникациски канали за телевизиско
купување [телешопинг]; телекомуникации

апаратура,
инструменти,
алати
сл;
компјутерски
хардвер
(инсталирање,

(информации
од
телекомуникациите);

одржување и поправање на компјутерски
хардвер); монтирање, одржување и

канали (обезбедување телекомуникациски
канали)
за
телевизиско
купување

Трговски марки

пренесување по
преку
сателит;

соби
за
купување

(обезбедување

областа
на
телекомуникациски
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[телешопинг]; телефон (комуникации со

програмирање; конверзија на податоци од

телефон); телефонски услуги; услуги на

физички

поставување телекомуникациски довод и
приклучок;
услуги
на
пренесување

контролирање на квалитетот; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

конференции од далечина; услуги со
говорна пошта; услуги со електронски

други;
обезбедување
алатки
за
пребарување по интернет; обновување

огласни табли [телекомуникациски услуги]
кл. 42 научни и технолошки услуги и

комјутерски бази на податоци; одржување
(креирање и одржување) веб [интернет]

истражување и планирањето поврзано со

страници

нив во областа на компјутерското
програмирање; индустриски анализи и

компјутерски
програми
и
[конверзија која не е физичка]

на

за

електронски

други;

носачи;

размена

на

податоци

истражувачки услуги во областа на
компјутерското програмирање; изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер;
алатки за пребарување (обезбедување
алатки за пребарување), за интернет;
анализа на компјутерски системи; давање
простор за веб [интернет] страници; дизајн
(графички дизајн); дизајн (индустриски
дизајн); заштита на компјутери од вируси
(услуги за заштита на компјутери од
вируси); изнајмување веб [интернет]
сервери;

изнајмување

истражување
компјутерски

компјутери;

и
развој
бази
на

за

други;
податоци

(обновување
компјутерски
бази
на
податоци);
компјутери
(изнајмување
компјутери);
(изнајмување
компјутерски

компјутерски
компјутерски
програми

(изработка

компјутерски
програми);
програми
(инсталирање
програми);
(одржување

програми
програми);

компјутерски
компјутерски

на

компјутерски
компјутерски
програми
програми);

компјутерски програми (осовременување
на компјутерските програми); компјутерски
програми (советување

за компјутерски

програми);
(умножување

компјутерски
компјутерски

програми
програми;

компјутерски
компјутерски

системи
(програмирање
системи);
компјутерски

хардвер (советување на полето на
компјутерски
хардвер);
компјутерско
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(220) 04/11/2015

за

медицинска

употреба;

приспособени

за

апарати

за

употреба

со

(442) 31/10/2016
(731) Драгош Александру Калин од
Романија со привремен престој во

забава

Скопје
ул. Хелсинки бр. 37Б, Скопје, MK

чистење дискови за снимање звук;
кодирани белегзии за идентификација,

(740) Димитар Панчевски, адвокат
бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје

магнетни
бележници
(електронски
бележници); влакна за оптички кабли; ДВД

(540)

плеери; дискетни единици за компјутери;

надворешен екран или монитор; апарати
за меѓусебна комуникација; апарати за

компакт дискови [аудио- видео]; компакт
дискови [меморија само за читање;
(591) црвена, темно жолта, црна
(531) 26.01.04;26.01.12;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти за научни
испитувања во лабаратории, апарати и
инструменти за контрола на бродови, како
што се апаратите и инструментите за
мерење и за пренос на наредби; апарати
за забава што се користат само со
надворешни
екрани
или
монитори;
компјутерски програми и софтвер, без
оглед на носачите на податоци или
начините на ширење, односно софтвер
снименна магнетни носачи на податоци
или спуштен од далечинска компјутерска
мрежа, апарати и инструменти за мерење
тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола); апарати и инструменти за
спроведување,
исклучување,

вклучување
и
трансформирање,

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук
или снимка;
магнетски носачи на
податоци,
дискови
за
снимање;
автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за дијагноза што не се
Трговски марки

дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција електронски
изданија што можат да се симнат од
интернет; електронски огласни табли;
електронски

пенкала

[видеотерминали];

електронски
цртачи;
елементи
со
магнетска лента за компјутери картички
(кодирани картички), магнетни; картички со
интегрално
коло
[мемориски
смарт
картички]; компакт диск плеери ; дискетни
единици за компјутери; печатачи за
употреба
бележници;
глувчиња;

со

компјутери;

компјутерски

подлоги за компјутерски
компјутерски
мемории;

компјутерски
оперативни
програми,
снимени; компјутерски периферни уреди;
компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; компјутерски
програми

за

играње;

компјутерски

програми, снимени; компјутерски софтвер,
снимен;
компјутерски
тастатури;
компјутерско глувче [опрема за обработка
на податоци]; лаптоп компјутери; ласери
што не се за медицинска употреба; ленти
(апарати
за
демагнетизирање
за
магнетски ленти); ленти за снимање звук;
ленти за чистење на главите на уреди за
снимање леќи; леќи (оптички леќи);
магнети; магнетни дискови; магнетни
енкодери; магнетни жици; магнетни карти
за идентификација;
магнетни
носачи

магнетни ленти;
на
податоци;
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магнетофони; магнетска лента (елементи

информации во компјутерски бази на

со

податоци);

магнетска

лента),

за

компјутери;

компјутерско

рекламирање

машини за сметање; машини за собирање;
машини за факсимил; машини за

преку интернет; комуникациски медиуми
(презентација
на
стоки
преку

фактурирање; мемориски смарт картички
[картички
со
интегрално
коло];

комуникациски
малопродажба;

микропроцесори;
модеми;
[компјутерски
програми];

текстови;
телефонски
претплатниците што не

одговор
за
се достапни;

пребарување

пребарување);

[компјутерски

хардвер];

монитори
монитори
електронски

медиуми),
за
објавување
рекламни

(бизнис

огласни табли; оптички влакна [филаменти
за спроведување светлина]; оптички

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; презентација на

дискови; оптички носачи на податоци;
оптички читачи на знаци; предаватели

стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба; договарање претплати за

[телекомуникации];
предаватели
на
електронски сигнали; предавателни уреди

телекомуникациски услуги за трети лица;
раководење
со
датотеки

[телекомуникации]; преносни снимачи на

(компјутеризирано

звук; преносни телефони;
[централни
процесорски

процесори
единици];

датотеки);
систематизација
на
информации во компјутерски бази на

процесори за обработка на текст сигнали
(предаватели на електронски сигнали);

податоци; собирање информации во
компјутерските
бази
на
податоци;

скенери [опрема за обработка на
податоци]; слајд проектори; ДНАчипови;

собирање
советување

чипови [интегрални кола]; читачи [опрема

советување

за обработка на податоци]; читачи на бар
кодови

организација;
советување
за
организирање на работењето; статистички

кл. 35

раководење

статистички
за
бизнис
за

бизнис

со

податоци;
работење;
работење

и

услуги на рекламирање за други;

податоци
(собирање
статистички
податоци); услуги за набавки за трети

помош при водење на работењето и
управување со работата; изнајмување

лица [купување производи и услуги за
други фирми]; услуги за преместување на

автомати; административна обработка на

бизнисите

нарачките за купување; комерцијална
администрација за издавање лиценци за

кл. 37 услуги на поправка на електрика,
апаратура,
инструменти,
алати
сл;

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]; помош во

инсталациски
услуги
на
електрика,
апаратура,
инструменти,
алати
сл;

водењето бизнис; бизнис информации;
бизнис консултирање (професионално

компјутерски
хардвер
(инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски

бизнис консултирање); комерцијално или

хардвер);

индустриско управување (помош за
комерцијално и индустриско управување);

поправка
опрема;

компјутерски
бази
(систематизација на

поправка
на
(информации

на
податоци
информации во

компјутерски
бази
на
податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање
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апарати

за

испраќање

огласни табли [телекомуникациски услуги]

пораки); електронска пошта; изнајмување
време
за
пристап
на
глобалната
компјутерска мрежа; изнајмување модеми;

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

изнајмување телекомуникациска опрема;
изнајмување
телефакс
апарати;

нив во областа на компјутерското
програмирање; индустриски анализи и

изнајмување телефони; информации од
областа на телекомуникациите; испраќање

истражувачки услуги во областа на
компјутерското програмирање; изработка и

пораки;

телефон;

развој на комјутерски хардвер и софтвер;

комуникација со мобилни телефони;
комуникација со помош на компјутерски

алатки за пребарување (обезбедување
алатки за пребарување), за интернет;

терминали; комуникација со помош на
мрежи со оптички кабли; обезбедување

анализа на компјутерски системи; давање
простор за веб [интернет] страници; дизајн

интернет соби за разговор; обезбедување
кориснички
пристап
на
глобалната

(графички дизајн); дизајн (индустриски
дизајн); заштита на компјутери од вируси

компјутерска

(услуги за заштита на компјутери од

комуникации

мрежа

со

[провајдери

на

услуги]; обезбедување пристап до бази на
податоци
;
обезбедување

вируси);
сервери;

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

истражување
компјутерски

телекомуникациски канали за телевизиско
купување
[телешопинг];
повикување

(обновување
компјутерски
бази
на
податоци);
компјутери
(изнајмување

[радио, телефонски или други средства за

компјутери);

електронска
(електронска

(изнајмување компјутерски програми);
компјутерски програми (изработка на

комуникација];
пошта
пошта); пренесување по

изнајмување веб [интернет]
изнајмување
компјутери;
и
развој
бази
на

компјутерски

факс;
пренесување
преку
сателит;
пренесување слики и пораки со помош на

компјутерски
програми);
програми
(инсталирање

компјутери;
соби
за
(обезбедување
интернет

програми);
(одржување

разговор);

телевизиско

разговор
соби
за

компјутерски
компјутерски

за

други;
податоци

програми

компјутерски
компјутерски
програми
програми);

купување

компјутерски програми (осовременување

[телешопингј
(обезбедување
телекомуникациски канали за телевизиско

на компјутерските програми); компјутерски
програми (советување за компјутерски

купување [телешопинг]; телекомуникации
(информации
од
областа
на

програми);
(умножување

компјутерски
компјутерски

телекомуникациите); телекомуникациски
канали (обезбедување телекомуникациски

компјутерски
компјутерски

системи
(програмирање
системи);
компјутерски

канали)

хардвер

за

телевизиско

купување

(советување

на

програми
програми;

полето

на

[телешопинг]; телефон (комуникации со
телефон); телефонски услуги; услуги на

компјутерски
хардвер);
компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од

поставување телекомуникациски довод и
приклучок;
услуги
на
пренесување

физички
на
електронски
носачи;
контролирање на квалитетот; креирање и

конференции од далечина; услуги со
говорна пошта; услуги со електронски

одржување веб [интернет] страници за
други;
обезбедување
алатки
за

Трговски марки
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пребарување по интернет; обновување

заштитници [леплива хартија]; збирки со

комјутерски бази на податоци; одржување

песни; знамиња од хартија; инструменти

(креирање и одржување) веб [интернет]
страници
за
други;
размена
на

за пишување; инструменти за цртање;
калапи за обликување глина [уметнички

компјутерски
програми
и
[конверзија која не е физичка]

материјалиј; календари; календари со
страници
на
откинување;
карти

(210) TM 2015/1118

податоци

(220) 04/11/2015

[графикони, дијаграми; цевки од картон;
картон; каталози; кеси [плика, торбички] од

(442) 31/10/2016

хартија

или

пластика,

за

пакување;

(731) Ружица Антиќ
ул. Војвода Васил Чакаларов бр. 1/3-28,

кпишеа; книги; книговез; платно за
книговез; книжни амбалажи за креми;

Скопје, MK
(740) Димитар Панчевски, адвокат

корици
листови

бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје
(540)

материјали]; литографски уметнички дела;
материјали за обликување; материјали за

[канцелариски
хартија

материјали];
[канцелариски

пишување; материјали за цртање матрици
[за умножување]; матрици [канцелариски
материјали]; модели за везење [мостри];
мостри за прецртување; музички честитки;
навлаки
[канцелариски
материјали];

(531) 20.01.03;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите кпаси;
печатени
материјал;

работи;
фотографии;

книговезнички
канцелариски

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги
користат
уметниците;
канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви;

клишиња;

албуми;

албуми

за

лепење слики и исечоци; алманаси;
бакрорез
[гравури];
бележници
или
блокчиња; билети; билтени; блокчиња за
цртање; букви [печатарски]; весници;
восочна хартија; гравирани уметнички
предмети;
графички
репродукции;
графички

слики

и

модели;

графички

цртежи; детски сликовници; дијаграми;
етикети, што не се од текстил; жици за
книговез; заштитни корици за хартија;
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навлаки за пасоши; навлаки за чековни
книшки; навлаки од хартија за саксии;
налепници

[канцелариски

материјали];

натписи од хартија или картон; нотеси
[бележници]; обвивки од картон или
хартија за шишиња; огласни карти
[канцелариски материјали]; огласни табли
од хартија или картон; одбележувачи за во
книги; отпечатоци [резби]; пластични
паковки за завиткување или пакување;
папиермаше;
папки
[канцелариски
материјали]; папки за хартија; папки со
листови што се вадат; паус хартија;
печатарски блокови; печатарски броеви;
печатарски букви; печатарски букви и
бројки; печатарски прекривки што не се од
текстил; печатени материјали; печатени
публикации;
печатени
распореди;
печатени формулари и обрасци; печати;
кутии
за
печати;
печати
[жигови,
отпечатоци]; печати со адреси; печати за
запечатување; печати за поништување;
печати со адреси; плакати од хартија или
Трговски марки
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пластики

за

обликување;

[поддршка

на

бизниси];

барање

пластични фолии за пакување; платна

спонзорства; помош во водењето бизнис;

[слики], врамени или неврамени; платно за
книговез;
плика
[канцелариски

бизнис информации; бизнис испитување;
бизнис
истражување;
професионално

материјали]; плочки со адреси за машини
за адресирање; подлоги за печати;

бизнис консултирање; бизнис менаџмент
кај
уметничките
професии;
бизнис

подметки за чаши за пиво; подметки од
хартија за маса; подметки од хартија за

пребарување; бизнис проценки; услуги за
преместување на бизнисите; директно

шишиња;

карти,

рекпамирање преку пошта; дистрибуција

неелектронски;
портрети;
постери;
потпирачи за книги; прецртани слики;

на примероци; договарање претплата на
весници за трети; договарање претплати

прирачници [упатства]; проекти; производи
од
картон,
проспекти;
печатени

за телекомуникациски услуги за трети
лица;
организирање
изложби
за

публикации; печатени распореди; рачно
пишувани шаблони за копирање; регистри;

комерцијални
или
рекламни
цели;
изнајмување време за рекламирање преку

разгледници;

медиумите;

покажувачи

графички

за

репродукции;

изнајмување

рекпамен

салфети од хартија за маса; самолепливи
ленти за канцелариски материјали или за

материјал;
изнајмување
рекламен
простор; комерцијално- информативни

употреба во домаќинствата; списанија;
табли за пишување; теста за печатење;

агенции; испитување на јавното мислење;
изнајмување канцелариски машини и

украсни подметки од хартија фасцикли за
документи [канцелариски материјали];

опрема; комерцијални
советување
на

фигурини

[советувалиште

фотогравури;
апарати за

[статуетки]

од

хартија;

информации и
потрошувачите

за

потрошувачи];

фотографии; фотографии
врамување фотографии;

комерцијално-информативни
агенции;
систематизација на информации во

хартиени панделки; хартии за обложување
фиоки, миризливи или немиризливи; ленти

компјутерски бази на податоци; собирање
информации во компјутерски бази на

од хартија; хартија за амбалажа; хартија
за завиткување; хартија за копирање

податоци;
компјутерско
рекламирање
преку интернет; професионално бизнис

[канцелариски материјали]; чаршави од

консултирање;

хартија за маса; челични букви; честитки;
шамичиња
од
хартија

презентација
на
стоки
преку
комуникациски медиуми за малопродажба;

кл. 35 пружање услуги за рекламирање;
комуникации со јавноста и рекламирање

маркетинг истражување; маркетинг студии;
надворешно рекламирање; објавување

на сите стоки и услуги преку сите видови
медиуми; агенции за рекламирање; помош

рекламни текстови; обработка на текстови;
односи со јавноста; организирање изложби

при водење на работењето и управување

за

со работа; административна обработка на
нарачките за купување; ажурирање на

организирање
комерцијални

трговски
саеми
за
или
рекпамни
цели;

рекламниот материјал; анализа на цените;
ангажирање манекени за рекламирање

пишување
подготвување

рекпамни
рекпамни

или
промовирање
на
производи;
аукционерство;
аутсорсинг
услуги

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; презентација на
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лепење

комерцијални

или

плакати;

рекламни

цели;

текстови;
рубрики;
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стоки преку комуникациски медиуми, за

стадиони;

малопродажба;

изнајмување сценски декор за приредби;

претплата
на
договарање

преписи;

договарање

весници
за
претплати

изнајмување

сценски

декор;

трети;
за

изнајмување
тениски
игралишта;
изнајмување уреди за осветлување за

телекомуникациски услуги за трети лица;
претставување
на
производите;

театарска сценографија и телевизиски
студија; изнајмување филмски проектори и

промовирање на продажбата за трети
лица; радио реклами; рекпамирање;

прибори; информирање за образование;
калиографски
услуги;
изнајмување

рекламирање [огласување]; рекламирање

кинематографски

преку пошта; рекламирање преку радио;
ширење
на
рекпамните
огласи;

книги;
микрофилмување
[снимање
микрофилмови]; монтажа на видеоленти;

објавување рекламни текстови; пишување
рекламни текстови; собирање статистички

организирање натпревари [образование
или забава]; организирање спортски

податоци; стенографски услуги; обработка
на текстови; пишување рекламни текстови;

натпревари; обезбедување електронски
он-лајн публикации што не можат да се

телевизиски

даунлодираат;

рекпами;

телевизиско

филмови;

објавување

обезбедување

спортска

рекпамирање;
организирање
трговски
саеми за комерцијални или рекламни

опрема; обезбедување услуги за караоке;
објавување книги; објавување текстови, со

цели; умножување документи; уредување
излози; услуги за дизајн на страници, за

исклучок
на
рекламни
текстови;
информирање за образование; практична

рекпамни цели; услуги за набавки за трети
лица [купување производи и услуги за

обука
[демонстрирање];
одржување
претстави во живо; он-лајн публикување

други фирми]; услуги за преместување на

електронски

бизнисите;
услуги за
следење на
печатените вести; анализа на цените

обезбедување
опрема
за
музеи
[претставувања, изложби]; организирање

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности; академии

балови; организирање време на спортски
натпревари; организирање и водење

[образование];
автомати
за

колоквиуми; организирање и
конгреси;
организирање
и

обезбедување
видео
забава;
монтажа
на

видеоленти;

книги

и

списанија;

водење
водење

изнајмување

конференции; организирање и водење

видеорекордери; дизајнерски услуги што
не се за рекпамни цели; електронско

концерти;
организирање
и
водење
работилници [обука]; организирање и

издаваштво; забава; забава со помош на
радио; известување за забави; планирање

водење
семинари;
организирање
и
водење симпозиуми; организирање избори

забави; изнајмување звучни записи;
известување за забави; известување за

на убавици; организирање изложби за
културни
или
образовни
цели;

рекреација; изнајмување аудио опрема;

организирање лотарии; организирање шоу

изнајмување видеокамери; изнајмување
видеоленти;
изнајмување

програми [импресарио услуги]; пишување
текстови што не се рекламни текстови;

видеорекордери;
изнајмување
звучни
записи; изнајмување кинематографски

преведување; прикажување филмови;
продавање билети [забава]; продукција на

филмови;
изнајмување
телевизиски
апарати;

радио и телевизиски програми; продукција
на шоу програми; производство на
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филмови; производство на филмови на

[графикони, дијаграми]; картон; каталози;

видео

книги;

ленти;

разонода

[забава];

книговез

(платно

за

книговез);

резервирање места за шоу програми;
известување
за
рекреација;

корици [канцелариски материјали]; ленти
за подврзување [кноговез]; материјали за

синхронизација; снимање видеоленти;
спортски организирање време на спортски

книговез; музички честитки; налепници
[канцелариски материјали]; натписи од

натпревари;
филмски
студија;
изнајмување сценски декор; изнајмување

хартија или картон; нотеси [бележници];
огласни карти [канцелариски материјали];

сценски декор за приредби; театарски

огласни табли од хартија или картон;

изведби; телевизиска забава; изнајмување
радио и телевизиски апарати; продукција

одбележувачи за во книги; памфлети;
папки [канцелариски материјали]; папки за

на радио и телевизиски програми;
титлување филмови; услуги на дигитално

хартија; папки со листови што се вадат;
периодични публикации; плакати од

сликање; услуги на игри што се
обезбедуваат
онлајн
од
една

хартија или картон; плика [канцелариски
материјали]; постери; производи од

информатичка

картон, проспекти; публикации (печатени

мрежа;

услуги

на

репортери; услуги на студија за снимање;
производство на филмови на видео ленти;

публикации);
честитки

изнајмување
филмски
прибори;
филмски

и
;

кл. 35 пружање услуги за рекламирање;
комуникации со јавноста и рекламирање

фотографирање; фотографски репортажи;
циркуси; продукција на шоу програми

на сите стоки и услуги преку сите видови
медиуми; агенции за
рекламирање;

проектори
студија

разгледници;

списанија;

административна обработка на нарачките
(210) TM 2015/1119

(220) 04/11/2015

(442) 31/10/2016
(731) АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
бул. 8 Септември 2/2-25, Скопје, MK

за купување; ажурирање на рекламниот
материјал;
анализа
на
цените;
ангажирање манекени за рекламирање
или
промовирање
на
производи;

(740) Димитар Панчевски, адвокат
бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје

аукционерство;
[поддршка
на

аутсорсинг
бизниси];

услуги
барање

(540)

спонзорства; помош во водењето бизнис;
бизнис информации; бизнис испитување;
бизнис
истражување;
професионално
бизнис консултирање; бизнис менаџмент
кај
уметничките
професии;
бизнис

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
печатени работи; фотографии;
материјал за обука и настава (освен
апарати);
пластични
материјали
за
пакување (што не се вклучени во другите
класи); алманаси; билтени; брошури; букви
[печатарски]; весници; детски сликовници;
знамиња од хартија; календари; календари
со

страници

на

откинување;

Трговски марки

карти

пребарување; бизнис проценки; услуги за
преместување на бизнисите; директно
рекпамирање преку пошта; дистрибуција
на примероци; договарање претплата на
весници за трети; договарање претплати
за телекомуникациски услуги за трети
лица;
организирање
изложби
за
комерцијални
или
рекламни
цели;
изнајмување време за рекламирање преку
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медиумите;

изнајмување

рекпамен

телевизиски

рекпами;

материјал;

изнајмување

рекламен

рекпамирање;

организирање

телевизиско
трговски

простор; комерцијално- информативни
агенции; испитување на јавното мислење;

саеми за комерцијални или рекламни
цели; умножување документи; уредување

изнајмување канцелариски машини
опрема; комерцијални информации

и
и

излози; услуги за дизајн на страници, за
рекпамни цели; услуги за набавки за трети

потрошувачите
потрошувачи];

лица [купување производи и услуги за
други фирми]; услуги за преместување на

советување
[советувалиште

на
за

комерцијално-информативни

агенции;

бизнисите;

услуги

за

следење

на

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци; собирање

печатените вести; анализа на цените
кл. 41 услуги за образование и обука на

информации во компјутерски бази на
податоци;
компјутерско
рекламирање

луѓе; услуги чија главна цел е разонода,
забава или рекреација на луѓе; услуги на

преку интернет; професионално бизнис
консултирање;
лепење
плакати;

спортски
и
културни
активности;
презентација на дела од визуелната

презентација

уметност или литературата пред јавноста

на

стоки

преку

комуникациски медиуми за малопродажба;
маркетинг истражување; маркетинг студии;

за
забавни
електронско

надворешно рекламирање; објавување
рекламни текстови; обработка на текстови;

известување за забави;
забави; известување за

односи со јавноста; организирање изложби
за комерцијални или рекламни цели;

организирање изложби за културни или
образовни
цели;
информирање
за

организирање

образование;

комерцијални
пишување

трговски

саеми

за

или
рекпамни
цели;
рекпамни
текстови;

или
образовни
цели;
издаваштво;
забава;

објавување

планирање
рекреација;

книги;

организирање лотарии; организирање
натпревари [образование или забава];

подготвување
рекпамни
рубрики;
пребарување податоци во компјутерски

организирање
обезбедување

датотеки за трети лица; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за

публикации што не можат да се
даунлодираат; објавување текстови, со

малопродажба;

исклучок на рекламни текстови; он-лајн

претплата
на
договарање

преписи;

договарање

весници
за
претплати

спортски
натпревари;
електронски
он-лајн

трети;
за

публикување
електронски
книги
и
списанија; пишување текстови што не се

телекомуникациски услуги за трети лица;
претставување
на
производите;

рекламни
текстови;
фотографирање;
фотографски репортажи

промовирање на продажбата за трети
лица; радио реклами; рекпамирање;

(210) TM 2015/1120

рекламирање [огласување]; рекламирање

(220) 04/11/2015

преку пошта; рекламирање преку радио;
ширење
на
рекпамните
огласи;

(442) 31/10/2016
(731) АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
бул. 8 Септември 2/2-25, Скопје, MK

објавување рекламни текстови; пишување
рекламни текстови; собирање статистички

(740) Димитар Панчевски, адвокат
бул. 8ми Септември бр. 2/2-4, 1000, Скопје

податоци; стенографски услуги; обработка
на текстови; пишување рекламни текстови;

(540)
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бизнис консултирање; бизнис менаџмент

ПОРТРЕТ

кај

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

печатени работи; фотографии;

материјал за обука и настава (освен
апарати);
пластични
материјали
за
пакување (што не се вклучени во другите
класи); алманаси; билтени; брошури; букви
[печатарски]; весници; детски сликовници;
знамиња од хартија; календари; календари
со

страници

на

откинување;

карти

[графикони, дијаграми]; картон; каталози;
книги; книговез (платно за книговез);
корици [канцелариски материјали]; ленти
за подврзување [кноговез]; материјали за
книговез; музички честитки; налепници
[канцелариски материјали]; натписи од
хартија или картон; нотеси [бележници];
огласни карти [канцелариски материјали];
огласни табли од хартија или картон;
одбележувачи за во книги; памфлети;
папки [канцелариски материјали]; папки за
хартија; папки со листови што се вадат;
периодични публикации; плакати од
хартија или картон; плика [канцелариски
материјали]; постери; производи од
картон, проспекти; публикации (печатени
публикации);
честитки

разгледници;

списанија;

кл. 35 пружање услуги за рекламирање;
комуникации со јавноста и рекламирање
на сите стоки и услуги преку сите видови
медиуми; агенции за
рекламирање;
административна обработка на нарачките
за купување; ажурирање на рекламниот
материјал;
анализа
на
цените;
ангажирање манекени за рекламирање
или
промовирање
на
производи;
аукционерство;

аутсорсинг

услуги

[поддршка
на
бизниси];
барање
спонзорства; помош во водењето бизнис;
бизнис информации; бизнис испитување;
бизнис
истражување;
професионално
Трговски марки

уметничките

професии;

бизнис

пребарување; бизнис проценки; услуги за
преместување на бизнисите; директно
рекпамирање преку пошта; дистрибуција
на примероци; договарање претплата на
весници за трети; договарање претплати
за телекомуникациски услуги за трети
лица;

организирање

изложби

за

комерцијални
или
рекламни
цели;
изнајмување време за рекламирање преку
медиумите;
материјал;

изнајмување
изнајмување

рекпамен
рекламен

простор; комерцијално- информативни
агенции; испитување на јавното мислење;
изнајмување

канцелариски

опрема; комерцијални
советување
на

машини

и

информации и
потрошувачите

[советувалиште
за
потрошувачи];
комерцијално-информативни
агенции;
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци; собирање
информации во компјутерски бази на
податоци;
компјутерско
рекламирање
преку интернет; професионално бизнис
консултирање;
презентација

лепење
на
стоки

плакати;
преку

комуникациски медиуми за малопродажба;
маркетинг истражување; маркетинг студии;
надворешно

рекламирање;

објавување

рекламни текстови; обработка на текстови;
односи со јавноста; организирање изложби
за комерцијални или рекламни цели;
организирање
трговски
саеми
за
комерцијални
пишување
подготвување

или
рекпамни
цели;
рекпамни
текстови;
рекпамни

рубрики;

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица; презентација на
стоки преку комуникациски медиуми, за
малопродажба;
преписи;
договарање
претплата
на
договарање

весници
за
претплати

трети;
за
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телекомуникациски услуги за трети лица;

рекламни

претставување

фотографски репортажи

на

производите;

текстови;

фотографирање;

промовирање на продажбата за трети
лица; радио реклами; рекпамирање;

(210) TM 2015/1222

рекламирање [огласување]; рекламирање
преку пошта; рекламирање преку радио;

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

ширење
на
рекпамните
огласи;
објавување рекламни текстови; пишување

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ
ДООЕЛ Гостивар

рекламни текстови; собирање статистички

ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар,

податоци; стенографски услуги; обработка
на текстови; пишување рекламни текстови;

MK

телевизиски
рекпамирање;

ул.Македонија бр. 27/2/22, 1000, Скопје
(540)

рекпами;
телевизиско
организирање
трговски

(220) 27/11/2015

(740) КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ

саеми за комерцијални или рекламни
цели; умножување документи; уредување
излози; услуги за дизајн на страници, за
рекпамни цели; услуги за набавки за трети
лица [купување производи и услуги за
други фирми]; услуги за преместување на
бизнисите;
услуги за
следење на
печатените вести; анализа на цените
кл. 41 услуги за образование и обука на
луѓе; услуги чија главна цел е разонода,

(591) жолта, сина, црвена, бела, зелена,

забава или рекреација на луѓе; услуги на
спортски
и
културни
активности;

црна

презентација на дела од визуелната
уметност или литературата пред јавноста
за
забавни
електронско
известување

или
образовни
цели;
издаваштво;
забава;
за

забави;

планирање

забави; известување за рекреација;
организирање изложби за културни или
образовни
цели;
информирање
за
образование;
објавување
книги;
организирање лотарии; организирање
натпревари [образование или забава];
организирање

спортски

натпревари;

обезбедување
електронски
публикации што не можат

(531) 03.07.03;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 супи
(210) TM 2015/1260

(220) 10/12/2015

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БЛУНЕТ ДИЗАЈН
ДООЕЛ увоз-извоз Скопјр
ул. Христофор Жефаровиќ бр. 9, Гази
Баба, Скопје, MK
(540)

он-лајн
да се

даунлодираат; објавување текстови, со
исклучок на рекламни текстови; он-лајн
публикување
електронски
книги
и
списанија; пишување текстови што не се
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(531) 25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање,

водење

на

работењето, управување со работата
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истраувања и планирањето поврзано со
нив услуги за индустриски анализи и
истражувања, изработка на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) бела, црна, зелена, портокалова,

(210) TM 2015/1261

жолта, виолетова, кафеава
(531) 05.07.06;25.01.19

(220) 10/12/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) ДИЈАНА ТАШКОВА АДВОКАТ
ул. Костурски Херои бр. 2,, Скопје, MK

кл. 3 шампон за коса и за тело од кокос и
ванила

(540)

(210) TM 2016/1

(220) 04/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo,
JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена, темнозелена, црна
(531) 02.03.04;05.07.02;17.03.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
за заштита на имот и лица; лични и
социјални услуги што ги даваат трети лица
за задоволување
поединците

на

потребите

(210) TM 2015/1274

(220) 15/12/2015

на

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

автомобили и нивните делови и

ацесоари; моторни возила на две тркала,
велосипеди и нивни делови и опрема; неелектрични
примарни
двигатело
за
копнени возила (невклучувајќи ги нивните
делови); машински елементи за копнени
возила, AC или DC мотори за копнени
возила (невклучувајќи ги нивните делови);
аларми за возила против кражба
(210) TM 2016/3

(220) 05/01/2016
(442) 31/10/2016

(731) Стојков Душко
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Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,
Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, торти,
колачиња, слатки, алва; бисквити, брашно
за исхрана, ванила, (арома); овошни
желеа [слаткарски производи], крекери,
кристализиран
шеќер
за
исхрана,
марципан, производи од тесто; колач од
ориз,
палачинки,
чоколадо,
какао,
пролетни ролати, слаткарски производи,
слатки од кикирики, бонбони, слатки од
бадем, тесто за колач, фондан, шербети,
шеќер
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
(210) TM 2016/4

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, кафена, светло кафена,
розева, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
млеко и млечни производи;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и
компоти

зеленчук;

желеа,

џемови,

кл. 30 кафе, замена за кафе, растителни
подготовки како замени за кафе, пијалаци
што се на основа на кафе, пијалаци од
кафе со млеко, какао, производи од какао,
пијалаци што се на основа на какао,
пијалаци од млеко; чоколадо, пијалаци пто
се на основа на чоколадо, чоколадни
пијалаци со млеко; производи од жито,
жита (мали парчиња храна од жита).
готови житарници за јадење, пуканки;
слатки, сладолед; мраз; гриз; колач,
колачиња, крем пудинг; мраз, природен и
вештачки, мраз за освежување, ледени
колачиња, ледени десерт; мусли; овошни
желеа; слаткарски производи; пудинзи;
ледени
јогурт
кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокосви; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(210) TM 2016/5

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
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ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(510, 511)

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

кл. 30
кафе, кафе (пијалаци што се
направени на основа на кафе), екстракти

(540)

од
кафе
замена
за
кафе
кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на
кафе
(210) TM 2016/7

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(591) сина, кафена, светло кафена,
розева, бела, црна, портокалова, црвена,

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

жолта и зелена

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

СКОПЈЕ

кл. 29
млеко и млечни производи
кл. 30 производи од какао, пијалаци што
се на основа на какао, пијалoци од какао
со млеко; пијалаци што се на основа на
чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко
(210) TM 2016/6

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

(591) црна, бела, светло кафена, темно

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

кафена, сина и сива
(551) индивидуална

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

кл. 30
кафе, кафе (пијалаци што се
направени на основа на кафе), екстракти

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

од
кафе
замена
за
кафе
кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на
кафе
(210) TM 2016/8

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

(591) црна, бела, светло кафена, темно
кафена, црвена и сива
Трговски марки

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(591) црна, бела, светло кафена, темно

СКОПЈЕ

кафeна, златна, жолта и темно зелена

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кафе, кафе (пијалаци што се
направени на основа на кафе), екстракти
од кафе замена за кафе
(210) TM 2016/10

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
(591) црна, бела, светло кафена, темно

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

кафена, окер и сива
(551) индивидуална

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(510, 511)

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

СКОПЈЕ

кл. 30
кафе, кафе (пијалаци што се
направени на основа на кафе), екстракти
од
кафе,
замена
за
кафе
кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на

(591) црна, бела, светло кафена, темно
кафeна,окер и сива

кафе
(210) TM 2016/9

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

кафе, кафе (пијалoци што се

направени на основа на кафе), екстракти
од кафе, замена за кафе

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(210) TM 2016/11

СКОПЈЕ

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/01/2016

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)
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печатени

изданија,

производи,

публикации,

печатарски
брошури,

фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување
рекламен

со

работи,

ширење

на

материјал (трактати, проспекти, печатени
материјали,
примероци),
изложби
(организирање
(591) црна, бела, светло кафена, темно
кафeна, зелена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
кафе, кафе (пијалаци што се
направени на основа на кафе), екстракти
од кафе замена за кафе
(210) TM 2016/12

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за издавачка дејност
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО
Скопје
Ленинова 29/3, 1000, Скопје, MK

комерцијални
изнајмување

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

и

изложби)
рекпамни

во
цели,

рекламен
простор,
јавно
мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по 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
мрежа, односи со јавност, претплата на
весници,
промоција
кл. 41

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на

образовни услуги, подготвување

настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и
забавни настани,
исполнување на

услуги врзани за
слободното време,

објавување книги, приредби (одржување
на
приредби),
разонода,
разонода
(упатство за разонода), разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија,
конференции (организирање и водење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
печатени
материјал,

работи,
книговезнички
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,

Трговски марки

весници,

конференции), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување видео ленти,
натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, фотографски услуги,
оп-Ппе електронско издавање на книги и
периодични
списанија,
компјутерско
персонално издавателство, електронски
публикации
(не
можат
да
се
даунлодираат);
пружање
оп-Ппе
публикации; издавање електронски книги и
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часописи оп-Ппе; пружање публикации со

(испитување на јавното мислење), on-line

глобална

рекламирање

компјутерска

мрежа

или

по

пат

на

компјутерска

интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени

мрежа, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, организирање

медиуми и снимки;. услуги на аудио и
визуелни забави и едукации

дејности и советување за организирање
дејности, организирање изложби во

(210) TM 2016/13

комерцијални и рекламни цели, on-line
рекламирање по пат на компјутерска

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за издавачка дејност
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО

мрежа, односи со јавност, претплата на

Скопје
Ленинова 29/3, 1000, Скопје, MK

настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и

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

забавни настани,
исполнување на

(540)

објавување книги, приредби (одржување

весници,
промоција
кл. 41 образовни услуги, подготвување

услуги врзани за
слободното време,

на
приредби),
разонода,
разонода
(упатство за разонода), разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија,
конференции (организирање и водење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
печатени
работи,
книговезнички
материјал,
лепила

канцелариски

материјал,
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
производи,

изданија,
публикации,

печатарски
брошури,

фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување

со

работи,

ширење

на

конференции), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување видео ленти,
натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, фотографски услуги,
on-line електронско издавање на книги и
периодични
списанија,
компјутерско
персонално издавателство, електронски
публикации
(не
можат
да
се
даунлодираат);

пружање

публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со
глобална
компјутерска
мрежа
или
интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки;. услуги на аудио и

рекламен
материјал (трактати, проспекти, печатени

визуелни забави и едукации

материјали,
(организирање

(210) TM 2016/14

комерцијални
изнајмување
рекламен

примероци),
изложби
на
изложби)
во
и

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

(442) 31/10/2016
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ȘİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad.

(540)

INA 2T
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 моторни масла за моторцикли и
скутери

ESKISEHIR, TR
(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)

(210) TM 2016/15

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) INA -industrija nafte d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10, 1000,
Zagreb, HR

(591) бела, сива, црвена, црна
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 бисквити

(540)
(210) TM 2016/18

INA ULTRA

(220) 11/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни

(551) индивидуална
(510, 511)

лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

кл. 4 моторни масла за возила

(540)

(210) TM 2016/16

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK

(220) 08/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) INA -industrija nafte d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10, 1000,
Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

INA LIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 масти за подмачкување за лагери и
лизгачки лежишта
(210) TM 2016/17

(220) 08/01/2016

Трговски марки

ГРОЗДАНОВСКИ
СТАРИНСКИ КОЛБАС
ДИМЕН НА ДРВА
(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
крем, окер, златна, кафеава (светло и
темно), црна
(531) 08.05.03;25.01.19
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(554) тродимензионална

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 29
месни преработки за колбаси,

(540)

подготвени производи од месо
(210) TM 2016/19

(220) 11/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство и
трговија за вработување на инвалидни
лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK
(540)

(591) кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада, производи на база на
чоколада; какао и производи базирани на
какао; бисквити, бисквити со чоколаден
прелив, бисквити со карамел полнење,
наполитанки, наполитанки со чоколаден
прелив, наполитанки со карамел полнење;
чоколадни
плочки;
кондиторски производи

ГРОЗДАНОВСКИ БАБИН
КОЛБАС ДИМЕН НА ДРВА
(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
крем, окер, златна, кафеава (светло и
темно), црна
(531) 08.05.03;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо
(210) TM 2016/21

(210) TM 2016/22

торти;

вафли;

(220) 12/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) SHIMADZU CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of Japan, Manufacturers and
Merchants of
1, Nishinokyo Kuwabara-cho, Nakagyo-ku,
Kyoto 604-8511, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(220) 12/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET

(551) индивидуална

ANONİM ȘİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde

(510, 511)
кл. 7 индустриски инструменти и опрема;

ESKISEHIR, TR

апарати

(740) Друштво за застапување од областа

полупроводници; апарати за производство
на тенка фолија; ECR плазма CVD

на индустриската сопственост ЖИВКО

за

производство

на

апарати; плазма CVD апарати; апарати за
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опрема

за

плазма

поморски, геодетски, оптички, за мерење и

полимеризација; инјектори (вбризгувачи)

сигнализација;

за течен кристал; вакумски испарувачи;
CVD за соларни батерии; апарати за

софтвер и
компјутери;

ласерска
кристализација;
адхезивни
апарати за вбризгување; апарати за

уреди; IC картички (картички со чип на
интегриран круг); носач на софтвер и

испитување на супстрати; систем за
испитување на TFT полиња; пумпи и

медиуми за чување на податоци;
софтвери; софтвери за обработка на

мотори; вакумска опрема; вакумски пумпи;

медицински

турбо-молекуларни пумпи; опрема за
течно подмачкување; запчасти пумпи;

медицински апарати и инструменти;
софтвери за управување со физички

лубрикатори;
хидраулична
опрема;
електронски компоненти; погонски мотори;

податоци, аналитички податоци, мерни
податоци, медицински податоци; софтвери

клипно-радијални мотори; хидраулични
мотори; хидраулични позициони контролни

за апарати и инструменти научни,
поморски, геодетски, оптички, за мерење и

системи; хидраулични пумпи; хидраулични

сигнализација; медиуми за чување на

вентили; хидраулични вентили
и
пневматски погонски вентили; контролни

софтвер;
процесори
на
податоци;
аналитички
и
мерни
инструменти;

вентили; клипно-аксијални мотори; печки
за топлотна обработка; вакумски печки;

спектроскопски
апарати;
UV-VIS
спектрофотометри;
инфрацрвени

опрема за вагони; дисплеи за вагони во
висина на поглед; печатари; печатари во

спектрофотометри; апарати за емисиона
спектроскопија; анализатори на цврст гас;

боја;

емисиони

актуатори;

машини);
стаклени

вентили

(делови

за

компјутерска

опрема,

обработка на податоци;
компјутерски
периферни

податоци;

спектрометри

софтвери

за

со индуктивно

тркалца за навивање на
влакна; опрема за летала;

спрегната плазма; атомско апсорбирачки
спектрофотометри;

опрема за свемирски возила; погонски
вентили; вентили за полнење и празнење;

спектрофлуорофотометри; TLC скенери;
електромагнетни аналитички апарати;

вентили за регулација на притисок; уреди
за херметичка компресија и декомпресија;

ренгенски
дифрактометри;
ренгенски
флуоресцентни
спектрометри;

апарати

електронски

за

вакумска

евакуација

спектрометри;

(истискување); аеромеханички апарати;
пневматска опрема; сепаратори на вода;

микроанализатори со електронска сонда;
електронски
микроскопи;
скенирачки

разладни турбини; вентили за модулација
на топол воздух; разменувачи на топлина;

електронски
микроскопи;
скенирачки
микроскопи со сонда; микроскопи за

контролори на херметизација; системи за
контрола на гориво; хидраулична опрема

атомска сила; ултра високо вакумски
скенирачки
тунелски
микроскопи;

за контрола во тек на летење; стартери за

скенирачки RHEED микроскопи; масени

воздушни турбини; воздушни
гасни турбини; актуатори и

турбини;
погонски

спектрометри; анализатори на површина
со повеќе сонди; спектрометри кои

единици; турбини, кои не се за копнени
возила; механички елементи; куќишта за

работат со помош на расејување на јони;
аналитички апарати со јонски сноп; масени

менувачи
кл. 9
апарати и инструменти научни,

спектрометри на гасна хроматографија;
масени
спектрометри
на
течна
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хроматографија;

масени

инструменти; вакум метри; анализатори на

гасни

дебелина на филм; мерачи на вискозност;

хроматографи;
течни
хроматографи;
јонски хроматографи; електрофоретски

анализатори на влажност; површински
тензометри; автоматски калориметри;

анализатори; гасни и течни анализатори
со пумпи; дегазери; фракциони колектори;

автоматски
мерачи
на
дебелина;
детектори на истекување; инструменти за

уреди за автоматско предизвикување;
столбови; столбни печки; детектори на

автоматска синтеза на цврста фаза;
системи за лабораториска автоматизација;

рефракционен

апарати

спектрометри;

јонизирачки
хроматографи;

индекс;

проводливи

за

мерење

на

проценти

на

детектори; детектори кои работат на
принцип на расејување на светлина;

телесни масти; машини за тестирање и
проверка; машини за тестирање на

вентили за контролирање на проток;
анализаторски единици кои содржат пумпи

материјали; универзални машини
тестирање; машини за тестирање

за гас и течност за
употреба; инструменти

замор; машини за вибрациско тестирање;
тестери на тврдина; машини за тестирање

анализа;

лабораториска
за термална

диференцијални

за

на удари; тестери за гребнатини; тестери

системи
за
калориметриско

за мерење на микро компресии; апарати
за тестирање на временски услови; тестер

скенирање;
системи
микро-макро
термогравиметрија;
системи
за

за мерење на пружини; екстензиометри;
апарати за тестирање на свиткување;

термомеханичка анализа; додатоци за
анализа на настанат гас; анализатори на

машини
апарати

загаденост на околината; инструменти за

апарати

мерење на параметри на околината;
анализатори на вкупен органски јаглерод;

(увртување);
машини
за
структурно
тестирање; динамички билансни машини;

анализатори на загаденост на воздухот;
преносни гасни анализатори; апарати за

апарати за проверка со недеструктивни
методи;
машини
за
ултразвучно

мерење на издувни гасови; анализатори
на загаденост на вода; мерачи на

тестирање;
ренгенски
апарати
за
проверка; ренгенски оптички апарати;

содржина

на

ренгенски CT апарати; ренгенски апарати

инструментации за обработка на одводни
води; системи на инструментации за довод

за проверка на надворешни објекти; видео
камери со големи брзини; опрема и

на вода; системи на инструментации за
согорување на отпад; ваги и уреди за

инструменти за контрола на обработка;
опрема, инструментација и системи на

вагање; електронски ваги; ваги со
директно очитување; автоматски системи

инструментација
за
контрола
на
обработка; сензори и претворувачи за

за мерење; сточни ваги; ваги за апарати

температура, проток, притисок и ниво;

на воздушни тунели; магнетни ваги;
анализатори на својства на прав и

електронски
и
пневматски
показни
рекордери и контролери; дигитални

честички; анализатори на големина на
честички; анализатори на површина;

инструментациони
системи;
инструментациони панели; инструменти за

порозиметри; пикнометри; магнетометри;
останати
аналитички
и
мерни

анализа
на
инфрацрвени,

термална
анализа;
диференцијално

на
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термопроводливи и хемилуминисцентни

оптички елементи; уреди за холографска

гасни

електрохемиски,

дифракција; решетки; асферични оптички

фотометрични,
течни
анализатори;
контролори на температура; мерачи на

елементи; прецизни рамни површини и
еталони;
поларизатори;
решеткасти

влажност; контролна опрема; електрични
актуатори
на
вентили;
оптички

поларизатори;
прецизни
решеткасти
површини; леќи; огледала; специјално

трансмисиони системи за актуатори на
вентили; биотехнолошки инструменти (

обработени
производи;
единици
за
оптичка опрема; единици на оптички

инструменти кои се користат во изучување

систем; изолатори на вибрации; оптички

на природни науки); инструменти за
истражување и развој во биотехнологија;

дизајн;
инфрацрвени
сензори;
пироелектронски сензори; инфрацрвени

автоматски
секвенатори

модулатори; ласерски елементи и опрема;
син/зелен ласер; моќни семикондукторски

анализатори;

DNK
на

синтетизатори;
DNK;
соматски

хибридизатори; опрема за електрогенски
трансфер; плазмични екстрактори; уреди

ласери;
ласерски
производи; уреди

за микро манипулација; системи со висока

фотометрија;

густина на клеточна култура; протеински
секвенатори;
анализатори
на

информациска опрема; дисплеи во висина
на поглед; дисплеи за виртуелна реалност

аминокиселини; пептидни синтетизатори;
капиларни течни хроматографи; апарат за

кои се носат на глава; дисплеј во висина
на поглед за музеи; дисплеи во висина на

мерење на фотосинтеза и транспирација;
уреди
за
спектрален
био-имиџинг;

поглед за носечки PC; дисплеи во висина
на погед за надзор на индустриски линии;

анализатори на протеини со примарна

јонизатори; електронски вентили; магнетни

структура; микро ваги за мерење на
реагенси; гел ексцизиони процесори;

глави; соларна ќелија; апарати за
производство на течно кристални панели;

уреди за ултразвучно разбивање; оптичкоелектронски уреди; електронски уреди;

IC картички и компјутери за управување со
физички податоци; опрема за архивирање

хибрид IC; повеќеслојна печатена плоча;
флексибилна печатена плоча; печатена

на слики и комуникација; сервери и
софтвери за дигитален преглед и чување

плоча

MIL/UL

на медицински податоци за радиотерапија;

стандарди); CAD дизајн; уреди со оптичка
трансмисија;
оптички
изолатори;

опрема за летала; дисплеи во висина на
поглед; компјутери за податоци за воздух;

мултиплексери и демултиплексери за
поделба на бранова должина; сложени

компјутерски
електронски

оптички компоненти за амплификација на
оптички
влакна;
оптички
конектори;

инструменти
контролори

оптички прекинувачи; LED; фото диоди;

воздухопловни медицински апарати за

оптички
пасивни
модули;
оптички
дигитални
линкови;
оптички
видео

тестирање и опрема за тестирање на
функции на летала; свемирска опрема за

линкови; оптички трансмитери; оптички
модеми;
оптичко-електронски
уреди;

копнена подршка; хидраулична тест
опрема со преносен мотор; автоматска

пенетратор на оптички влакна; секачи на
течни
кристали;
оптички
конектори;

тест потпирка со пневматски вентил;
автоматска тест потпирка со хидраулична

(во

согласност
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диоди;
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за полихроматска
монохроматори;

периферни
контролни
поврзани
на

со

инструменти;
инструменти;
магнетизам;
температура;

299 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

пумпа;

херметичка

еколошка

човечка

центрифуга;

висинска
опрема

комора за обука;
за
свемирски

комора;

декомпресиона

на калциум; клинички анализатори на
гликоза;

дигитална

дилуциона

пипета;

потпорна
развој;

монитор за оксигенација; анализатор на
полиморфизам; апарат за испитување на

експериментален оддел на тест ракета за
свемирски
експеримент;
соленоиден

коагулација на крв; опрема за одржување
на здравје; мерачи на состав на човечкото

вентил; уреди за намалување на влага и
вентилски единици; лабараториски печки;

тело;
кл.
35

процесори

маркетингшки истражувања; истражувања

на

податоци

агенции

кл. 10 хируршки, медицински системи и
опрема; имиџинг системи на магнетна

на
пазар;
компјутерски

резонанца,
ренгенски

скенери;
апарати;

изложби за комерцијални или рекламни
цели; советување во деловно управување;

ренгенски
дигитални
радиографски
мобилни апарати; хируршки мобилни

пребарување на податоци во компјутерски
датотеки за потреби на трети лица; услуги

имиџинг системи со C-свод; ренгенска

на набавка или провизиска продажба за

телевизиска единица за употреба во
хирургија; ренгенска телевизиска единица;

потреби на трети лица; огласување;
презентација на стока со помош на

појачувачи на слика; детектор со рамен
панел; ренгенски цевки; ангиографски

средства
за
малопродажни

системи; апарат за употреба во нуклеарна
медицина; гама камери; емисиони CT

информации во врска со комерцијална
продажба; агенциски услуги за активности

скенери;

емисиона

на

емисиона
животни;

продаваат во малопродажни објекти;
собирање на информации во компјутерски

ултразвучни дијагностички инструменти;
системи за архивирање на слики и

датотеки; комерцијални информации и
советување
на
потрошувачи;

комуникација; радиотераписки систем;
неурохируршки навигационен систем кој

промовирање на продажба за трети лица;
услуги на набавка за трети лица [услуги на

работи со помош на компјутер; ренгенски

купување на производи и услуги за други

CT симулатор; литотрипер (систем за
разбивање на камен); повеќе фазни

претпријатија]
кл. 37 инсталација, одржување и поправка

системи за проверка на здравје; болничка
опрема; операциони маси; чисти болнички

на
доленаведените
индустриски инструменти

кутии (отвори); маси
клинички
хемиски

апарати
за
производство
на
полупроводници; апарати за производство

томографија;
томографија

автоматски

ренгенски
CT
дијагностички

позитронска
позитронска
за
мали

за

клинички

испитувања;
анализатори;
хемиски

на

купување

тенка

онлајн
мрежи;

антропометар
за
увоз-извоз;
огласување
организирање

комуникација
цели;
давање

на

фолија;

производи

ECR

кои

на
на

за
на

се

производи:
и опрема;

плазма

CVD

анализатори; системи за обработка на
податоци за клиничка лабораторија;

апарати; плазма CVD апарати; апарати за
распрскување;
опрема
за
плазма

роботички системи за дистрибуција на
примероци;
клинички
спектрометар;

полимеризација; инјектори (вбризгувачи)
за течен кристал; вакумски испарувачи;

целосно автоматски гасен анализатор на
крв; клинички јонски мерач; јонски мерач

CVD за соларни батерии; апарати за
ласерска
кристализација;
адхезивни
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вбризгување;
на

супстрати;

апарати

за

интегриран круг); носач на софтвер и

систем

за

медиуми

за

чување

на

податоци;

испитување на TFT полиња; пумпи и
мотори; вакумска опрема; вакумски пумпи;

софтвери; софтвери за обработка
медицински податоци;
софтвери

турбо-молекуларни пумпи; опрема за
течно подмачкување; запчасти пумпи;

медицински апарати и инструменти;
софтвери за управување со физички

лубрикатори;
хидраулична
опрема;
електронски компоненти; погонски мотори;

податоци, аналитички податоци, мерни
податоци, медицински податоци; софтвери

клипно-радијални

за

мотори;

хидраулични

апарати

и

инструменти

на
за

научни,

мотори; хидраулични позициони контролни
системи; хидраулични пумпи; хидраулични

поморски, геодетски, оптички, за мерење и
сигнализација; медиуми за чување на

вентили;
хидраулични
вентили
и
пневматски погонски вентили; контролни

софтвер;
процесори
на
податоци;
аналитички
и
мерни
инструменти;

вентили; клипно-аксијални мотори; печки
за топлотна обработка; вакумски печки;

спектроскопски
апарати;
UV-VIS
спектрофотометри;
инфрацрвени

опрема за вагони; дисплеи за вагони во

спектрофотометри; апарати за емисиона

висина на поглед; печатари; печатари во
боја; актуатори; вентили (делови за

спектроскопија; анализатори на цврст гас;
емисиони спектрометри со индуктивно

машини);
стаклени

тркалца за навивање на
влакна; опрема за летала;

спрегната плазма; атомско апсорбирачки
спектрофотометри;

опрема за свемирски возила; погонски
вентили; вентили за полнење и празнење;

спектрофлуорофотометри; TLC скенери;
електромагнетни аналитички апарати;

вентили за регулација на притисок; уреди

ренгенски

за херметичка компресија и декомпресија;
апарати
за
вакумска
евакуација

флуоресцентни
електронски

(истискување); аеромеханички апарати;
пневматска опрема; сепаратори на вода;

микроанализатори со електронска сонда;
електронски
микроскопи;
скенирачки

разладни турбини; вентили за модулација
на топол воздух; разменувачи на топлина;

електронски
микроскопи;
скенирачки
микроскопи со сонда; микроскопи за

контролори на херметизација; системи за

атомска

контрола на гориво; хидраулична опрема
за контрола во тек на летење; стартери за

скенирачки
тунелски
микроскопи;
скенирачки RHEED микроскопи; масени

воздушни турбини; воздушни
гасни турбини; актуатори и

турбини;
погонски

спектрометри; анализатори на површина
со повеќе сонди; спектрометри кои

единици; турбини, кои не се за копнени
возила; механички елементи; куќишта за

работат со помош на расејување на јони;
аналитички апарати со јонски сноп; масени

менувачи.

спектрометри на гасна хроматографија;

апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
оптички,
за
мерење
и

масени
спектрометри
на
хроматографија;
јонизирачки

сигнализација;
компјутерска
опрема,
софтвер и обработка на податоци;

спектрометри;
хроматографи;

компјутери;
компјутерски
периферни
уреди; IC картички (картички со чип на

јонски хроматографи; електрофоретски
анализатори; гасни и течни анализатори

Трговски марки

дифрактометри;

сила;

ренгенски

спектрометри;
спектрометри;

ултра

високо

вакумски

течна
масени

хроматографи;
гасни
течни
хроматографи;
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со пумпи; дегазери; фракциони колектори;

детектори на истекување; инструменти за

уреди

автоматска

за

автоматско

предизвикување;

синтеза

на

цврста

фаза;

столбови; столбни печки; детектори на
рефракционен
индекс;
проводливи

системи за лабораториска автоматизација;
апарати за мерење на проценти на

детектори; детектори кои работат на
принцип на расејување на светлина;

телесни масти; машини за тестирање и
проверка; машини за тестирање на

вентили за контролирање на проток;
анализаторски единици кои содржат пумпи

материјали; универзални машини
тестирање; машини за тестирање

за

лабораториска

замор; машини за вибрациско тестирање;

употреба; инструменти за термална
анализа; диференцијални системи за

тестери на тврдина; машини за тестирање
на удари; тестери за гребнатини; тестери

термална
анализа;
диференцијално

системи
за
калориметриско

за мерење на микро компресии; апарати
за тестирање на временски услови; тестер

скенирање;
системи
микро-макро
термогравиметрија;
системи
за

за мерење на пружини; екстензиометри;
апарати за тестирање на свиткување;

термомеханичка

гас

и

течност

за

анализа;

додатоци

за

машини

за

анализа на настанат гас; анализатори на
загаденост на околината; инструменти за

апарати
апарати

за тестирање на порозност;
за
тетирање
на
торзија

мерење на параметри на околината;
анализатори на вкупен органски јаглерод;

(увртување);
машини
за
структурно
тестирање; динамички билансни машини;

анализатори на загаденост на воздухот;
преносни гасни анализатори; апарати за

апарати за проверка со недеструктивни
методи;
машини
за
ултразвучно

мерење на издувни гасови; анализатори

тестирање;

на загаденост
содржина
на

на
на

проверка; ренгенски оптички апарати;
ренгенски CT апарати; ренгенски апарати

инструментации за обработка на одводни
води; системи на инструментации за довод

за проверка на надворешни објекти; видео
камери со големи брзини; опрема и

на вода; системи на инструментации за
согорување на отпад; ваги и уреди за

инструменти за контрола на обработка;
опрема, инструментација и системи на

вагање;

инструментација

на вода; мерачи
уље;
системи

електронски

ваги;

ваги

со

тестирање

ренгенски

за

на

за
на

носивост;

апарати

контрола

за

на

директно очитување; автоматски системи
за мерење; сточни ваги; ваги за апарати

обработка; сензори и претворувачи за
температура, проток, притисок и ниво;

на воздушни тунели; магнетни ваги;
анализатори на својства на прав и

електронски
и
пневматски
показни
рекордери и контролери; дигитални

честички; анализатори на големина на
честички; анализатори на површина;

инструментациони
системи;
инструментациони панели; инструменти за

порозиметри; пикнометри; магнетометри;

анализа

останати
аналитички
и
мерни
инструменти; вакум метри; анализатори на

инфрацрвени,
ултравиолетови
термопроводливи и хемилуминисцентни

дебелина на филм; мерачи на вискозност;
анализатори на влажност; површински

гасни
анализатори;
електрохемиски,
фотометрични,
течни
анализатори;

тензометри;
автоматски

контролори на температура; мерачи на
влажност; контролна опрема; електрични
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на

вентили;

оптички

поларизатори;

прецизни

површини;

вентили;
биотехнолошки
инструменти
(инструменти
кои
се
користат
во

обработени
производи;
единици
за
оптичка опрема; единици на оптички

изучување
на
природни
науки);
инструменти за истражување и развој во

систем; изолатори на вибрации; оптички
дизајн;
инфрацрвени
сензори;

биотехнологија;
автоматски
синтетизатори; секвенатори на

DNK
DNK;

пироелектронски сензори; инфрацрвени
модулатори; ласерски елементи и опрема;

за

син/зелен ласер; моќни семикондукторски

соматски

хибридизатори;

електрогенски
екстрактори;

опрема

трансфер;
плазмични
уреди
за
микро

леќи;

решеткасти

трансмисиони системи за актуатори на

ласери;
ласерски
производи; уреди

огледала;

специјално

диоди;
системски
за полихроматска

манипулација; системи со висока густина
на
клеточна
култура;
протеински

фотометрија;
монохроматори;
информациска опрема; дисплеи во висина

секвенатори;
анализатори
на
аминокиселини; пептидни синтетизатори;

на поглед; дисплеи за виртуелна реалност
кои се носат на глава; дисплеј во висина

капиларни течни хроматографи; апарат за

на поглед за музеи; дисплеи во висина на

мерење на фотосинтеза и транспирација;
уреди
за
спектрален
био-имиџинг;

поглед за носечки PC; дисплеи во висина
на погед за надзор на индустриски линии;

анализатори на протеини со примарна
структура; микро ваги за мерење на

јонизатори; електронски вентили; магнетни
глави; соларна ќелија; апарати за

реагенси; гел ексцизиони процесори;
уреди за ултразвучно разбивање; оптичко-

производство на течно кристални панели;
IC картички и компјутери за управување со

електронски уреди; електронски уреди;

физички податоци; опрема за архивирање

хибрид IC; повеќеслојна печатена плоча;
флексибилна печатена плоча; печатена

на слики и комуникација; сервери и
софтвери за дигитален преглед и чување

плоча
(во
согласност
со
MIL/UL
стандарди); CAD дизајн; уреди со оптичка

на медицински податоци за радиотерапија;
опрема за летала; дисплеи во висина на

трансмисија;
мултиплексери

поглед; компјутери за податоци за воздух;
компјутерски периферни инструменти;

оптички
изолатори;
и демултиплексери за

поделба на бранова должина; сложени

електронски

оптички компоненти за амплификација на
оптички
влакна;
оптички
конектори;

инструменти
контролори

оптички прекинувачи; LED; фото диоди;
оптички
пасивни
модули;
оптички

воздухопловни медицински апарати за
тестирање и опрема за тестирање на

дигитални
линкови;
оптички
видео
линкови; оптички трансмитери; оптички

функции на летала; свемирска опрема за
копнена подршка; хидраулична тест

модеми;

уреди;

опрема со преносен мотор; автоматска

пенетратор на оптички влакна; секачи на
течни
кристали;
оптички
конектори;

тест потпирка со пневматски вентил;
автоматска тест потпирка со хидраулична

оптички елементи; уреди за холографска
дифракција; решетки; асферични оптички

пумпа; херметичка еколошка комора;
човечка
центрифуга;
декомпресиона

елементи; прецизни рамни површини и
еталони;
поларизатори;
решеткасти

висинска
опрема

оптичко-електронски

Трговски марки

контролни
поврзани
на

инструменти;
со

магнетизам;
температура;

комора за обука;
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свемирски

потпорна
развој;
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експериментален оддел на тест ракета за

коагулација на крв; опрема за одржување

свемирски

соленоиден

на здравје; мерачи на состав на човечкото

вентил; уреди за намалување на влага и
вентилски единици; лабараториски печки;

тело;
антропометар.
Возила; уреди за движење по земја,

процесори
на
податоци.
хируршки, медицински системи и опрема;

воздух или вода; влечни мотори; жичари
за ракување со карго или со товар;

имиџинг системи на магнетна резонанца,
ренгенски
CT
скенери;
ренгенски

неелектрични влекачи за копнени возила
(не вклучувајќи “ниви делови”); интерни

дијагностички

ренгенски

мотори за согорување [за копнени возила];

мобилни
имиџинг

парни мотори [за копнени возила]; џет
мотори [за копнени возила]; турбини [за

системи со C-свод; ренгенска телевизиска
единица за употреба во хирургија;

копнени возила]; гасни турбини [за копнени
возила]; воздушни турбини [за копнени

ренгенска
телевизиска
единица;
појачувачи на слика; детектор со рамен

возила]; парни турбини [за копнени
возила]; хидраулични турбини [за копнени

панел;

експеримент;

апарати;

дигитални
радиографски
апарати; хируршки мобилни

ангиографски

возила]; машински елементи за копнени

системи; апарат за употреба во нуклеарна
медицина; гама камери; емисиони CT

ренгенски

возила; окна, осовини или вретена [за
копнени возила]; лежаи (за копнени

скенери;
позитронска
томографија;
позитронска

емисиона
емисиона

возила); осовински спојници или конектори
(за копнени возила); преносници на моќ и

томографија
за
мали
животни;
ултразвучни дијагностички инструменти;

запчаници за машини [за копнени возила];
назабени тркала или запчаници [за

системи

и

копнени возила]; менувачи за менување на

комуникација; радиотераписки систем;
неурохируршки навигационен систем кој

брзини [за копнени возила]; спојници за
течност [за копнени возила]; амортизери

работи со помош на компјутер; ренгенски
CT симулатор; литотрипер (систем за

[за
копнени
возила];
пружини
за
хидраулични амортизери [за копнени

разбивање на камен); повеќе фазни
системи за проверка на здравје; болничка

возила]; пружини [метални, кои не се
делови за машини]; кочници (за копнени

опрема; операциони маси; чисти болнички

возила);

кутии (отвори); маси
клинички
хемиски

испитувања;
анализатори;

кражба на возила; инвалидски колички; AC
мотори или DC мотори за копнени возила

автоматски
клинички
хемиски
анализатори; системи за обработка на

(не вклучувајќи нивни делови); пловила и
нивни делови и опрема (кои што не се

податоци за клиничка лабораторија;
роботички системи за дистрибуција на

лебдилици); пловила [чамци и бродови];
делови и опрема за пловила; пропелери

примероци;

спектрометар;

[за пловила]; управувачки запчаници и

целосно автоматски гасен анализатор на
крв; клинички јонски мерач; јонски мерач

кормила [за пловила]; лебдилици; летала
и нивни делови и опрема; ротор елиса [за

на калциум; клинички анализатори на
гликоза; дигитална дилуциона пипета;

хелихоптери]; стајни трап; боци со
кислород
[за
летала];
структурни

монитор за оксигенација; анализатор на
полиморфизам; апарат за испитување на

потпирачи [за летала]; крила [за летала];
опрема за контрола на лет; резервоари [за

за
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вертикални

и

хоризонтални

инструменти и апарати за мерење и

стабилизатори; одледувачи [за летала];

сигнализација;

компоненти
на
уљано
хидраулични
системи [за летала]; железнички вагони и

инструменти; спектроскопски
електромагнетни аналитички

нивни делови и опрема; железнички
вагони; опрема за собирање на струја [за

ренгенски
дифрактометри;
ренгенски
флуоресцентни
спектрометри;

железнички кола]; мотори за врата [за
вагони];
железнички
спојници;
ски

електронски
спектрометри;
микроанализатори со електронска сонда;

лифтови; жичари (кои не се за ракување

електронски

микроскопи;

со карго); автомобили и нивни делови и
опрема; моторни возила на две тркала,

електронски
микроскопи

микроскопи;
скенирачки
со
сонда;
масени

велосипеди и нивни делови и опрема;
автомобили;
делови
и опрема
за

спектрометри; анализатори на површини
со повеќе сонди; аналитички апарати со

автомобили; вилушкари; воздушни пумпи
за автомобили; моторцикли; велосипеди;

јонски сноп; гасно хроматографски масени
спектрометри;
течно
хроматографски

воздушни

масени

пумпи

за

моторцикли;

аналитички

и

мерни
апарати;
апарати;

скенирачки

спектрометри;

масени

предупредувачки сирени за моторцикли;
воздушни
пумпи
за
велосипеди;

спектрометри кои работат со помош на
ласерска
јонизација;
хроматографи;

предупредувачки сирени или ѕвона за
велосипеди; рикши; санки и скии [возила];

инструменти
за
термална
анализа;
анализатори на загадување на околина;

колички; теретни кола; коњски кочии;
приколици
за
велосипеди
[riyakah];

мерни
инструменти
за
околина;
анализатори на вкупен органски јаглерод;

самолепливи гумени закрпи за поправка

ваги и апарати за вагање; анализатори на

на цевки
[колички]

колички

прав и својства на честички; детектори на
течење;
автоматски
системи
за

кл. 41 образовни услуги и услуги на обуки
во врска со анализа и функционирање

лаборатории; машини за тестирање и
контрола; машини за тестирање на

користејќи ги следните производи: апарати
за
полупроводничко
производство;

материјали; апарати за проверка со
недеструктивна метода; инструменти за

апарати за производство на тенки фолии;

инстражување и развој во биотехнологија;

вбризгувачи на течен кристал; апарати за
ласерска кристализација; пумпи и мотори;

оптичко-електронски
елементи;
апарати

турбо-молекуларни пумпи; хидраулична
опрема; научни, поморски, геодетски,

холографска дифракција; решетки; диплеи
во висина на поглед; лабораториски печки;

оптички апарати и инструменти и
инструменти и апарати за мерење и

хируршки, медицински системи и опрема;
системи за снимање со магнетна

сигнализација; софтвери за обработка на

резонанца;

медицински
управување

дијагностички
ангиографски

или

гуми;

детски

податоци;
софтвери за
со
физички
податоци,

ренгенски

уреди;
оптички
за
осветлена

КТ

скенери;

ренгенски
апарати;
системи;
апарати
за

аналитички податоци, мерни податоци,
медицински податоци;
софтвери за

нуклеарна
медицина;
ултразвучни
дијагностички инструменти; системи за

употреба на научни, поморски, геодетски,
оптички апарати и инструменти и

чување
на
слики
и
комуникација;
радиотераписки системи; мултифазни

Трговски марки
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системи
болничка

за

тестирање

опрема;

на

здравје;

(510, 511)

клинички

хемиски

кл. 35 огласување, водење на работење,

анализатори
(210) TM 2016/23

управување со работи, односи со јавноста;
медиумска
презентација;
бизнис
(220) 12/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

информации, демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), медиуми за комуникација,

(740) Македонка Брсакоска, адвокат

маркетинг услуги, изложби (организирање

ул. Маршал Тито бр. 53/1, 1000, Скопје
(540)

на изложби) во комерцијални и рекламни
цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен
простор, информации, јавно мислење

(551) индивидуална

(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска

(510, 511)

мрежа односи со јавност, претплата на

кл. 35
рекламирање, водење на
работењето; управување со работата,

весници, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување

канцелариски
работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни

рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,

работи

промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на

(210) TM 2016/24

(220) 13/01/2016

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

(442) 31/10/2016
(731) Телевизиско Радиодифузно

рекламирање
рекламирање

друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ
Скопје

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), организирање трговски саеми за

ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2 локал
1, 1000, Скопје, MK

комерцијални или рекламни цели, ширење
на рекламни огласи и рекламен материјал

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(трактати,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

материјали, примероци), обработка
текстови,
организирање
дејности

по
пат
на
радио
по пат на телевизија,

проспекти,

печатени
на
и

советување
за
организирање
кл. 38
Ттелекомуникации, услуги на
телекомуникација
и
информативна
технологија, имено, пренос на глас,
податоци,

слика,

аудио,

информации
по
пат
телевизија и глобална

видео

и

на
телефон,
комуникациска

мрежа; услуги на лична комуникација;
емитување
кабелска
телевизија,
(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
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за пристап на глобалната компјутерска

филмски

мрежа, изнајмување модеми, изнајмување

кинематографски филмови, конференции

телекомуникациска опрема, информации
од
областа
на
телекомуникациите,

(организирање и водење конференции),
микрофилмување
[снимање

кабелска телевизија (емитување кабелска
телевизија),
компјутерски
терминали

микрофилмови], монтажа на видеоленти,
он-лајн публикување електронски книги и

(комуникација со помош на компјутерски
терминали),
обезбедување
вести
и

списанија, обезбедување на електронски
он-лајн публикации што не може да се

информации

даунлодираат, објавување текстови, со

по

пат

на

телефон,

проектори

и

прибори,

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; обезбедување кориснички пристап

исклучок
на
образование

на
глобалната
компјутерска
мрежа
[пробајдери на услуги], обезбедување

образование),
организирање
саеми,
организирање натпревари, организирање

пристап
до
бази
на
податоци,
обезбедување телекомуникациски врски

и водење работилници, организирање и
водење семинари, симпозиуми, спортски

на

натпревари, организирање исложби за

глобалната

компјутерска

мрежа,

рекламни
текстови,
(информирање
за

обезбедување телекомуникациски канали
за телевиско купување, [телешопинг],

културни
или
презентација на

пренесување преку сателит, телевизиски
програми
(емитување
телевизиски

уметност или литература пред јавноста за
забавни или образовни цели, изложби

програми),
услуги
на
поставување
телекомуникациски довод и приклучок,

(организирање изложби за културни или
образаовни цели), пишување текстови што

услуги на поставување телекомуникациски

не

довод и приклучок, услуги на пренесување
конференции од далечина, услуги со

емтиување
на
вести,
преведување,
публикации и дистрибуција на печатени

електронски
огласни
[телекомуникациски

табли
услуги]

медиуми и снимки, разонода, текстови
(пушување текстови) што не се рекламни

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,
спортски
и
културни
активности;

текстови, продавање на билети, услуги на
репортери, услуги на пишување сценарија,

видеокамери (изнајмување видео камери),

услуги на студија за снимање, телевизиска

видеоленти (изнајмување видеоленти и
монтажа на видеоленти), водење концерти

забава, студија, телевизиски програми
(продукција на радио и телевизиски

(организирање и водење концерти),
електронско издаваштво, информации за

програми), титлување филмови, услуги
фотографија, фотографски репортажи,

образовни
известување

шоу програми
програми)

звулни

и

записи

забавни
за
(изнајмување

настани,
забави

се

образовни
цели,
дела од визуелна

рекламни,

подготвување

(продукција

на

шоу

звучни

записи), изнајмување кинематографкси
филмови,
изнајмување
радио
и

(210) TM 2016/25

телевизиски
апарати,
изнајмување
сценски декор, изнајмување уреди за

(300) 599122015 19/08/2015 CH
(731) The Procter & Gamble Company,

осветлување за театарска сценографија и
телевизиски
студија,
изнајмување

One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US

Трговски марки

и
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

асистирање при паркирање, напред-назад

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

сензор за паркирање; уред и систем за

(540)

зголемена
автомобил;

видливост
при
електрични

возење;
возила,

автомобилски тела; структурни делови и
опрема за автомобили
(551) индивидуална

(210) TM 2016/27

(510, 511)
кл. 3 сапуни, козметика, лосиони за коса,

(442) 31/10/2016
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ȘİRKETİ

препарати
за
чистење,
нега
и
разубавување на кожата, скалпот и косата,
производи за стилизирање на косата,
препарати за нијансирање, белење,
осветлување и боење на косата
(210) TM 2016/26

(220) 13/01/2016

(442) 31/10/2016
(300) 3141049 16/12/2015 UK
(731) Kia Motors Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,

(220) 13/01/2016

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde
ESKISEHIR, TR
(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)

Korea, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 уреди и систем и асистирање при
возење и заштита, имено систем за
предупредување од судир од напред,
автономна сопирачка во случај на
опасност, систем за предупредување од
судир
од
позади,
систем
за
предупредување при напуштање на лента,
систем за асистирање за останување во
лента, систем за детекција на мртва точка;
автомобилски шасии, автомобилски тврди
шасии; уреди и систем за асистирање при
паркирање, имено паметен систем за
308 | С т р а н а

(591) бела, сите нијанси на жолта и
кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

30

бисквити,

чоколада,

пецива,

крекери, вафли, торти, тортички, десерти,
сладоледи
(210) TM 2016/28

(220) 13/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000,
Zagreb, HR
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ
Трговски марки
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бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,

носење); подготвување на храна, пијалоци

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

и напитоци за конзумација

(540)
(210) TM 2016/31

ALPRAZILEX

(220) 14/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Ристов Драганче

(551) индивидуална

ул. Ана Поцкова бр. 11, Радовиш, MK

(510, 511)
кл. 5 лекови кои делуваат на централниот

(540)

нервен систем
(210) TM 2016/29

(220) 13/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000,
Zagreb, HR
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

(540)

ALPRAZA

пијалоци;
ресторани;
снек
барови;
ресторани за брза храна (fast food); услуги
на доставување на храна (take away);
подготвување на храна за надвор (за

(551) индивидуална

носење); подготвување на храна, пијалоци
и напитоци за конзумација

(510, 511)
кл. 5 лекови кои делуваат на централниот

(210) TM 2016/33

нервен систем
(210) TM 2016/30

(220) 14/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Ристов Драганче
ул. Ана Поцкова бр. 11, Радовиш, MK

(220) 14/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

FAST FOOD MELANI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци;
ресторани;
снек
барови;
ресторани за брза храна (fast food); услуги
на доставување на храна (take away);
подготвување на храна за надвор (за
Трговски марки
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за

конзумирање

или

конзервирање,

полуготови јадења: грашок, компири (пире
од компир), леќа, конзервиран, какао,
кокос, сусам, суво грозје, афионско семе
кл. 30 додатоци за готвење и десерти,
мирудии; сосови (како мируддии); смеси и
миксови за јадења и десерти; ароматични
подготвки за исхрана, додатоци на јадења,
зачини, преливи за салати, релиш сосови
[додатоци за исхрана], сосови [додатоци
на храна], состојки за згуснување при
готвење; ориз, гриз, скроб за храна, шеќер,
прашкасти зачини
(210) TM 2016/34

(220) 15/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ
ул. Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали,
или
од
пластика
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и
торби кои не се опфатени со другите
класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи),
сурови текстилни влакнести материи
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи, покривки
за кревети и маси
(210) TM 2016/37

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(220) 15/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство и
трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз
ДОО Струмица
ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица,
MK

(210) TM 2016/35

(220) 15/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство и
трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ДОО Струмица
ул.Климент Охридски бр. 41, Струмица,
MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална

кл. 5

(510, 511)

бактерии; фунгициди, хербициди

препарати за уништување на

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,

(210) TM 2016/44

(220) 18/01/2016

врбови прачки, рогови, коски, слонова
коска, китови коски, школки, килибар,

(731) BASF SE

седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали,
или
од
пластика

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

кл. 22

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

јажиња, канапи, мрежи шатори,

настрешници од платно, надворешни
навлаки за автомобили, едра, вреќи и

(442) 31/10/2016

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

торби кои не се опфатени со другите
класи, материјали за полнење душеци
(освен од гума или од пластични материи),
сурови текстилни влакнести материи

ELIGA

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои

(551) индивидуална
(510, 511)

не се опфатени со другите класи, покривки
за кревети и маси

кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и

(210) TM 2016/43

(220) 18/01/2016

шумарството, посебно препарати за
одгледување на растенија; хемиски и/или/

(442) 31/10/2016

биолошки препарати значајни за постапка

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

препарати
за
нега
на
семиња,
сурфактанти, прилагодени или вештачки

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

хемикалии како сексуални замки или
агенти
за
забуна
на
инсекти

Rhein, DE

кл. 5

препарати за уништување на

бактерии; фунгициди, хербициди

BRIVELA
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/46

(220) 18/01/2016

кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и

(442) 31/10/2016
(731) Amgen Inc., (Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

шумарството,

California 91320-1799, US

посебно

препарати

за

одгледување на растенија; хемиски и/или/
биолошки препарати значајни за постапка

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

за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски

(540)

препарати
за
нега
на
семиња,
сурфактанти, прилагодени или вештачки
хемикалии
агенти

како
за

сексуални
забуна

Трговски марки

на

замки

или

инсекти

PARSABIV
(551) индивидуална
(510, 511)

311 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

кл.

5

фармацевтски

препарати;

фармацевтски препарати што се користат
за третманот на паратироидни, жлездести
и хормонални заболувања; фармацевтски
препарати што се користат за третманот
на ренални и бубрежни заболувања
(210) TM 2016/47

(220) 18/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за градежништво,
проектирање, инженеринг, трговија и

(591) црна, бела, цвена, жолта, плава
(551) индивидуална

услуги ЛОУ ТЕК ДООЕЛ Скопјe
Ул. Партениј Зографски бр. 28 А, 1000,

(510, 511)
кл. 1 ѓубриво, биостимулатор

Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2016/50

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(442) 31/10/2016
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

(540)

(220) 20/01/2016

Rhein, DE
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
(591) црна, портокалова

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски
услуги
кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражувања и
однесуваат
на

планирања кои
истите;
услуги

се
за

PIOLI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски

земјоделството,
хортикултурата
шумарството, посебно препарати

хардвер и софтвери

одгледување на растенија; хемиски и/или/
биолошки препарати значајни за постапка

(210) TM 2016/49

(220) 15/01/2016

и
за

за важноста кај растенијата, препарати за

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати
за
нега
на
семиња,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12,

сурфактанти, прилагодени или вештачки
хемикалии како сексуални замки или

1000, Скопје, MK

агенти
кл. 5

(540)

за
забуна
на
инсекти
препарати за уништување на

бактерии; фунгициди, хербициди
(210) TM 2016/51

(220) 20/01/2016
(442) 31/10/2016

(731) BASF SE
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Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

препарати

Rhein, DE

сурфактанти, прилагодени или вештачки

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

хемикалии како сексуални замки или
агенти
за
забуна
на
инсекти

(540)

кл. 5
препарати за уништување на
бактерии; фунгициди, хербициди

PAMOVA

за

(210) TM 2016/53

(551) индивидуална

нега

на

семиња,

(220) 20/01/2016

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

(442) 31/10/2016
(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС
ДООЕЛ

земјоделството,
хортикултурата
шумарството, посебно препарати

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово ,
MK

и
за

одгледување на растенија; хемиски и/или/

(540)

биолошки препарати значајни за постапка
за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати
за
нега
на
семиња,
сурфактанти, прилагодени или вештачки
хемикалии како сексуални замки или
агенти

за

забуна

на

инсекти

кл. 5
препарати за уништување на
бактерии; фунгициди, хербициди
(551) индивидуална
(210) TM 2016/52

(220) 20/01/2016
(442) 31/10/2016

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

(510, 511)
кл.

29

колбаси

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со колбаси

Rhein, DE
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

AVACCO
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/54

(220) 20/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС
ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300, Куманово ,
MK
(540)

кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и
шумарството, посебно препарати за
одгледување на растенија; хемиски и/или/
биолошки препарати значајни за постапка
за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски
Трговски марки
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(210) TM 2016/56

(220) 20/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) ПЕТРОЛ ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО
експорт-импорт
с. Вратница, Јегуновце, MK
(740) Лавриниќ Павле
ул. Хо Ши Мин 278, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

колбаси

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со колбаси

(591) зелена, црна

(210) TM 2016/55

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 20/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Tianjin Lovol Heavy Industry Group
Co., Ltd

кл. 4 индустриски масла и масти, горива,
(вклучително и течните горива за мотори)

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and
Technology Park, Tianjin, CN

метални градежни материјали, руди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

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

производство на пареа, варење (готвење),
ладење,
сушење,
вентилација,

(540)

снабдување со вода и за санитарни
потреби

кл. 6

кл.

обични метали и нивните легури,

17

каучук,

гума

кл. 21 куќни или кујнси апарати и садови
за
домаќинството
кл. 39 трснспортни услуги; пакување и
складирање
стока;
организирање
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 земјоделски машини; машини за
жнеење; скијање [машини]; жнеалки и
вршачки; култиватори (мотокултиватори);
дупчалки; парни валјаци; багери; апарати
за ракување за товарење и растоварање;
дигалки
кл. 12
елктрични возила; вагони;
автомобили; каросерии за возила; хауби
на возила; мотоцикли; трактори; каравани;
трицикли; мопеди
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патувања
(210) TM 2016/57

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје,
MK
(540)

ЛОРАТА
Трговски марки
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(551) индивидуална

NEOPAL

(510, 511)
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
(210) TM 2016/58

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Агенција за маркетинг ИДЕА Плус
Комуникејшнс ДОО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2

бои; премази (облоги); фирнајзи;

лакови; разредувачи: тонери (материи за
боење), сите наменети како додатоци за
боја, фирнајзи или лекови; средства за
заштита од корозија и за заштита на дрво;
основни
(примарни)
средства
природата на боите); средства

(во
за

обојување на дрво (wood stains)
(210) TM 2016/60

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Akzo Nobel Coatings International
B.V.
Velperweg 76 6824 BM ARNHEM, NL

ул. Димче Мирчев 18, 1000, Скопје, MK
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

NEOCHROM

(591) црна и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

35

рекламирање;

работењето; управување
канцелариски

водење
со

на

работата;
работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

кл. 2 бои; премази (облоги); фирнајзи;
лaкови; разредувачи: тонери (материи за
боење), сите наменети како додатоци за
боја, фирнајзи или лекови; средства за
заштита од корозија и за заштита на дрво;

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

основни
(примарни)
средства
природата на боите); средства

хардвер и софтвер

обојување на дрво (wood stains)

(210) TM 2016/59

(220) 21/01/2016

(210) TM 2016/61

(во
за

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Akzo Nobel Coatings International

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за градежништво,

B.V.
Velperweg 76 6824 BM ARNHEM, NL

трговија и услуги ЛИНЕА ДООЕЛ увозизвоз Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

ул. Франклин Рузвелт бр. 44/лок. 3,
1000, Скопје, MK

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

Трговски марки

(540)
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(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
сите нијанси на кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи, чоколада,
бисквити, бисквити прелиени со чоколадо,
(591) сина

пецива, наполитанки, чоколадни табли,
торти, тортички

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6

обични метали и нивните легури,

метални градежни материјали, метални
преносни
конструкции,
метални
материјали за железнички шини, жици и
кабли од обичен метал кои не се

(210) TM 2016/63

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Yildiz Holding A.S.
Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak
No: 6/1, Uskudar, Istanbul, TR

електрични, браварски производи, мали
метални производи, метални цевки, каси,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

производи од метал, кои не се опфатени

(540)

со
кл. 37

другите
класи,
руди
градежни конструкции; поправки;

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

PLADIS

инсталациски
услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(551) индивидуална

истражувања и
однесуваат
на

се
за

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

истражувања;

ориз, тапиока и саго; брашно и производи
од жит; леб, производи од тесто и слатки,

индустриски

планирања кои
истите;
услуги

анализи

и

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

особено
бисквити,
торти,
обланди,
чоколади; сладолед; шеќер, мед, меласа;

(220) 21/01/2016

квасец, прашок за печење, сол, сенф;

(442) 31/10/2016
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ȘİRKETİ

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde
ESKISEHIR, TR

(210) TM 2016/64

(210) TM 2016/62

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

(220) 21/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Yildiz Holding A.S.
Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

No: 6/1, Uskudar, Istanbul, TR

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(591) црвена

кл.

35

рекламирање;

(551) индивидуална

работењето;

управување

водење

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

ориз, тапиока и саго; брашно и производи
од жит; леб, производи од тесто и слатки,

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен
имот

особено
бисквити,
торти,
обланди,
чоколади; сладолед; шеќер, мед, меласа;

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

со

на

работата;

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз
(210) TM 2016/65

(220) 12/02/2016

(210) TM 2016/67

(220) 22/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) BIOMARIN INTERNATIONAL
LIMITED

(442) 31/10/2016
(731) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

Shanbally, Ringaskiddy, County Cork, IE

Бул.Св. Климент Охридски бр. 52-4/3,

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

Скопје, MK

Скопје
(540)

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ВИМИЗИМ

DIAMOND
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

кл. 5 фармацевтски производи

канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(210) TM 2016/68

(220) 22/01/2016

монетарни работи; работи поврзани со

(442) 31/10/2016
(731) Walton International Ltd.

недвижен
имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

P.O. Box 1586, George Town, Grand
Cayman, KY1-1110, KY

инсталациски услуги

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(210) TM 2016/66

(220) 12/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

Скопје
(540)

Бул.Св. Климент Охридски бр. 52-4/3,
Скопје, MK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

ДАЈМОНД
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

кл. 25 облека, обувки, капи; облека од
перја/пердуви, облека од кожа, машки
долен веш (шорцеви), јакни, фармерки,
панталони,
панталони,
шорцеви,
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манжетни,

кошули,

класична горна облека, маици, маици без

класична горна облека, маици, маици без

кошули,

ракави, поткошули, долна облека, блузи,

ракави, поткошули, долна облека, блузи,
здолништа, елеци, елеци, капути, горни

здолништа, елеци, елеци, капути, горни
тренерки, тренерки, маици со прерамки,

тренерки, тренерки, маици со прерамки,
дресови, спортски маици, комбинизони,

дресови, спортски маици, комбинизони,
облека за вежбање, фустани, фустани,

облека за вежбање, фустани, фустани,
пуловери, џемпери, маички со тенки

пуловери,
прерамки,

прерамки,

долна

облека, стегачи за на глава, капи, шапки,

облека, стегачи за на глава, капи, шапки,
шалови, кравати, чорапи, ремени, греачи

шалови, кравати, чорапи, ремени, греачи
за нозе, хеланки, чорапи, хулахопки,

за нозе, хеланки,
градници,
чевли,

чорапи, хулахопки,
чизми,
папучи,

градници,
чевли,
чизми,
папучи,
водоотпорна облека, пончоа, ракавици,

водоотпорна облека, пончоа, ракавици,
ракавици без прсти, плетива; сите

ракавици без прсти, плетива; услуги на
мало
за
горенаведените производи

вклучени

обезбедени

волнен

класични

џемпер/јакна,

во

класа

25

џемпери, маички со тенки
волнен џемпер/јакна, долна

преку

интернет

и

други

кл. 35 услуги за продажба на мало и
големo во врска со производи изработени

локални и глобални компјутерски мрежи;
компилации на мејлинг-листи, пошта,

од кожа или вештачка кожа, футроли,
торби, торби за на плажа, чанти, патни

телефон и сите други комуникациски и
телекомуникациски нарачувања, директно

торби, торбички за околу половина,
торбички, куфери, торби и куфери за на

рекламирање
советодавни

пат,

менаџмент,

торби

за

одела,

мали

рачни

по
и

пошта,
услуги
за

услуги

за

бизнис
бизнис

рекламирање,

куферчиња, актовки, папки (портфолија),
акт-чанти, паричници, привезоци за

дисплеј услуги за стока, услуги на јавни
служби, услуги за маркетинг и промоции,

клучеви, багаж, рачна чанта, новчаник,
привезоци за клучеви (со мал електричен

анализа на пазарот и истражување,
агенциски услуги за увоз и / или извоз,

безбедносен уред/токен), чадори, чадори
за сонце, бастуни, бастуни, новчаници и

набавка и купување на стоки во име на
бизнисот, уредување на излози; сите

футроли за кредитни картички, ранци,

вклучени во класа 35

руксак, ранци, ранец торба, училишни
чанти, ученичка торба(актовка), платнени

(210) TM 2016/70

торби, спортски торби, спортски торбици,
торби за книга, патни торбици, торби за

(442) 31/10/2016
(731) Николоски Игор and Николоски

пари, торбици за преку рамо, ремени за
торбици, привезок клуч футроли, футроли

Војо
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK

за чекови, делови и опрема за сите

and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар,

горенаведени производи, модни додатоци,
облека,
обувки,
капи;
облека
од

MK

перја/пердуви, облека од кожа, машки
долен веш (шорцеви), јакни, фармерки,

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(220) 22/01/2016

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

панталони,
панталони,
шорцеви,
манжетни, кошули, класични кошули,
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) црна, бела, плава, кафеава, зелена,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко; производи од млеко
(210) TM 2016/71

(220) 22/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Николоски Игор and Николоски
Војо
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
and ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар,

IBUMAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/74

(220) 25/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за транспорт и услиго
НАС ГАС ДООЕЛ Скопје
ул. Првомајска бб , Скопје, Кисела Вода,
MK
(540)

MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, плава, кафеава, зелена,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 аргон; ацетил: гасови (заштитни
гасови) за заварувае; гасови во цврста
состојба

за

индустриска

употреба;

јаглерод; кислород; метан; моторни горива
(хемиски податоци на моторни горива):

кл. 29 млеко; производи од млеко

неон;
пренесување
(течност
за
пренесување); препарати за согорување

(210) TM 2016/73

(хемиски додатоци за моторни горива);
серво управување (течност за серво

(220) 25/01/2016
(442) 31/10/2016

управување);
системи

Трговски марки

хелиум;

(течности

за

хидраулични
хидраулични
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системи)
кл. 4

адитиви, нехемиски, на моторните

горива; бензин во сурова состојба или
рафиниран; гас (производствен гас); гас за
осветлување;
гасни
горива;
гасни
мешавини (испарени гасни мешавинаи);
гасно гориво: горива (моторни горива);
масла за индустриска употреба; масла за
подмачкување;
употреба;
моторни

масти

масти
горива;

за

индустриска

за
подмачкување;
моторно
масло

кл. 6 контејнери од метал [складирање,
превоз];
контејнери
од
метал
за
компресиран гас или течен воздух;
контејнери од метал за течно гориво;
шишиња [метални садови] за компресиран
гас
кл. 39

или
течен
воздух
испорачување стоки; пакување

стоки; превезување; превезување по
цевоводи; превезување со камиони; стоки
(испорачување
стоки
(210) TM 2016/75

стоки),

транспортирање

кл. 5 храна за доенчиња, храна за бебиња
кл. 16 хартија за печатење, кутии од
хартија, кеси за пакување направени од
хартија или пластика, печатен материјал
за рекламирање и маркетинг, картички со
име,
кл.

18

кл. 21

(220) 25/01/2016

(300) 1004656 15/09/2015 TH; 997234
28/07/2015 TH; 997235 28/07/2015 TH;
997236 28/07/2015 TH; 997238 28/07/2015
TH; 997239 28/07/2015 TH; 997240
28/07/2015 TH; 997241 28/07/2015 TH;
997243 28/07/2015 TH; 997244 28/07/2015
TH and 997245 28/07/2015 TH
(731) Thai Union Group Public Company
Limited
72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tambon
Tarsrai, Amphur Muang Samutsakorn, ,
74000, Samutsakorn, TH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

календари,
чадори,

пенкала
торби

садови и чинии, шолји, чаши

кл. 25 капи, горна надворешена облека
(освен горна внатрешна облека), спортска
горна надворешна облека, надворешни
пантолони
(освен
гаќи),
спортски
пантолони,

(442) 31/10/2016

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

униформи

кл. 29
запечатенa морска храна,
запечатенo
инстант
месо,
инстант
замрзнато месо, полу-инстант и инстант
морска
храна,
преработeно
месо,
преработена морска храна, замрзната
морска храна, инстант храна базирана на
брашно и ориз, зачин сос, запечатен
инстант ориз, замрзнат ориз, желе, со вкус
на зеленчук и овошје, рибино масло за
исхрана
кл. 30 слатки направени од житарици,
слатки направени од брашно, леб, дим сум
кл.
31
храна
за
животни
кл. 35 управување со продажба на храна,
пијалоци
и
храна
за
животни
кл. 40 производство и процесирање на
храна; производство на храна за животни
кл. 43
обезбедување храна, закуски
направени од брашно и пијалаци.
Обезбедување на храна за домашни
миленици
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BCG
(210) TM 2016/77

(220) 26/01/2016
(442) 31/10/2016

(731) PROSOL S.P.A.
Via Carso, 99 I-24040 MADONE,
BERGAMO, IT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати;
медицински

санитарни препарати за
цели; диететска храна и

супстанции
медицината

што
се
користат
и ветерината, храна

во
за

бебиња, диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за

BIOSPRINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 квасец. не за човечка употреба
кл. 31 активен исушен квасец за животни
(210) TM 2016/79

(220) 27/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
107-8556, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

завои, материјали за пломбирање заби,
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2016/81

(220) 27/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Soporcel - Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz,, PT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

DISCOVERY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила, апарати за движење по
земја, воздух или вода; и делови и опрема
за претходно наведените производи

хартија,

(220) 27/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) "BB-NCIPD" - Ltd
26 Yanko Sakazov Blvd., 1504, Sofia, BG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Трговски марки

хартија

за

фотокопирање и за ласерски, инкџет и
офсет печатачи;
плотери
(210) TM 2016/82

(210) TM 2016/80

имено
пликоа;

хартија

за

(220) 27/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Soporcel - Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz,, PT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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панталони, кошули, блузони, блузони со

SOPORSET

качулка, тренерки, горен дел од тренерки,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

16

хартија,

имено

хартија

за

фотокопирање и за ласерски, инкџет и
офсет печатачи; пликоа; хартија за
плотери
(210) TM 2016/83

(220) 28/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Peacocks Stores Limited
Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire
DG13 0EB, GB
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

долен дел од тренерки, маици, фармерки,
куси панталони (шорцеви), долна облека,
чорапи, костуми, јакни, елеци, палта,
мантили за дожд, спортска облека, лесни
сакоа, горна облека, вечерна облека,
облека за на работа, секојдневна облека,
костуми за капење, облека за на плажа,
пижами и облека за спиење, делови од
облека за жени кои што вклучуваат
фустани, здолништа, блузи, маици, горни
делови,
куси
панталони
(шорцеви),
панталони, фармерки, хеланки, блузони,
тренерки, комбинезони, плетена облека,
џемпери на закопчување, горен дел од
тренерки, долен дел од тренерки, блузони
со качулка, долна облека, чорапи, костуми,
јакни, елеци, палта, манитли за дожд,
горна облека, вечерна облека, облека за

PEACOCKS
(551) индивидуална

на работа, спортска облека, секојдневна
облека, костуми за капење, облека за на

(510, 511)

плажа, пижами и облека за спиење;

кл. 18 предмети од кожа и имитации на
кожа, имено, торби, паричници, рачни

делови од облека за деца кои што
вклучуваат панталони, кошули, блузони,

чанти, каиши и футроли, торби, кои што
вклучуваат ранци, торби за облека,

здолништа, фустани, блузони со качулка,
тренерки, горен дел од тренерки, долен

спортски торби, торби за на плажа, мали
чанти без дршка, големи торби, торби за

дел од тренерки, маици, фармерки, куси
панталони (шорцеви), долна облека,

на рамо со еден ремен, женски ташни,

чорапи, хулахопки, јакни, елеци, палта,

торби за викенд, вечерни чанти, торба со
една прерамка, торби за ноќевање, торби

мантили за дожд, спортска облека, горна
облека,
вечерна
облека,
училишни

за на рамо со два ремени, торби за на
работа; рачни чанти; паричници; акт

униформи и облека за на училиште,
костуми за капење, облека за на плажа,

ташни; футроли кои што вклучуваат
футроли за клучеви, кутии за прибор за

секојдневна облека, пижами и облека за
спиење; делови од облека за на глава за

лична хигиена, кутии за козметика, кутии

мажи, жени и деца кои што вклучуваат

за шминка, привезоци за клучеви, кутии за
музички инструменти, несесери, патни

шешири, капи, спортски капи, капи за на
сонце; обувки за мажи, жени и деца кои

торби, етикети за патни торби и куфери,
каиши,
чадори,
чадори
за
сонце

вклучуваат
чевли, чизми, сандали,
спортски патики; додатоци за мажи, жени и

кл. 25 Делови од облека; делови од
облека за мажи кои што вклучуваат

деца (кои не се вклучени во останатите
класи) кои што вклучуваат марами,
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шалови

и

вратоврски

козметика, свеќи, роковници, канцелариски

кл. 35 услуги на малопродажба поврзани

прибор,

со продажба на облека, обувки, капи,
додатоци за облека, обувки и капи, накит,

изданија; во корист на останатите,
комбинирање на видови на облека,

торби, патни торби, женски ташни, акт
ташни, патни торби и куфери, ранци, кожа

обувки, капи, додатоци за облека, обувки и
капи, накит, торби, патни торби, женски

и имитација на кожа, рачни чанти,
паричници, каиши, чадори и чадори за

ташни, акт ташни, патни торби и куфери,
ранци, кожа и имитација на кожа, чанти,

сонце, очила и очила за сонце, ѕидни

паричници, каиши, чадори и чадори за

часовници и рачни или џебни часовници,
игри и реквизити за играње, играчки,

сонце, очила и очила за сонце, ѕидни
часовници и рачни или џебни часовници,

додатоци за мобилни телефони, апарати
за
осветлување,
огледала,
сапуни,

игри и реквизити за играње, играчки,
додатоци за мобилни телефони, апарати

парфимерија, козметика, свеќи, роковници,
канцелариски прибор, печатени работи и

за
осветлување,
огледала,
сапуни,
парфимерија, козметика, свеќи, роковници,

печатени

изданија;

работи

и

печатени

за

канцелариски прибор, печатени работи и

малопродажба нарачани преку пошта
поврзани со продажбата на облека,

печатени изданија, со што им се
овозможува на потрошувачите практично

обувки, капи, додатоци за облека, обувки и
капи, накит, торби, патни торби, женски

да ги погледнат и набават овие работи од
каталог за облека и додатоци за облека

ташни, акт ташни, патни торби и куфери,
ранци, рачни чанти, паричници, каиши,

преку пошта, преку интернет, и преку
телекомуникации; во корист на останатите,

чадори и чадори за сонце, очила и очила

комбинирање

за сонце, ѕидни часовници и рачни или
џебни часовници, игри и реквизити за

обувки, капи, патни торби и куфери, ранци,
рачни чанти, паричници, каиши, чадори и

играње, играчки, додатоци за мобилни
телефони, апарати за осветлување,

чадори за сонце, очила и очила за сонце,
ѕидни часовници и рачни и или џебни

огледала,
сапуни,
парфимерија,
козметика, свеќи, роковници, канцелариски

часовници, игри и реквизити за играње,
играчки, додатоци за мобилни телефони,

прибор,

апарати

печатени

работи

услуги

печатени

и

печатени

за

на

видови

осветлување,

на

облека,

огледала,

изданија; услуги на малопродажба на
електронско купување преку интернет

сапуни, парфимерија, козметика, свеќи,
роковници,
канцелариски
прибор,

поврзано со продажбата на облека,
обувки, капи, додатоци за облека, обувки и

печатени работи и печатени изданија, со
што им се овозможува на потрошувачите

капи, накит, торби, патни торби, женски
ташни, акт ташни, патни торби и куфери,

практично да ги погледнат и набават овие
работи од продавница, со порачка преку

ранци, рачни

пошта,

чанти, паричници, каиши,

чадори и чадори за сонце, очила и очила
за сонце, ѕидни часовници и рачни или

преку

интернет,

и

преку

телекомуникации

џебни часовници, игри и реквизити за
играње, играчки, додатоци за мобилни
телефони,
огледала,

апарати за
сапуни,
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(210) TM 2016/84

рекреативни

(220) 28/01/2016

и
на

спортски
мало,

објекти,

(442) 31/10/2016
(731) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,

продавници

кондоминиуми,

Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

привремено користење за летување) за
други; услуги на продавници на мало;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

консултантски
услуги
за
деловно
управување; обезбедување простории за

(540)

користење на канцелариска опрема и

станбени згради, конференциски центри и
тајмшер летувалишта (апартмани за

машинерија; каталог на малопродажни
услуги; деловно административни услуги;

CYFLAMID

услуги за планирање
на
деловни
состаноци; обезбедување на конвенциски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди, инсектициди, хербициди,
и
акарициди
за
употреба
во

и конференциски простории за деловни
состаноци;
издавање
сертификати
(вредносни ваучери) за подарок кои може

земјоделството,
хортикултурата
домашната градина; инсектициди

и
за

да се искористат за производи или услуги;
услуги на лојалност на клиентите

контрола на термити;
уништување штетници

за

(корисниците/потрошувачите);
набавка

(210) TM 2016/85

препарати

(220) 28/01/2016

услуги

за

кл. 36 управување, изнајмување и лизинг
на
деловен
и
трговски
простор;

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

добротворни услуги, имено организирање

Maryland, US

кл. 41 обезбедување забава, спортски и
културни
активности;
организирање

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

конференции и изложби за културни и
образовни цели; казино услуги; услуги на
игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни

DELTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги на франшиза, имено,
нудење на помош за деловно управување
во основањето и работењето на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни
и
спортски
објекти,
продавници на мало, кондоминиуми;
услуги за управување со бизнисот, имено,
управување и работење на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
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и водење волонтерски програми и проекти
за
општествено
корисна
работа

клубови; договарање на билети и
резервации за претстави и други забавни
настани; услуги на клубови за фитнес и
здравје, имено, обезбедување на услуги,
простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на фитнесот и физичката
вежба;

обезбедување

на

услуги,

простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на тенис, базени за пливање,
рекреативни активности, велосипедизам,
голф, водни спортови, јавање коњи,
скијање, пристап до плажа и социјални
функции (друштвени настани); голф-клуб
Трговски марки
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услуги, услуги на голф-терени како и

привремено користење за летување) за

услуги за голф обука (инструкции); услуги

други; услуги на продавници на мало;

за планирање на свадби; услуги за
планирање и управување со настани

консултантски
услуги
за
деловно
управување; обезбедување простории за

кл. 43
хотелски услуги; ресторански
услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар

користење на канцелариска опрема и
машинерија; каталог на малопродажни

услуги како и услуги на фоаје (чекална);
услуги на одморалиште и сместување;

услуги; деловно административни услуги;
услуги за планирање
на
деловни

обезбедување на пртостории (кои се за

состаноци; обезбедување на конвенциски

ошта намена) за состаноци, конференции
и изложби; обезбедување на простории

и конференциски простории за деловни
состаноци;
издавање
сертификати

(кои се за посебни прилики) за банкети и
социјални функции (друштвени настани); и

(вредносни ваучери) за подарок кои може
да се искористат за производи или услуги;

резервациски
сместување

услуги на лојалност на
(корисниците/потрошувачите);

услуги

за

хотелско

клиентите
услуги за

набавка
(210) TM 2016/86

кл. 36 управување, изнајмување и лизинг
на
деловен
и
трговски
простор;

(220) 28/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

добротворни услуги, имено организирање
и водење волонтерски програми и проекти

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за
општествено
корисна
работа
кл. 41 обезбедување забава, спортски и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

културни

Скопје
(540)

конференции и изложби за културни и
образовни цели; казино услуги; услуги на

Maryland, US

активности;

организирање

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни
клубови; договарање на билети и

DELTA HOTELS

резервации за претстави и други забавни
настани; услуги на клубови за фитнес и

(551) индивидуална
(510, 511)

здравје, имено, обезбедување на услуги,

кл. 35
услуги на франшиза, имено,
нудење на помош за деловно управување

простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на фитнесот и физичката

во основањето и работењето на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,

вежба;
обезбедување
на
услуги,
простории, инструкции (обука) и опрема во

рекреативни

областите на тенис, базени за пливање,
рекреативни активности, велосипедизам,

и

спортски

објекти,

продавници на мало, кондоминиуми;
услуги за управување со бизнисот, имено,

голф,

водни

спортови,

јавање

коњи,

управување и работење на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,

скијање, пристап до плажа и социјални
функции (друштвени настани); голф-клуб

рекреативни
и
спортски
објекти,
продавници на мало, кондоминиуми,

услуги, услуги на голф-терени како и
услуги за голф обука (инструкции); услуги

станбени згради, конференциски центри и

за планирање на свадби; услуги за
планирање и управување со настани

тајмшер

летувалишта

Трговски марки
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кл. 43

хотелски услуги; ресторански

други; услуги на продавници на мало;

услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар

консултантски

услуги како и услуги на фоаје (чекална);
услуги на одморалиште и сместување;

управување; обезбедување простории за
користење на канцелариска опрема и

обезбедување на пртостории (кои се за
ошта намена) за состаноци, конференции

машинерија; каталог на малопродажни
услуги; деловно административни услуги;

и изложби; обезбедување на простории
(кои се за посебни прилики) за банкети и

услуги за планирање
на
деловни
состаноци; обезбедување на конвенциски

социјални функции (друштвени настани); и

и конференциски простории за деловни

резервациски
сместување

состаноци;
издавање
сертификати
(вредносни ваучери) за подарок кои може

услуги

(210) TM 2016/87

за

хотелско

(220) 28/01/2016

услуги

за

деловно

да се искористат за производи или услуги;
услуги на лојалност на клиентите

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation

(корисниците/потрошувачите);
набавка

услуги

за

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,

кл. 36 управување, изнајмување и лизинг

Maryland, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

на
деловен
и
трговски
простор;
добротворни услуги, имено организирање

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

и водење волонтерски програми и проекти
за
општествено
корисна
работа

(540)

кл. 41 обезбедување забава, спортски и
културни
активности;
организирање
конференции и изложби за културни и
образовни цели; казино услуги; услуги на
игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни
клубови; договарање на билети и
резервации за претстави и други забавни

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги на франшиза, имено,
нудење на помош за деловно управување
во основањето и работењето на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни
и
спортски
објекти,
продавници на мало, кондоминиуми;
услуги за управување со бизнисот, имено,
управување и работење на хотели,
ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни
и
спортски
објекти,
продавници на мало, кондоминиуми,
станбени згради, конференциски центри и
тајмшер летувалишта (апартмани за
привремено користење за летување) за
326 | С т р а н а

настани; услуги на клубови за фитнес и
здравје, имено, обезбедување на услуги,
простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на фитнесот
вежба;
обезбедување

и физичката
на
услуги,

простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на тенис, базени за пливање,
рекреативни активности, велосипедизам,
голф, водни спортови, јавање коњи,
скијање, пристап до плажа и социјални
функции (друштвени настани); голф-клуб
услуги, услуги на голф-терени како и
услуги за голф обука (инструкции); услуги
за планирање на свадби; услуги за
планирање и управување со настани
кл. 43
хотелски услуги; ресторански
Трговски марки
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услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар

вградени рутери кои вклучуваат модем;

услуги како и услуги на фоаје (чекална);

модеми

услуги на одморалиште и сместување;
обезбедување на пртостории (кои се за

линија инаку познати како DSL модеми,
кабелски модеми и сателитски модеми кои

ошта намена) за состаноци, конференции
и изложби; обезбедување на простории

директно се поврзуаат со дигитална
претплатничка линија инаку позната како

(кои се за посебни прилики) за банкети и
социјални функции (друштвени настани); и

DSL, сателитски податоци или услуги за
кабелски широкопојасни податоци; мрежни

резервациски

адаптери за интерфејс картичка инаку

услуги

за

хотелско

сместување
(210) TM 2016/88

со

дигитална

претплатничка

познати како адаптери; RJ 45 преносни
кабли; филтри на телефонска линија;
(220) 28/01/2016
(442) 31/10/2016

телекомуникациски
телекомуникациски

спојки;
модуларни

(300) 86725293 14/08/2015 US
(731) AT&T Intellectual Property II, L.P.

приклучоци;
трансивер;
безжичен
трансивер; фиксни со кабел и фиксни

645 East Plumb Lane, 89502 Reno, Nevada

безжично

, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

телефони;
телефонски
секретарки;
интернет телефони; безжични телефони;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

слушалки и антени за фиксни со кабел и
безжични телефони; магнетички кодирани

(540)

кредитни картички; магнетички кодирани
вредносни картички; компјутерски софтвер

поврзани

телеконференциски

со намена за ракување, управување и
следење на системи за безбедност и
уредите за автоматизација во домот;
(510, 511)

безбедносни камери; детектори за чад;
детектори
на
јаглерод
моноксид;

кл. 9
телефони; мобилни телефони;
безжични телефони; телекомуникациски

детектори
на
движење;
далечински
управувачи, тастатури и контролни панели

производи, имено, мрежни рутери во вид
на комјутерска контрола за хардвер за

за системи за безбедност и уреди за

(551) индивидуална

употреба во безжични комуникациски
системи; компјутерски софтвер наменет за

автоматизација на домот; електронски
брави; електронски отворачи и затворачи

пристапување во глобалната компјутерска

на врати; системи за автоматизација на
домот кои содржат безжични и озвучени

мрежа; додатоци за телефон, имено,
телефонски кабли и батерии; електронски

контролори, контролни уреди и софтвер за
светлина, HVAC, безбедност, сигурност и

производи, имено, фотографски дигитални
ресивери; телевизиска периферна опрема,

други апликаци за контрола и надзор на

имено, сет-топ боксови, далечински
управувачи и прирачници со упатства

домот
кл.

16

телефонски

продадени како уред; телекомуникациски

директориуми(именици);
хартиени
производи и печатени материјали, имено,

хабови(разводници),
прекинувачи,
кабелски рутери, безжични рутери и

билети, постери, брошури, памфлети и
промотивни материјали за бејзбол игри и
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друга

забава

во

живо;

при-пејд

телекомуникациски системи и опрема за

телекомуникациски картички за јавување

другите;

кои
не
се
магнетно
кодирани
кл. 35 услуги на продажни места и услуги

телекомуникациска
мрежа,
имено,
поправка и одржување; одржување на

на онлајн продажни
опфаќаат телефони,

места сите кои
безжични рачни

телекомуникациски мрежи; инсталација на
домашни системи за безбедност и

уреди
за
пристап
компјутерски мрежи,

до
глобалните
рачни мобилни

автоматизација
кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,

дигитални електронски уреди и други

услуги за обезбедување на телефонска

продавници за електроника, персонални
компјутери, таблет-компјутери, футроли за

комуникација и
обезбедување

телефони, безжични и рачни уреди,
безжични и фиксни слушалки поврзани со

специјализирани телефонски услуги со
основни карактеристики за јавување и

кабел, полначи, батерии и системи за
безбедност и автоматизација на домот;

планови
за
телефонски
повици;
електронски гласовни пораки, имено, за

обезбедување

на

за

поддршка

на

интернет телефонија,
на
група
на

телефонски

снимање и пренос на последователните

директориуми
(именици);
услуги
за
рекламирање, имено, за промоција на

гласовни
пораки
преку
телефон;
обезбедување на повеќе кориснички dial-

производи и услуги на други лица преку
подготовка и ставање на реклами во

up, со голема брзина и назначен пристап
до интернет, глобални компјутерски

списоците на имениците со бази на
податоци до кои се пристапува преку

мрежи,
други
компјутерски
интернет услуги и огласни

мрежи,
табли;

глобалната

електронско

пораки,

мрежа

спроведување
продавниците

на

информации;

на

податоци, слики, видео и информации
преку интернет; безжичен пренос на глас,

информации за купувачите и бизнис
огласи по електронски пат; услуги преку

пораки, податоци и информации; брз
пристап до услугите и безжични услуги и

функционирање на телекомуникациски
центар за повици за другите, имено,

пристап
до
интернет,
глобалните
компјутерски мрежи, други компјутерски

оптимизација

повик,

мрежи, интернет услуги и огласни табли;

бесплатен
број
за
оптимизација,
менторство на командниот центар, услуги

услуги за телевизиски пренос; услуги на
телевизиско емитување преку сателит;

за управување со телефонски центар за
работна сила, консолидација на центар за

телекомуникациски услуги во вид на
обезбедување мрежни услуги за глас и

повици, мерења на центар за повици и
проценка за процесирање на говор, и

податоци, имено, услуги за обезбедување
на дигитално и аналогно вмрежување за

ревизии

повици

пренесување на податоци и глас; аудио

кл. 36 услуги за јавување со телефонски
картички

телеконферентни, видео телеконферентни
и веб аудио и видео телеконферентни

кл. 37
услуги
телекомуникациско

поправка на
поврзување,

услуги; комуникации за мобилните и
мобилни телефони; телекомуникациски

приклучоци
и
телефонска
опрема;
инсталирање
и
одржување
на

консултации; услуги за пренос на глас
преку интернет протокол (VОIP); пејџинг
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на

информации
мало,
водич

пренесување

за
со

на

на
на

онлајн

услуги

проток

центар

за

на

за
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услуги; стриминг аудио и видео материјал

телефонски услуги, унифицирани пораки и

на

унифицирани услуги за IP пораки, брз

интернет;

frame

relay

телекомуникациски
услуги;
телекомуникациски услуги на виртуелна

пристап до
компјутерска

мрежа; компјутерски потпомогнат пренос
на пораки и слики; телекомуникациски

електронски, дигитален или IP пренос на
глас, пораки, графика, слики, податоци и

услуги за приватна гласовна линија, текст,
факс, видео и податоци; интегрирани

информации; и услуги на телевизиски и
видео пренос и услуги за IP телевизија и

услуги

IP

на

дигитална

телекомуникациски
телекомуникациски

мрежа
услуги;
услуги;

(ISDN)
800
900

кл. 41
бејзбол

интернет
мрежа,

и
и

глобалната
безжични

видео

пренос

услуги за забава од видот на
игри,
професионални

телекомуникациски услуги; услуги низ
светот за префрлување на глас, податоци,

автомобилски трки, голф турнири и слични
голф
настани

видео и мултимедијален пренос; приватни
комуникациски услуги кои се локациски

кл. 42 хостинг на веб-страни за другите на
компјутерски
сервер
за
глобалната

независни и кои се состојат од мобилни,

компјутерска мрежа; развој и одржување

глас,
податоци
обезбедување

услуги;
на

на софтвер на веб сервер за други;
консултации во областа на компјутери,

телекомуникациска back-bone (‘рбетни)
мрежа на другите за да им се овозможи

податоци и мрежи; проектирање и развој
на телекомуникациската мрежа; услуги за

прикажување на содржината на светските
глобални компјутерски мрежи, други

стратегија на телекомуникациските мрежи
имено, стратегија за проценка при

компјутерски мрежи, интернет услуги и

вмрежување

огласни табли; на пренос преку кабел на
услуги за забава и глас, видео, податоци и

технологија, стратегија за развивање на
мрежна
информатичка
технологија,

факс телефонија; инстант распоредување
на канцеларии, имено, обезбедување на

стратегија за развој на мрежа на големи
области, развој на апликации на мрежата,

базичен систем за глас, податоци и факс
услуги
до
оддалечени
локации;

веб (мрежно) оспособување,
континуитет
и
решавање

комуникациски услуги, имено, безжично

катастрофи, како и развој на глас и мулти-

мобилно телефонско јавување, податоци
и планови за испраќање пораки; оптички

канал
портали;
услуги
на
телекомуникациски мрежен дизајн и

влакна
имено,

и телекомуникациски услуги,
брз пристап до интернет и

мрежна технологија, имено, оценување на
виртуелна приватна мрежа, виртуелна

глобалната
компјутерска
мрежа,
и
безжичен електронски, дигитален или IP

приватна мрежна токен автентикација;
развој на клуч на јавната инфраструктура,

пренос на глас, пораки, графика, слики,

оценување на локалната мрежна област,

податоци и информации, како и со висока
дефиниција мултимедијалниот стриминг,

мрежен дизајн на интернет протокол,
адресирање, рутирање и распределување

телевизија и видео пренос на услуги и IP
телевизија
и
IP
видео
пренос;

на оптоварување, развој и дизајн на
напреден интернет протокол, глас преку

телекомуникациски
телефонски услуги,

интернет протокол (VОIP) и квантитет на
мрежни услуги, токен прстен на Ethernet

и

Трговски марки
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дизајн,

веб-сајт

тест,

порта, врата и прозорец; компјутерски

за

услуги, имено, обезбедување на веб-

податоци, проценка на серверот, развој и
дизајн на услугите за известување и

базиран систем и онлајн портал за
клиентите далечински да ј управуваат,

безжични локални мрежи, управување на
мрежен дизајн центар, веб-следење на

администрираат,
изменуваат
и
контролираат безбедноста на домот и

ефикасноста и оценка за подготвеноста за
работата
на
далечина;
услуги
за

уреди за автоматизација на домот

распределување

(210) TM 2016/89

трансформацијата

стрес
на

на

центарот

телекомуникациска

(220) 28/01/2016

мрежа, имено, управување со проекти,
токен прстен за Ethernet на Ethernet

(442) 31/10/2016
(731) AT&T Intellectual Property II, L.P.

миграција; имплементација на безжична
локална мрежа, имплементација на видео

645 East Plumb Lane, 89502 Reno, Nevada
, US

конференции, и брзо распределување на
телекомуникациски мрежи со рутери за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

широки

Скопје

мрежи

на

распределување

и

имплементација на локална мрежа;
услугите на информатичка безбедносна

(540)

технологија, имено, анализа на огнен ѕид
(за блокирање неовластен пристап) дизајн
и
имплементација,
испитување
за
ранливоста на интернет безбедноста,
испитување

на

ентерпрајз

мрежната

безбедност, како и испитување во
здравствено осигурување за преносливост
и акт
за
усогласена
интеграција на основна

одговорност;
компјутерска

телефонија; и дизајн на системи со
реакција на интерактивен глас и гласни
веб прелистувачи, системи за креирање
профили
кл. 43

на
клиенти
и
рутирање
услуги на Стадион, имено,

обезбедување услови за спортови, забава,
саеми,
изложби
и
конвенции
кл. 45 скенери за детектирање упади,
модем за идентификација на пакосници,
испитување на безбедноси полиси; услуги
за следење на системот на безбедност;
безбедносен мониторинг на домот со
употреба на безжични и поврзани сензори
за кршење на стакло, детектори за
движење, камери, аларми, вентили за
исклучување, како и сензори за допир на
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
телефони; мобилни телефони;
безжични телефони; телекомуникациски
производи, имено, мрежни рутери во вид
на комјутерска контрола за хардвер за
употреба во безжични комуникациски
системи; компјутерски софтвер наменет за
пристапување во глобалната компјутерска
мрежа; додатоци за телефон, имено,
телефонски кабли и батерии; електронски
производи, имено, фотографски дигитални
ресивери; телевизиска периферна опрема,
имено, сет-топ боксови, далечински
управувачи и прирачници со упатства
продадени како уред; телекомуникациски
Трговски марки
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хабови(разводници),
кабелски

рутери,

прекинувачи,

промотивни материјали за бејзбол игри и

вградени рутери кои вклучуваат модем;
модеми со дигитална претплатничка

друга
забава
во
живо;
при-пејд
телекомуникациски картички за јавување

линија инаку познати како DSL модеми,
кабелски модеми и сателитски модеми кои

кои
не
се
магнетно
кодирани
кл. 35 услуги на продажни места и услуги

директно се поврзуаат со дигитална
претплатничка линија инаку позната како

на онлајн продажни
опфаќаат телефони,

DSL, сателитски податоци или услуги за

уреди

кабелски широкопојасни податоци; мрежни
адаптери за интерфејс картичка инаку

компјутерски мрежи, рачни мобилни
дигитални електронски уреди и други

познати како адаптери; RJ 45 преносни
кабли; филтри на телефонска линија;

продавници за електроника, персонални
компјутери, таблет-компјутери, футроли за

телекомуникациски
телекомуникациски

спојки;
модуларни

телефони, безжични и рачни уреди,
безжични и фиксни слушалки поврзани со

трансивер;

рутери

билети, постери, брошури, памфлети и

и

приклучоци;

безжични

за

места сите кои
безжични рачни

пристап

до

глобалните

безжичен

кабел, полначи, батерии и системи за

трансивер; фиксни со кабел и фиксни
безжично поврзани телеконференциски

безбедност и автоматизација на домот;
обезбедување на онлајн телефонски

телефони;
телефонски
секретарки;
интернет телефони; безжични телефони;

директориуми
(именици);
услуги
за
рекламирање, имено, за промоција на

слушалки и антени за фиксни со кабел и
безжични телефони; магнетички кодирани

производи и услуги на други лица преку
подготовка и ставање на реклами во

кредитни картички; магнетички кодирани

списоците

вредносни картички; компјутерски софтвер
со намена за ракување, управување и

податоци до кои се пристапува преку
глобалната
мрежа
на
информации;

следење на системи за безбедност и
уредите за автоматизација во домот;

спроведување
продавниците

безбедносни камери; детектори за чад;
детектори
на
јаглерод
моноксид;

информации за купувачите и бизнис
огласи по електронски пат; услуги преку

детектори

функционирање

на

движење;

далечински

на

имениците

на
на

на

со

бази

информации
мало,
водич

на

за
со

телекомуникациски

управувачи, тастатури и контролни панели
за системи за безбедност и уреди за

центар за повици за другите, имено,
оптимизација на проток на повик,

автоматизација на домот; електронски
брави; електронски отворачи и затворачи

бесплатен
број
за
оптимизација,
менторство на командниот центар, услуги

на врати; системи за автоматизација на
домот кои содржат безжични и озвучени

за управување со телефонски центар за
работна сила, консолидација на центар за

контролори, контролни уреди и софтвер за

повици, мерења на центар за повици и

светлина, HVAC, безбедност, сигурност и
други апликаци за контрола и надзор на

проценка за процесирање на говор, и
ревизии
на
центар
за
повици

домот
кл.

кл. 36 услуги за јавување со телефонски
картички

16

телефонски

директориуми(именици);
хартиени
производи и печатени материјали, имено,
Трговски марки
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услуги
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приклучоци

и

инсталирање

телефонска
и

опрема;

одржување

консултации; услуги за пренос на глас

на

преку интернет протокол (VОIP); пејџинг

телекомуникациски системи и опрема за
другите;
услуги
за
поддршка
на

услуги; стриминг аудио и видео материјал
на
интернет;
frame
relay

телекомуникациска
мрежа,
имено,
поправка и одржување; одржување на

телекомуникациски
услуги;
телекомуникациски услуги на виртуелна

телекомуникациски мрежи; инсталација на
домашни системи за безбедност и

мрежа; компјутерски потпомогнат пренос
на пораки и слики; телекомуникациски

автоматизација

услуги за приватна гласовна линија, текст,

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено,
услуги за обезбедување на телефонска

факс, видео и податоци; интегрирани
услуги на дигитална мрежа (ISDN)

комуникација и
обезбедување

телекомуникациски
телекомуникациски

интернет телефонија,
на
група
на

услуги;
услуги;

800
900

специјализирани телефонски услуги со
основни карактеристики за јавување и

телекомуникациски услуги; услуги низ
светот за префрлување на глас, податоци,

планови

повици;

видео и мултимедијален пренос; приватни

електронски гласовни пораки, имено, за
снимање и пренос на последователните

за

комуникациски услуги кои се локациски
независни и кои се состојат од мобилни,

гласовни
пораки
преку
телефон;
обезбедување на повеќе кориснички dial-

глас,
податоци
обезбедување

up, со голема брзина и назначен пристап
до интернет, глобални компјутерски

телекомуникациска back-bone (‘рбетни)
мрежа на другите за да им се овозможи

мрежи,

мрежи,

прикажување на содржината на светските

интернет услуги и огласни табли;
електронско пренесување на пораки,

глобални компјутерски мрежи, други
компјутерски мрежи, интернет услуги и

податоци, слики, видео и информации
преку интернет; безжичен пренос на глас,

огласни табли; на пренос преку кабел на
услуги за забава и глас, видео, податоци и

пораки, податоци и информации; брз
пристап до услугите и безжични услуги и

факс телефонија; инстант распоредување
на канцеларии, имено, обезбедување на

пристап

глобалните

базичен систем за глас, податоци и факс

компјутерски мрежи, други компјутерски
мрежи, интернет услуги и огласни табли;

услуги
до
оддалечени
локации;
комуникациски услуги, имено, безжично

услуги за телевизиски пренос; услуги на
телевизиско емитување преку сателит;

мобилно телефонско јавување, податоци
и планови за испраќање пораки; оптички

телекомуникациски услуги во вид на
обезбедување мрежни услуги за глас и

влакна
имено,

податоци, имено, услуги за обезбедување

глобалната

на дигитално и аналогно вмрежување за
пренесување на податоци и глас; аудио

безжичен електронски, дигитален или IP
пренос на глас, пораки, графика, слики,

телеконферентни, видео телеконферентни
и веб аудио и видео телеконферентни

податоци и информации, како и со висока
дефиниција мултимедијалниот стриминг,

услуги; комуникации за мобилните и
мобилни телефони; телекомуникациски

телевизија и видео пренос на услуги и IP
телевизија
и
IP
видео
пренос;

други

до
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компјутерски

интернет,

и

факс
услуги

услуги;
на

и телекомуникациски услуги,
брз пристап до интернет и
компјутерска

мрежа,

и
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телекомуникациски
телефонски

услуги,

услуги,

имено,

интернет

или

IP

интернет протокол (VОIP) и квантитет на
мрежни услуги, токен прстен на Ethernet

телефонски услуги, унифицирани пораки и
унифицирани услуги за IP пораки, брз

дизајн,
веб-сајт
трансформацијата
на

пристап до
компјутерска

глобалната
безжични

податоци, проценка на серверот, развој и
дизајн на услугите за известување и

електронски, дигитален или IP пренос на
глас, пораки, графика, слики, податоци и

безжични локални мрежи, управување на
мрежен дизајн центар, веб-следење на

информации; и услуги на телевизиски и

ефикасноста и оценка за подготвеноста за

видео пренос и услуги за IP телевизија и
IP
видео
пренос

работата
на
далечина;
услуги
за
распределување на телекомуникациска

кл. 41
бејзбол

услуги за забава од видот на
игри,
професионални

мрежа, имено, управување со проекти,
токен прстен за Ethernet на Ethernet

автомобилски трки, голф турнири и слични
голф
настани

миграција; имплементација на безжична
локална мрежа, имплементација на видео

кл. 42 хостинг на веб-страни за другите на

конференции, и брзо распределување на

компјутерски
сервер
за
глобалната
компјутерска мрежа; развој и одржување

телекомуникациски мрежи со рутери за
широки мрежи на распределување и

на софтвер на веб сервер за други;
консултации во областа на компјутери,

имплементација на локална мрежа;
услугите на информатичка безбедносна

податоци и мрежи; проектирање и развој
на телекомуникациската мрежа; услуги за

технологија, имено, анализа на огнен ѕид
(за блокирање неовластен пристап) дизајн

стратегија на телекомуникациските мрежи

и

имено, стратегија за проценка при
вмрежување
во
информатичката

ранливоста на интернет безбедноста,
испитување на ентерпрајз мрежната

технологија, стратегија за развивање на
мрежна
информатичка
технологија,

безбедност, како и испитување во
здравствено осигурување за преносливост

стратегија за развој на мрежа на големи
области, развој на апликации на мрежата,

и акт
за
усогласена
интеграција на основна

одговорност;
компјутерска

веб

телефонија;

системи

(мрежно)

интернет
мрежа,

и
и

оспособување,

бизнис

имплементација,

и

дизајн

стрес
тест,
центарот
за

испитување

на

за

со

континуитет
и
решавање
после
катастрофи, како и развој на глас и мулти-

реакција на интерактивен глас и гласни
веб прелистувачи, системи за креирање

канал
портали;
услуги
на
телекомуникациски мрежен дизајн и

профили
кл. 43

мрежна технологија, имено, оценување на
виртуелна приватна мрежа, виртуелна

обезбедување услови за спортови, забава,
саеми,
изложби
и
конвенции

приватна

кл. 45

мрежна токен

автентикација;

на
клиенти
и
рутирање
услуги на Стадион, имено,

скенери за детектирање упади,

развој на клуч на јавната инфраструктура,
оценување на локалната мрежна област,

модем за идентификација на пакосници,
испитување на безбедноси полиси; услуги

мрежен дизајн на интернет протокол,
адресирање, рутирање и распределување

за следење на системот на безбедност;
безбедносен мониторинг на домот со

на оптоварување, развој и дизајн на
напреден интернет протокол, глас преку

употреба на безжични и поврзани сензори
за кршење на стакло, детектори за

Трговски марки
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движење, камери, аларми, вентили за

слики; производи што не се опфатени со

исклучување, како и сензори за допир на

другите класи, од дрво, плута, трска,

порта, врата и прозорец; компјутерски
услуги, имено, обезбедување на веб-

врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,

базиран систем и онлајн портал за
клиентите далечински да ј управуваат,

килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од

администрираат,
изменуваат
и
контролираат безбедноста на домот и

пластикач библиотекарски полици, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски

уреди за автоматизација на домот

креветчиња, детски столчиња со масичка

(210) TM 2016/91

(220) 28/01/2016

за јадење, дрвени украси, држачи за
изложување,
закачалки,
изложбени

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d

витрини [мебел], канцелариски мебел,
комоди со фиоки, кревети, маси, маси за

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

компјутери, ногарки за маси [мебел],
опрема за мебел што не е од метал,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

перничиња,

(540)

[мебел], работни маси, рамки за слики,
рамки од дрво за кревети, латофлекси,

плакари,

софи,
столчиња,
фотељи,

NUTRIBEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции прилагодени

полици,

тоалетни

полици

комоди,
шанкови

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски

работи;

услуги

при

за медицинска
употреба,
диететски
додатоци во исхраната на лушето, храна

производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: Мебел, мебел за

за посебна медицинска употреба

домаќинство и неговите делови, огледала,
рамки за слики; производи што не се

(210) TM 2016/92

опфатени со другите класи, од дрво,
плута, трска, врбови прачки, рогозина,

(220) 28/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Мебел-Ви ДООЕЛ

рогови, коски, слонова коска, китова коска,

ул. Марксова бр. 23, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

школки, килибар, седеф, морска пена и
замените за сите овие материјали или

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи од пластикач библиотекарски
полици, врати, врати за мебел, двоседи,
троседи, детски креветчиња, детски
столчиња со масичка за јадење, дрвени
украси, држачи за изложување, закачалки,
изложбени витрини [мебел], канцелариски
мебел, комоди со фиоки, кревети, маси,

(591) бела, зелена

маси з акомпјутери, ногарки за маси
[мебел], опрема за мебел што не е од

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20
неговите

мебел, мебел за домаќинство и
делови,
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од

дрво

за

кревети,

прибор), хоби прибор за автомобилчиња

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни

играчки,

комоди, фотељи, шанкови

автомобилчиња, автомобили играчки што
може да се возат и рачни компјутерски

(210) TM 2016/93

игри, полнети играчки во форма на
животни, карти за играње и сложувалки;

(220) 28/01/2016

(442) 31/10/2016
(731) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

малечки

лиени

модел

голф палки, топчиња за голф, торби за
голф и голф алат за поправка на

GB

откорнати парчиња земја

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

(210) TM 2016/94

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

(442) 31/10/2016
(731) Jaguar Land Rover Limited

(540)

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,
GB

(220) 28/01/2016

(740) Друштво за застапување од областа

LAND ROVER
(551) индивидуална

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 18
кожа и имитација на кожа;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

животински кожи, крзна; ковчези и патни
торби; чадори за дожд и сонце; стапови за
одење; камшици, сарачка и седларска

RANGE ROVER

опрема; чанти од кожа и имитација на
кожа; кожни торбичиња за пакување;

(551) индивидуална
(510, 511)

кожни футроли за клучеви; привезок за
клучеви направени од кожа или имитација

кл. 18
кожа и имитација на кожа;
животински кожи, крзна; ковчези и патни

на кожа; кожни ремени; несесери кои се

торби; чадори за дожд и сонце; стапови за

продаваат празни; актовки (плитки);
футроли за документи; куфери; торби;

одење; камшици, сарачка и седларска
опрема; чанти од кожа и имитација на

новчаници; портмонеа; рачни торбички;
стапови за чадори; ранци; футроли за

кожа; кожни торбичиња за пакување;
кожни футроли за клучеви; привезок за

бизнис картички; облека за миленичиња,
сарачки производи; жици од животински

клучеви направени од кожа или имитација
на кожа; кожни ремени; несесери кои се

црева за правење колбаси; торби со

продаваат

ремени за носење доенчиња, ремени за
носење доенчиња; прекривки за мебел од

футроли за документи; куфери; торби;
новчаници; портмонеа; рачни торбички;

кожа,
кожни
беџови
за
кл.
25
облека;
обувки;

багаж
капи

стапови за чадори; ранци; футроли за
бизнис картички; облека за миленичиња,

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт; украси за елка;

сарачки производи; жици од животински
црева за правење колбаси; торби со

намалени модели и модели на играчки (се

ремени за носење доенчиња, ремени за

продаваат целосни или во форма на

носење доенчиња; прекривки за мебел од

Трговски марки
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кожа,
кл.

кожни
25

беџови
облека;

за

багаж

обувки;

капи

контролни

системи

подготовка

на

и

воздух

компоненти
и

за

преставуваат

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт; украси за елка;

малопродажни
услуги
кл. 39 испорака на стоки со нарачка по

намалени модели и модели на играчки (се
продаваат целосни или во форма на

пошта

прибор), хоби прибор за автомобилчиња
играчки,
малечки
лиени
модел

(210) TM 2016/97

(220) 29/01/2016

автомобилчиња, автомобили играчки што

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија ЛИНКС

може да се возат и рачни компјутерски
игри, полнети играчки во форма на

ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6, 1000,

животни, карти за играње и сложувалки;
голф палки, топчиња за голф, торби за

Скопје, MK

голф и голф алат за
откорнати парчиња земја

Димитров Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,

поправка

на

(740) Адвокатско друштво Георги

Скопје
(210) TM 2016/95

(220) 29/01/2016

(540)

(442) 31/10/2016
(731) Automatic Switch Company
50-60 Hanover Road, Florham Park, NJ
07932, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за нарачка од каталог од
областа на вентили и додатоци за

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

вентили; услуги за електронски каталог од
областа на вентили и додатоци за

преносни

конструкции;

метални

вентили; услуги за нарачка по пошта од

материјали
за
железнички
шини;
неелектрични кабли и жици од обичен

областа на вентили и додатоци за
вентили; рекламирање по порачка по

метал;
железарија,
мали
метални
предмети; метални цевки; каси; производи

пошта;
презентација
на
стоки
на
комуникациски медиум, за малопродажни

од обичен метал што не се вклучени во
другите
класи;
руди

цели;
каталози,
каталози
што
се
порачуваат по пошта и електронски

кл. 42

каталози кои содржат вентили, производи

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

за контрола на движење и течности,
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услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2016/98

(220) 29/01/2016

SRECA JE TVOJ IZBOR.
BIRAJ DORINU.

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија ЛИНКС

(551) индивидуална
(510, 511)

ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 57/1-6, 1000,

кл. 28
автоматски игри (машини) со
претходно плаќање, игри, друштвени игри,

Скопје, MK

електронски игри, карти за играње
кл. 30
чоколадо, чокколадни кремови,

(740) Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати

пијалоци од чокалодо, како, пијалоци од

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000,
Скопје

какао, кафе, надоместоци за кафе,
бонбони; карамели, гуми за жвакање,

(540)

кекси, суви колачи, крекери, вафли, торти,
колачи, слаткарски производи, шекерни
производи,
медењаци,
сладолед
кл. 41 игри пласирани Он-лине, приредби

(591) црвена, црна, бела

(одржување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни

конструкции;

метални

материјали
за
железнички
шини;
неелектрични кабли и жици од обичен
метал;
железарија,
мали
метални
предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во
другите
класи;
руди
кл. 42

научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

на

приредби),

разонода,

рекреација, спортски натпревари, забавни
паркови
(210) TM 2016/101

(220) 29/01/2016
(442) 31/10/2016

(300) 014428304 31/07/2015 EM
(731) Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31, 57078, Siegen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2016/100

(220) 01/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) ''KRAS'' PREHRAMBENA
INDUSTRIJA D.D

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 Обични метали и нивни легури;
Метални
градежни
материјали;

Ravnice 48, 1000, Zagreb, HR

Преносливи згради од метал; Материјали

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

од
метал
за
железнички
пруги;
Неелектрични кабли и жици од обичен

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)
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Руди; Ролетни; Роло врати; Делови за

на врати; Возни единици, освен за копнени

ролетни, имено касети / делови за ѕидни

возила; Електрични системи за водење на

куќишта, куќишта за ролетни, таблички за
покривање, механизми за површинско

ролетни и настрешници; Електрични навои
за настрешници; Тубуларни мотори;

монтирање, водилки на тркала, водилки за
ремени,
стопери
за
ограничување,

Мотори за настрешници; Соларни панели;
Модули за прилагодување на светлината

цефкасти оски, навлаки за валјаци, Витли
за ремени, профили за ролетни, шини,

(утро и вечер); Обвивки за лежишта и
тркалачки
лежишта
за
ролетни;

завршетоци,

безбедносно

Механизми за гаражни врати; Механизми

затварање на ролетни, амортизери за
ролетни, ролетни за фасади на згради;

за летечки врати; Механизми за лизгачки
врати; Механизми за сегментни врати;

Огради,
Штитници
за
прозорци;
Заштитници за врати; Мрежи против

Механизми за роловрати; Механизми за
надворешни порти; Подвижен механизам

инсекти за прозорци или врати
тавански
прозорци;
Заштитници

со зглобна конструкција; Носачи за врати;
Држачи за ѕидни лежишта; Држачи за

направи

за

или
од

инсекти; Завеси за заштита од инсекти;

монтирање

Завеси за затемнување; Ткаенина; Мрежи
од жица или ткаенина за светларници или

Адаптери за моторни оски; Механизми за
прозорци;
Затварачи
за
прозорци,

подрумски отвори за осветлување; Делови
за врати или порти; Направи за итно

електрични;
прозорци

отклучување;
Постаменти
за
преградување; Прегради за паркирање;

кл. 9
Научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

Синџири

Знаци;

апарати и инструменти, како и апарати и

Елементи
за
монтирање
на
ѕид;
Разделници;
Прозорци;
Рамки
за

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),

прозорци; Делови за прозорци; Брави за
прозорци; Еспањолет брави за прозорци;

апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за

Стопери за прозорци; Затварачи; Носачи
за прозорци; Рачки за прозорци; Рачки за

спроведување,
исклучување,

прозорци со алармна функција; Рачки за

акумулирање, регулирање или контрола

прозорци со безжична функција; Направи
за безбедност на ролетни; Врати, порти,

на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук

прозорци и капаци за прозорци од метал;
Сегментни врати; Лизгачки врати; гаражни

или слика; магнетни носачи на податоци,
Винил плочи; Компакт дискови; ДВД;

врати; Делови за прозорци вклучени во
класа
6

Дигитални
медиуми
за
снимање;
Механизми за апарати што се активираат

кл. 7 Машински алати; Мотори и погони

со жетони; регистарски каси, машини за

(освен за копнени возила); Делови за
спојување и пренос (освен за копнени

сметање,
податоци;

опрема за обработка на
Компјутери;
Компјутерски

возила); Земјоделски алатки освен за
рачна употреба; Инкубатори за јајца;

софтвер;
сензори

апарати за гаснење пожар;
за
капаци;
Менувачи;

Автоматски машини кои работат на жетони
или парички (Вендинг машини); Затварачи

Прекинувачи за прст; Прекинувачи со клуч;
Прекинувачи за механизми за гаражни

за
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механизми

за

порти

или

механизми

за

летечки

врати

или

механизми
механизми

за
за

лизгачки
сегментни

врати
врати

или
или

механизми за роловрати или механизми за
надворешни
порти
или
подвижни
механизми со зглобна конструкција;
Прекинувачи за ролетни; Прекинувачи за
настрешници;
Безжични
Прекинувачи

Кодирани

прекинувачи;

кодирани
прекинувачи;
на
светло;
Радио

приспособувачи
(тјунери);
автоматски;
Трансмитери;

Тајмери,
Безжични

трансмитери, Електрични трансмитери;
Оптички трансмитери; Трансмитери за

(591) порокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
ладење,

сушење,

вентилација,

снабдување со вода и санитарни намени
кл. 16 канцелариски материјали; лепила
за канцелариска или куќна употреба
кл. 35 трговија на големо и мало со
лепила и сијалици

испраќање на сигнали до механизми за
гаражни врати или механизми за порти
или механизми за летечки врати или

(210) TM 2016/106

механизми
механизми

(731) Novartis AG

за
за

лизгачки
сегментни

врати
врати

или
или

механизми за роловрати или механизми за
надворешни
порти
или
подвижни

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

механизми со зглобна конструкција; Рачни

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

трансмитери; Уреди за управување; Уреди
за управување на ролетни; Релеи, Антени;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Приклучници; Радио - контролирани
приклучници; Спојки за прозорци; Сензори
и детектори; Конвертори, Придвижувачи;
Електрични уреди за контрола; Радио
уреди за контрола; Домашни уреди за
контрола; Уреди за контрола на домашни
уреди и кујнски уреди; Уреди за контрола

ANGINORME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

на домашна технологија
(210) TM 2016/107
(210) TM 2016/104

(220) 01/02/2016

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(442) 31/10/2016
(731) Силвер Импекс дооел

(731) Novartis AG

ул. 14 бр. 33, с. Арачиново, Скопје, MK

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

4002 Basel, CH

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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TENFORTAN
(551) индивидуална
(510, 511)

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2016/108

(442) 31/10/2016
(731) Еленова Сара
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(220) 02/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ул. 5-та Партиска Конференција бб,

ЛЕБОТ КАКОВ ШТО ТРЕБА
ДА БИДЕ

2000, Штип, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 леб

(551) индивидуална

(210) TM 2016/111

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(510, 511)
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(731) Еленова Сара

канцелариски
кл.
38

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

работи
телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и култирни активности
(210) TM 2016/109

(220) 02/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ул. 5-та Партиска Конференција бб,

ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб

2000, Штип, MK
(210) TM 2016/112

(540)

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски
кл.
38
кл. 41

работи
телекомуникации

образовни услуги; обука; забава;

спортски и култирни активности
(210) TM 2016/110
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ЖИТАР
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(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи
од жита, леб, производи од тесто и слатки,
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сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

(како
кл. 35

(како
кл. 35

мирудии);
мирудии;
мраз
огасување; водење на работење;

управување
работи

со

работи;

(210) TM 2016/113

канцелариски

(220) 02/02/2016

мирудии);
мирудии;
мраз
огасување; водење на работење;

управување
работи

со

работи;

(210) TM 2016/115

канцелариски

(220) 02/02/2016

(442) 31/10/2016

(442) 31/10/2016

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK

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

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

(540)

(540)

ЗЛАТЕЦ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи
од жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 35 огасување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
(210) TM 2016/114

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) светло крем, темно кафена и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи
од
тесто
и
слатки
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
работи

со

(210) TM 2016/116

работи;

канцелариски

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

БЕЛАСТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи
од жита, леб, производи од тесто и слатки,
Трговски марки
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(731) ДПТТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ
Скопје
ул.Скупи 20 бр.41, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) светло крем, темно кафена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи

од

тесто

и

слатки

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
(210) TM 2016/117

(220) 02/02/2016
(442) 31/10/2016

(731) Еленова Сара
ВЕЉУСА, ул./бр. 245, Струмица, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) темно сина и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;
печатени
материјал;

работи;
фотографии;

книговезнички
канцелариски

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен
апарати);
пакување

пластични

материјали

за

(кои не се опфатени во другите класи);
видови печатари; блокови за печатење
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, рогови, коски, слонова
(591) светло крем, темно кафена и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи
од
тесто
и
слатки
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
работи

со

(210) TM 2016/118
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работи;

канцелариски

коска, китови коски, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали, или од пластика (кои не се
опфатени
во
другите
класи)
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;

(220) 03/02/2016

мраз
кл. 32

(442) 31/10/2016

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од

пиво, минерална и сода вода и
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овошје и овошни сокови, сирупи и други

групирање во корист на други, услуги

препарати за производство на пијалоци

приувоз-извоз и продажба на големо и

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

мало со: Текстили текстилни производи
кои не се опфатени со другите класи;

канцелариски работи, продажба на големо
и мало на пластични амбалажа, производи

покривки за кревети и маси, облека,
обувки и капи за бебиња, бебешки комлети

од пластика, пластични материјали за
пакување, хартиени и картонски производи

[облека], бебшки гаќички-пелени, елечиња,
презентација
на
стоки
преку

и

истите

комуникациски медиуми за малопродажба,

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање
стока;
организирање

полемопродажба за нарачка по пошта или
преку електронски
медиуми,
on-line

патувања

рекламирање и продажба

пакување

(210) TM 2016/119

на

(220) 03/02/2016

(210) TM 2016/120

(220) 03/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за преработка на кафе и

транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ
БЕБЕ, CRAZY BABY ДООЕЛ експорт-

трговија на големо и мало "РИО"
ДООЕЛ увоз-извоз

импорт Тетово
ул. Тодор Циповски - Мерџан бр. 8,

ул. 34 бр. 28, населба Илинден, 1000,
Скопје, MK

Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) бела, жолта, црвена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 кафе

за

(210) TM 2016/127

кревети

и

маси

(220) 04/02/2016

кл. 25 облека, обувки и капи за бебиња,
бебешки комплети [облека], бебешки

(442) 31/10/2016
(731) БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА

гаќички-пелени,
кл. 35
рекламирање,

РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА
БУЛЕВАР ЈНА 24-1/2, 1000, Скопје, MK

работење;

управување

Трговски марки

елечиња
водење на
со

работата,
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

забавни

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

исполнување

настани,

(540)

објавување книги, приредби (одржување
на
приредби),
разонода,
разонода

на

услуги

врзани

слободното

за

време,

(упатство за разонода), разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија,

(591) светло и темно црвена, портокалова,
зелена, сина и виолетова

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
работи,
книговезнички
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
рекпамен материјал (трактати, проспекти,
печатени
материјали,
примероци),
изложби (организирање на изложби) во
комерцијални
и
рекламни
цели,
изнајмување

рекламен

(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување видео ленти,
натпревари (организирање натпревари)

(551) индивидуална
(510, 511)

печатени
материјал,

конференции (организирање и водење
конференции), забавни паркови, изложби

простор,

јавно

мислење
(испитување
на
јавното
мислење), on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, објавување рекламни
текстови,
обработка
на
текстови,

/обука или забава/, фотографски услуги,
on-line електронско издавање на книги и
периодични
списанија,
компјутерско
персонално издавателство, електронски
публикации

(не

можат

да

се

даунлодираат);
пружање
online
публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со
глобална
компјутерска
мрежа
или
интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени
медиуми и снимки; услуги на аудио и
визуелни забави и едукации
(210) TM 2016/130

(220) 05/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) ZENTAX LIMITED, a BVI company
Sea Meadow House, Blackburne Highway,
P.O. Box 116, Road Town, Tortola, VG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

организирање дејности и советување за
организирање дејности, организирање
изложби во комерцијални и рекпамни
цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, односи со јавност,
претплата
на
весници,
промоција
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава,

забава, спортски и

културни

(591) портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во храна; додатоци во
исхраната;
витамински
препарати;
витамински препарати во додатоци на

активности, информации за образовни и
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храна; минерални додатоци на храна;
додатоци

на

храна,

кои

не

се

(540)

за

медицинска
употреба;
додатоци
во
исхраната, кои не се за медицинска

SERVICE & SMILE

употреба; минерални додатоци на храна,
кои не се за медицинска употреба;

(551) индивидуална
(510, 511)

додатоци во исхраната со додадени
витамини,
минерали,
микроелементи

кл. 9

софтвер, компјутерски софтвер за

и/или фитохемикалии, за медицинска и

интернет
(софтверски

апликации,
апликации
апликации) во врска со

немедицинска употреба; додатоци во
исхраната
со
додадени
витамини,

автомобили
и
делови
за
истите
кл. 37 услуги за поврзување и одржување

минерали,
микроелементи
и/или
фитохемикалии за дијабетичари, за

вклучени
во
класата
37
кл. 42 технички консултации и анализи

медицинска и менедицинска употреба;
додатоци на храна кои содржат најмногу

(210) TM 2016/142

(220) 10/02/2016

медицинска и немедицинска употреба;
диететски супстанции за медицинска

(442) 31/10/2016
(731) Viacom International Inc., a Delaware
corporation

употреба, диететска храна и прехранбени
производи за медицинска употреба;

1515 Broadway, New York,, 10036, New
York , US

диететска храна и прехранбену производи,
кои
не се за медицинска употреба;

(740) Друштво за застапување од областа

растителни и животински протеини, за

додатоци во исхраната за медицинска и

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

немедицинска употреба на
протеини,
масти,
масни

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

база на
киселини,

јаглехидрати и/или влакна, со додаток на
витамини,
минерали,
микроелементи
и/или фитохемикалии, поединечно или во
комбинација;
додатоци
на
храна,
витамински

препарати

и

додтоци

во

исхраната за луѓе кои се на посебна
диета, за медицинска и немедицинска
употреба
(210) TM 2016/136

(220) 09/02/2016

(531) 01.15.03;25.01.19;27.05.25

(442) 31/10/2016

(551) индивидуална

(731) Daimler AG
Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart,
70327, Stuttgart, DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
Трговски марки

(510, 511)
кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалоци; овошни
пијалоци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за правење пијалоци
(210) TM 2016/147

(220) 12/02/2016
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(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија на мало

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

ДАЈМОНД АЛЕКСИС МАРКЕТИНГ
ДООЕЛ Скопје

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. Антон Попов бр. 9-2, Скопје, Кисела
Вода, 1000, Скопје, MK

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна, бела
(531) 26.13.25;27.05.17

(591) сите нијанси на сина, жолта, розева,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25

сива, црна и бела, кожа боја и зелена

облека, обувки, капи, фустани,

(531) 02.09.14;02.09.19;25.01.19
(551) индивидуална

чевли, чизми, спортски обувки, костуми,
кошули, костум за капење, гакички за

(510, 511)
кл. 3 немедицински препарати за нега на

капење, дресови, облека од кожа, облека
од имитација на кожа, палта, јакни,

стапала, раце, нокти, тело и кожа и за
украсување; креми, гелови, лосиони,

хеланки,
облека,

масла, балзами, пудри, талк пудри и

полувери,
џемпери,
панталони,

долна
елеци

кл. 35 продажба на големо и продажба на

спрејови за употреба за стапала, раце,
нокти, тело и кожа; немедицински

мало на: облека, обувки, капи, фустани,
чевли, чизми, спортски обувки, костуми,

препарати за третман, нега, чистење,
смирување,
ревитализација
и

кошули, костум за капење, гакички за
капење, дресови, облека од кожа, облек од

релаксирање на стапала, раце, нокти, тело
и кожа; немедицински препарати за

имитација на кожа, палта, јакни, хеланки,
полувери,
џемпери,
долна
облека,

капење во форма на соли, масла и за

елеци

киснење; масло за нокти; препарати за
киснење
во
форма
на
таблети;

кл. 43 бироа за сместување, услуги во
барови, снек барови, бифеа, кафетерии,

немедицински
тоалетни
препарати;
дезодоранси; креми, гелови, лосиони,

служење храна и пијалоци, хотели,
пансиони, мотели, ресторани, ресторани

пудри,
талк
пудри
и спејови за
деодорирање; дезодоранси импрегнирани

со самопослужување, услуги на кампови,
резервирање хотели, летувалишта

во влошки за чевли; дезодоранси за

(210) TM 2016/149

произвои
за
нега
на
нозе
кл. 8
рачни прибори и направи во

панталони,

(220) 12/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited
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стапала; сите погореспоменати стоки во
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за

кожа;

отстранување

рачни

прибори

на
за

(442) 31/10/2016
(731) Nasalprodukter Sverige AB

ексфолијација на кожа; глави за ролер за
турпија за стапала за отстранување на

S:t Johannesgatan 2, 211 46 MALMO, SE

стврдната кожа; глави за ролер за турпија
за стапала за ексфолиација на кожа;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

грицкалки за нокти, турпии за нокти,
турпии за стапало, ножици; пинцети;

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

инструменти, опрема и апаратура за нега

NOSEFRIDA

на стапала и кожа; електронски уреди за
отстранување
на
стврдната
кожа;

(551) индивидуална

електронски уреди за ексфолијација на
кожа; електронска турпија за пети;

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

електронска турпија за нокти; глави за
ролер за електронска турпија за пети;

препарати;

препарати

санитарни

ветеринарни
за

замена за глави за ролер за електронска

медицински цели; диететсдки супстанции
адаптирани за медицинска употреба,

турпија за пети; глави за ролер за
електронска турпија за нокти; замена за

храна за бебеиња; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,

глави за ролер за електронска турпија за
нокти; делови и делчиња за сите погоре

забарска
смола;
средства
за
дезинфекција, препарати за уништување

наведени стоки

на штетници; фунгициди, хербициди; капки

(210) TM 2016/153

за
кл.

(220) 15/02/2016

нос,
10

спреј
хируршки,

за
нос
медицински,

(731) ЛИОН ДОО

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти, вештачки екстремитети, очи

ул. “Ленинова“ бр. 1, 2200, Св. Николе,
MK

и заби; ортопедски производи; хируршки
материјали
за
шиење;
уреди
за

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

вшмукување од нос, назални аспиратори;

(442) 31/10/2016

(540)

делови и додатоци на уреди за назално
вшмукување и назални аспиратори
(210) TM 2016/161

(220) 18/02/2016
(442) 31/10/2016

(731) OSEM, d.o.o.
(591) бела, сина, црвена, светло и темно
кафена
(531) 08.01.22;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли (наполитанки), обланди со
крем
(210) TM 2016/154

(220) 15/02/2016

Трговски марки

Murska Sobota, Copova ulica 28, Murska
Sobota, 9000, SI
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KEKEC
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 месо; димено месо; чадено месо;

масло за јадење; масии за јадење; масни

свежо

месо,

супстанции за производство на масти за

месо; мелено
живина; дивеч;

јадење; смеси со маст за мачкање на леб
кл. 30 сендвичи; сендвичи кои содржат

говедско месо; свинско месо; екстракти од
месо; желеа; желирано месо; маст за

месо; пити кои содржат месо; пити; пити со
месо; пити со мелено месо; замрзнато

јадење; јадења од месо; подготвени
јадења направени од месо (во кои

пециво полнето со месо; замрзнато
пециво полнето со зеленчук; пециво од

преовладува месо); готови јадења, кои

зеленчук и месо; пециво од зеленчук и

претежно содржат црвено месо; готови
јадења, кои претежно содржат дивеч;

риба; сол; сенф; оцет; сосови (мирудии);
месни сосови; сос од домати; зачини;

подготвени јадења од живина [во кои
преовладува живина]; Јадења од риба;

премази од зачини за месо, риба, живина
и дивеч; мирудии; зачини; зачини за

Прехранбени производи од риба; јадења
од живина; јадења од дивеч; паштети;

омекнување месо, за употреба во
домаќинствата; брашно; подготовки од

паштети од месо; црн дроб; паштета од

житарици; леб; пити со овошје; колачи

црн дроб; паштета од црн дроб на гуска;
намази од месо; исецкано месо во

кл. 40 преработка на храна; обработка на
зготвената храна; преработка на месо и на

конзерва; ужина базирана на месо; ужина
базирана на соја; саламурени меса;

производи од месо и живина; преработка
на риба; конзервирање на храна; димење

сланина; шунка; колбаси; црн пудинг;
Колбаси во тесто; супи; чорби; подготовки

на храна; димење на месо; димење на
риба

месо;

замрзнато

конзервирано; сушено
[сецкано месо]; риба;

месо;

за правење супа; концентрати за чорба;
лој за исхрана; морски плодови кои не се
живи; ракчиња, кои не се живи; школки,

(210) TM 2016/174

(220) 19/02/2016

кои не се живи; намази од риба; намази од
зеленчук;
вегетаријански
намази;

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

зеленчукови пити; паштета од маслинка;
паштета од лук; намази направени од

ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово,
MK

ореви; хумус (намаз од наут); тофу; таан

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(паштета од семе од сусам); зеленчукови
салати; салати од месо; желатин;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; Ајвар [конзервирани
пиперки];
конзервиран
кромид;
конзервиран лук; конзервирани печурки;
конзервиран грав; кисела зелка; кисели
краставички;
конзервирани

конзервирана
леќа;
маслинки; конзервирана

соја; доматно пире; подготвени ореви;
деланки од овошје; мармалад; компоти;
јајца; Млеко и млечни производи; намази
од сирење; млечни намази; масла и масти;
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(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
зелена
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(531) 19.07.16;27.05.24

услуги

(551) индивидуална

регрутирање

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од

консултантски и советодавни услуги за
другите во областа на управување со

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци;

простории; изработка на деловни и
финансиски извештаи во врска со

изотонични пијалаци

комерцијални и станбени недвижности;
деловни консултантски и советодавни

(210) TM 2016/175

(220) 22/02/2016

услуги

за

за

вработување;
на

услуги

персонал;

другите

во

за

деловни

областа

на

(442) 31/10/2016
(731) Cushman & Wakefield, Inc.

управување
со
средства;
деловно
истражувачки
услуги;
собирање
на

1290 Avenue of the Americas, New York,
New York 10104, US

статистика;
професионални
деловни
консултантски услуги; услуги за анализа на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

цени
за
трошоци;
економско
прогнозирање; организирање на изложби

Скопје

за комерцијални и рекламни цели; помош

(540)

при комерцијално управување; маркетинг
инстражување; услуги за вработување,
имено, агенциски услуги за вработување;
услуги за регрутирање на персонал;

(531) 24.17.25;26.11.07;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

аукциски услуги; деловни услуги,

имено, деловни услуги
недвижен
имот
или

во врска со
сопственост;

брокерски услуги за недвижности, имено,
продажба на станбена, индустриска и
комерцијална сопственост; проценувачки
услуги за договор за работа во врска со
недвижен имот или сопственост; деловно
консултирање и обезбедување на деловни
информации во врска со комерцијални и
станбени
недвижности;
реклама
и
маркетинг на комерцијални и станбени
недвижности;
услуги
за
деловно
истражување; собирање на статистика;
професионални

деловни

консултантски

услуги; услуги за анализа на цени за
трошоци;
економско
прогнозирање;
организирање на изложби за комерцијални
и рекламни цели; помош при комерцијално
управување; маркетинг инстражување;
услуги за вработување, имено, агенциски
Трговски марки

деловни консултантски и советодавни
услуги за другите во областа на
управување со простории; изработка на
деловни и финансиски извештаи во врска
со комерцијални и станбени недвижности;
организирање, за трети лица, на услуги за
телефонско поздравување (добредојде) и
услуги за телефонски рецепционер;
сортирање, средување (управување) и
примање на пошта; обезбедувач на услуги
по нарачка (аутсорсинг) во областа на
работењето и одржувањето на механичко
управуваната опрема, подвижни системи
за
магацински
објекти
кл. 36
финансиски услуги, имено,
финансиско
планирање,
финансиско
управување, финансиска инвестиција и
финансиски
совет
во
областа
на
станбените и комерцијални недвижности и
инвестиции во истите, управување со
финансиско портфолио; банкарски услуги;
осигурителни услуги, имено, оцигурителни
консултации кои се однесуваат на
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недвижен имот, лизинг и финансирање во

брокерски услуги; услуги за хипотекарно

областа на недвижностите; осигурително

кредитирање;

брокерство, осигурителна администрација,
осигурително преземање (гаранција за

финансиски
инвестициски
брокерски
услуги;
совет
и
извршување
на

преземениот ризик) во областа на
комерцијалните и станбени недвижности,

трансакција во име на сопствениците
(земјопоседниците) и развивачите кои се

обработка на барања и осигурителни
консултции; услуги за недвижности, имено

однесуваат на купувањето, продажбата,
управувањето
и
изнајмувањето
на

агенциски

услуги

за

имот;

недвижен имот; управување со барањата

брокерски
недвижен

услуги
имот

за

инвестиција на
и
трансакциски

за промена на сместување во името на
корисниците
(закупниците),
имено,

финансиски услуги поврзани со истите,
имено подигнување и поставување на долг

проценка на барањата за сместување,
истрага, известување и совет кои се

или капитал (во акции) за финансирање на
средства за недвижнини за управување на

однесуваат на недвижен имот што е на
располагање, преговори за условите на

недвижен имот (сопственост); совети за

изнајмување

управување, оценување и инвестирање
кои се однесуваат на недвижен имот;

преговори за стекнување на недвижен
имот; финансиски услуги и услуги на

истражување кое се однесува на станбени
и комерцијални недвижнини; изработка на

недвижности кои се однесуваат на проекти
за
развојот
и
регенерацијата
на

извештаи
кои
се
однесуваат
на
комерцијални и станбени недвижности;

недвижностите; услуги за застапување на
станар, имено, помагање и советување на

проценка на стапки, имено, проценка на

станарите кое се однесува на потрага по

стапки за закуп (изнајмување) и проценка
на
осигурителните
стапки
кои
се

имот за изнајмување, преговори за
договорите за изнајмување, советување за

однесуваат на комерцијални и станбени
недвижности; финансиско управување и

постојните
договори
за
закуп
и
спроведување на проценки на пазарот за

вреднување на сопственост и одвивањата
(случувањата)
на
недвижен
имот;

изнајмување; финансиски услуги и услуги
за истражување на пазарот кои се

агенциски услуги за недвижности, имено,

однесуваат

агенциски
услуги
за
станбени
недвижности,
агенциски
услуги
за

станбените недвижности; изработка на
извештаи
кои
се
однесуваат
на

комерцијални недвижности; изнајмување
на недвижен имот, имено, управување со

комерцијалните и станбени недвижности;
проценка на стапки, имено, проценка на

имот за изнајмување; управување со фонд
за
комерцијална
сопственост;

стапки за изнајмување и проценка на
осигурителни стапки кои се однесуваат на

истражување

комерцијална

комецијалните и станбените недвижности;

сопственост, имено, истражување кое се
однесува на комерцијалните недвижности;

финансиско управување и вреднување на
сопственост и одвивањата (случувањата)

услуги за управување со капитал, имено,
управување со инфестициски фондови;

на недвижен имот; агенциски услуги за
недвижности, имено, агенциски услуги за

услуги за управување со инвестициски и
финансиски
портфолија;
хипотекарни

станбени недвижности, агенциски услуги
за
комерцијални
недвижности;
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изнајмување на недвижен имот, имено,

(згради); услуги за одржување и поправка

управување

изнајмување;

на градежен објект (зграду); развој на

управување со фонд за комерцијална
сопственост;
истражување
на

недвижен имот; градежни услуги за развој
на земјиште, имено, планирање и

комерцијална
истражување

поставување
на
станбени
и/или
комерцијални згради; услуги за грижење

со

имот

за

сопственост,
имено,
кое
се
однесува
на

комерцијалните недвижности;
(администрација)
на
лизинг

водење
(закуп);

кои се услуги за чистење и одрживањe,
имено, чистење и одржување на згради;

преговарање на условите за обновување

градежно

на закуп; советување на постојните
договори и спроведување на проценки на

поплочување, бетонирање, оградување,
изградба
на
потпорни
ѕидови,

пазарот за изнајмување; финансиски услуг
и услуги за изтражување на пазарот кои се

канализација
(одвод),
наводнување,
украсување на подни површини; услуги за

однесуваат на комерцијални и станбени
недвижности; буџетирање на годишни

одржување на домаќинство, имено,
чистење на станбени куќи (домови);

трошоци

за

живеење

под

украсување,

имено,

закуп;

инсталација и поправка на апарати за

управување со барањата за промена на
сместување во името на корисниците

климатизација; надзор и управување на
градежната
конструкција;
градежна

(закупниците),
барањата
за

исолација, имено, проценка и инсталација
на изолациони материјали; чистење на

имено,
проценка
на
сместување,
истрага,

известување и совет кои се однесуваат на
недвижен имот што е на располагање,

згради; инсталација и поправка
безбеносни
аларми;
инсталација

преговори за условите на изнајмување на

поправка

недвижен имот и преговори за стекнување
на недвижен имот; финансиски услуги и

поправка на опремата за греење;
одржување и поправка на сеф; шмирглање

услуги на недвижности кои се однесуваат
на проекти за развојот и регенерацијата на

на подови; монтажа
скелиња; управување

недвижностите; услуги за застапување на
станар, имено, помагање и советување на

објекти, имено, поправка и одржување на
системите за струја, лифт, водовод,

станарите кое се однесува на потрага по

греење,

имот за изнајмување, преговори за
договорите за изнајмување, советување за

услуги за тестирање, анализа и евалуација
за да се оцени усогласеноста на зградите

постојните
договори
за
закуп
и
спроведување на проценки на пазарот за

со барањата на сертификација, и/или
индустриските стандарди и прописи;

изнајмување; финансиски услуги и услуги
за истражување на пазарот кои се

инспекција на згради; инсталација и
одржување на терен и уредено земјиште,

однесуваат

и

вклучувајќи ги и наводнувањето, тревата,

недвижности;
услуги
за
со портфолио за мали

дрвата и грмушките, цврсто уреденото
земјиште и осветлувањето; канцелариско

комерцијални,
малопродажни
објекти
(сопственост); чистење и одржување на

одржување и поправка на центри за
податоци, лаборатории и простор за

ATM
кл. 37

истражување и развој, размена на
(трговија со) подови и емитување на

станбените
управување

на

комерцијалните

(банкомат)
изградба на градежен објект

Трговски марки

на

лифтови;

вентилација
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на
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и
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средини; услуги за одржување на згради,

недвижностите;

имено,

кречење,

средина, имено, студии за влијанието на

поправка на ѕидови, поправка и замена на
осветлување, поправка на теписи и

животната средина, проценка и совет кои
се однесуваат на употребата на енергија

тавани, поправка на стакло; контрола на
штетници и услуги за истребување;

на зградите и одржливоста на зградите;
услуги на енергија и одржливост, имено,

инсталација и поправки на кровови
кл. 39
селење (преместување) и

услуги на проценка и совет кои се
однесуваат на енергетската ефикасност

складирање на мебелот и придружните

(перформанс),

материјали на станарите во зградата;
транспортни услуги, имено, обезбедување

климатизација, ревизии на одржливост за
деловни (канцелариски) и станбени

на услуги за редовен превоз (шатл) на
вработените; паркинг услуги, одржување и

(апартмански) згради и трговски центри;
услуги за далечинско следење кои се

поправка
кл. 40

и

однесуваат на енергетската потрошувачка;
тестирање, анализа и евалуација на

уништување на документи; третман и

лифтови на другите со цел да се постигне

прочистување
на
кл. 41
образовни услуги,

вода
имено,

сертификација
и
усогласеност
со
индустриските стандарди; дизајн на лифт;

организирање, уредување и спроведување
на курсеви, семинари, тркалезни маси,

консултации во областа на недвижностите;
истражување
и
развој
вклучувајќи

работилници и часоци во областа на
недвижностите,
финансиите,

проценки и извештаи, анализа на планот
на местото и студии (истражувања) за

инвестициите,

сметководството,

изводливост; услуги за животна средина,

технологијата, бизнисот, и деловното
работење како и дистрибуција на наставни

имено, студии за влијанието на животната
средина, проценка и совет кои се

материјали поврзани со истите; развивање
на образовни материјали за другите во

однесуваат на употребата на енергија на
зградите и одржливоста на зградите;

областите на недвижностите, финансиите,
инвестициите,
сметководството,

услуги на енергија и одржливост, имено,
услуги на проценка и совет кои се

технологијата,

деловното

однесуваат на енергетската ефикасност

работење
кл. 42 архитектонски услуги и услуги на

(перформанс),
инспекции
на
климатизација, ревизии на одржливост за

градежен дизајн; геодетски услуги, имено,
испитување на зграда, испитување на

деловни (канцелариски) и станбени
(апартмански) згради и трговски центри;

количество и испитување на земјиште;
инженеринг,
вклучувајќи
инженерски

услуги за далечинско следење кои се
однесуваат на енергетската потрошувачка;

услуги кои се однесуваат на недвижен

услуги на техничка поддршка, имено,

имот; услуги за нацрт планови; внатрешно
украсување; услуги за калибрација; услуги

аудио визуелна поддршка и поставување
во
службени
конференциски
сали

на индустриски дизајн; соби; технички
консултации во областа на заштеда на

кл. 45 услуги за обезбедување на згради,
имено, чување на градежните локации и

енергија; истражување во областа на
заштита
на
животната
средина
и

зградите, далечински мониторинг (надзор)
на безбедносни системи; консултантски

поправки

на

брави,

контрола,
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безбедност;

следење

на

метал, железарија за врати, железарија за

провалник и аларми за безбедност

прозорци, железарија од метал мала,

(210) TM 2016/178

(220) 22/02/2016

железни ленти (растенувачи за железни
ленти) натезни стремени, железни обрачи,

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d

железни плочи, заварување (метални
шипки за заварување), завртки од метал,

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

засилувачки материјали од метал
бетон, јажиња (заштитни прстени

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

јажиња) од метал, јажиња од метал за

(540)

ракување со товари, кабли (спојки од
метал за кабли) неелектрични, кабли за

за
за

возила на струја, кабли и цевки (држачи од
метал за кабли и цевки, кошници од
метал, кровни опшивки од метал, куки
(железарија), канти од метал, ленти од

(531) 27.05.01

метал за врзување, направи од метал

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски супстанции прилагодени
за медицинска
употреба,
диететски
додатоци во исхраната на луѓето, храна за

движени од ветер за одбивање птици,
огради од метал, палети за товарење од
метал, палети од метал за транспорт,
прстени од метал, ракување со товар

посебна медицинска употреба

(појаси од метал за ракување со товар),
ракување со товар (ремени од метал за

(210) TM 2016/184

ракување со товар), ракување со товар

(220) 23/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство, услуги
и трговија ТМ ДОО Штип

(спојници од метал за ракување со товар),
растенувачи за метални ленти (алки за

ул. Брегалничкс бр. 54, 2000, Штип, MK

растегнување), растегнувачи на жица
(алки за затегнување), растегнувачи од

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

метал за ремени, појаси од метал за
ракување со товари, ремени од метал за

Скопје
(540)

ракување

со

товар,

решеткаска

конструкција од метал, скали од метал,
спојки од метал за кабли, спојници од
метал за ракување со товар, столбови од
метал, столбови од метал за градби,

(591) сина, бела, црна
(531) 25.01.19;26.04.18;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 алки за затегнување, влезни рампи
неавтоматски, врати од метал, бандери од
метал, градежни материјали од метал,
држачи од метал за алати, држачи од
метал за кабли и цевки, жалузини од
Трговски марки

столбови од метал за рекламирање,
телеграфски столбови од метал, товари
(јажиња од метал за ракување со товари),
шајбни,
шајбни
од
метал
кл. 7 алати (уреди за држење на алати) за
машини, апарати за дигање, обработка
(апарати
за
обработка)
кл. 9
електрифицирани столбови за
поставување рефлектори, електрични
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инсталации за далечинско управување со

за

индустриските

составување на материјали по нарачка на

процеси,

електрични

рециклирање

(трансформирање),

инсталации за заштита од кражба,
електрични кабли (цевки за електрични

трети лица,
стружење

кабли), електрични конектори, електрични
контакти, електрични спојки, електрични

(210) TM 2016/195

спојки од благородни метали, кабли
(муфови за спојување на електрични

(442) 31/10/2016
(731) BASF Agro B.V, Arnhem (NL)

кабли), спојки од жици (електрицитет),

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten

спојни кутии (електрицитет), спојување
(муфови за спојување) за електрични

7, Zurich, CH

кабли,
спроводници
(громобрани),
спроводници
електрични,
цевки
за

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

асфалтирање,
багери
багери),
булдожери

осветлување
заштитување,

(551) индивидуална
(510, 511)

(изнајмување
(изнајмување

кл. 5 фунгициди

булдожери),
изнајмување
кранови
(градежна опрема), изнајмување опрема

со

(220) 24/02/2016

SELYTOR

кл. 11 канделабри, улични ламби, фенери,
за
антикорозивно

полирање

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

електрични кабли, цевки за спроведување
кабли
(електрицитет)
фенери
кл. 37

стружење,

(210) TM 2016/209

(220) 26/02/2016

за градење, градби (изолирање градби),

(442) 31/10/2016
(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

градежни работи (надзор на градежни
работи), градење фабрики, занитнување,

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400,
Струмица, MK

ѕидање, ѕидарски услуги, изградба,
калаисување, монтирање и поправање

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

електрични
апарати,
монтирање
одржување и поправка на машини, ножеви

(540)

(острење

ножеви),

одржување

возила,

одржување и поправка на моторни возила,
отстранување пречки кај електрични
апарати, поставување асфалтна површина
на патишта, поправање возила, ставање
покриви на објекти, услуги поврзани со
каменолом, чистење и поправање бојлери
кл. 40

брусење, галванизација, енергија

(производство на енергија), изнајмување
генератори, калење метали, ковачки
работи,
лиење
метали,
метал
(обложување со метал), метали (калење
метали), обложување со лим, обработка
на метали, сортирање отпад и материјали
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(510, 511)
кл. 29 млеко
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производи, слатки, слатки од бадем, чајни
(210) TM 2016/210

(220) 26/02/2016

колачиња, чајни колачиња со вкус на

(442) 31/10/2016
(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

ванила

с. Радово бр. 45, Босилово, 2400,
Струмица, MK

(210) TM 2016/216

(220) 29/02/2016

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

(442) 31/10/2016
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

TWINGERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито,
производи од тесто и слатки, бадемови
(591) бела, светло и темно сина, зелена,
портокалова
(531) 11.03.07;19.03.03;27.05.24

слатки [тестенини], бисквити, вафли,
колачи колачиња со путер и брашно,
колачиња со чоколаден прелив, колачиња

(551) индивидуална
(510, 511)

со овошно полнење и крем, слаткарски
производи, слатки, слатки од бадем, чајни

кл. 29 млеко

колачиња, чајни колачиња со вкус на
ванила

(210) TM 2016/215

(220) 29/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) МАКПРОГРЕС ДОО

(210) TM 2016/217

(220) 29/02/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

20817, US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Илинденска бб,, 2310, Виница, MK

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

SHEPY

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито,
производи од тесто и слатки, бадемови
слатки [тестенини], бисквити, вафли,
колачи колачиња со путер и брашно,
колачиња со чоколаден прелив, колачиња
со овошно полнење и крем, слаткарски

Трговски марки
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(531) 26.11.01;27.05.01;27.05.17

резервации за претстави и други забавни

(551) индивидуална

настани; услуги на клубови за фитнес и

(510, 511)
кл. 35
услуги на франшиза, имено,

здравје, имено, обезбедување на услуги,
простории, инструкции (обука) и опрема во

нудење на помош за деловно управување
во основањето и работењето на хотели,

областите на фитнесот
вежба;
обезбедување

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни
и
спортски
објекти,

простории, инструкции (обука) и опрема во
областите на тенис, базени за пливање,

продавници

кондоминиуми;

рекреативни активности, велосипедизам,

услуги за управување со бизнисот, имено,
управување и работење на хотели,

голф, водни спортови, јавање коњи,
скијање, пристап до плажа и социјални

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,
рекреативни
и
спортски
објекти,

функции (друштвени настани); голф-клуб
услуги, услуги на голф-терени како и

продавници на мало, кондоминиуми,
станбени згради, конференциски центри и

услуги за голф обука (инструкции); услуги
за планирање на свадби; услуги за

тајмшер

планирање

на

мало,

летувалишта

(апартмани

за

и

и физичката
на
услуги,

управување

со

настани

привремено користење за летување) за
други; услуги на продавници на мало;

кл. 43
хотелски услуги; ресторански
услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар

консултантски
услуги
за
деловно
управување; обезбедување простории за

услуги како и услуги на фоаје (чекална);
услуги на одморалиште и сместување;

користење на канцелариска опрема и
машинерија; каталог на малопродажни

обезбедување на пртостории (кои се за
ошта намена) за состаноци, конференции

услуги; деловно административни услуги;

и изложби; обезбедување на простории

услуги за планирање
на
деловни
состаноци; обезбедување на конвенциски

(кои се за посебни прилики) за банкети и
социјални функции (друштвени настани); и

и конференциски простории за деловни
состаноци;
издавање
сертификати

резервациски
сместување

(вредносни ваучери) за подарок кои може
да се искористат за производи или услуги;

кл. 44 спа услуги, имено, обезбедување
на услуги за третмани на лицето, косата,

услуги

кожата и телото, услуги за маникир и

на

лојалност

на

(корисниците/потрошувачите);
набавка

клиентите
услуги

за

услуги

убавина

добротворни услуги, имено организирање
и водење волонтерски програми и проекти

(210) TM 2016/218

општествено

корисна

работа

хотелско

педикир, услуги за масажа, услуги за
депилација на тело и услуги на салони за

кл. 36 управување, изнајмување и лизинг
на
деловен
и
трговски
простор;

за

за

(220) 29/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) Perry Ellis International Group

кл. 41 обезбедување забава, спортски и
културни
активности;
организирање

Holdings Limited
Montague Sterling Center, 5th Floor, East

конференции и изложби за културни и
образовни цели; казино услуги; услуги на

Bay Street, Nassau, BS

игри; кабаретски услуги; услуги на ноќни
клубови; договарање на билети и

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
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кл. 25

(540)

облека, обувки, капи, делови и

додатоци за горенаведените производи

FARAH CLASSIC

(210) TM 2016/220

(220) 29/02/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) Perry Ellis International Group

кл. 18 торби од сите видови вклучени во

Holdings Limited
Montague Sterling Center, 5th Floor, East

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби,
женски чанти и паричници; патни торби;

Bay Street, Nassau, BS

торби за на рамо; акт чанти; кутии за
козметика кои се продаваат празни; ранци;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

торбички
спортски

за околу половина; багаж;
торби, кутии за кредитни

Скопје
(540)

картички,

куфери,

кожени

кутиии

за

клучеви, кожа и имитација на кожа,
чадори, чадори за сонце и бастуни
кл. 25 облека, обувки, капи, делови и
додатоци за горенаведените производи
(210) TM 2016/219

(531) 27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби од сите видови вклучени во
оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби,

(220) 29/02/2016

(442) 31/10/2016
(731) Perry Ellis International Group
Holdings Limited

женски чанти и паричници; патни торби;
торби за на рамо; акт чанти; кутии за

Montague Sterling Center, 5th Floor, East
Bay Street, Nassau, BS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

козметика кои се продаваат празни; ранци;
торбички
спортски

за околу половина; багаж;
торби, кутии за кредитни

картички, куфери, кожени кутиии за
клучеви, кожа и имитација на кожа,

Скопје

чадори, чадори за сонце и бастуни
кл. 25 облека, обувки, капи, делови и

(540)

додатоци за горенаведените производи

FARAH VINTAGE
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/221

(220) 29/02/2016

кл. 18 торби од сите видови вклучени во

(442) 31/10/2016
(731) Perry Ellis International Group

оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби,
женски чанти и паричници; патни торби;

Holdings Limited
Montague Sterling Center, 5th Floor, East

торби за на рамо; акт чанти; кутии за
козметика кои се продаваат празни; ранци;

Bay Street, Nassau, BS

торбички
спортски

за околу половина; багаж;
торби, кутии за кредитни

картички,

куфери,

кожени

кутиии

за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

клучеви, кожа и имитација на кожа,
чадори, чадори за сонце и бастуни
Трговски марки
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FARAH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 торби од сите видови вклучени во
оваа класа, вклучувјќи торби, рачни торби,
женски чанти и паричници; патни торби;
торби за на рамо; акт чанти; кутии за
козметика кои се продаваат празни; ранци;
торбички
спортски

за околу половина; багаж;
торби, кутии за кредитни

картички,

куфери,

кожени

кутиии

за

клучеви, кожа и имитација на кожа,
чадори, чадори за сонце и бастуни
кл. 25 облека, обувки, капи, делови и
додатоци за горенаведените производи
(210) TM 2016/224

(220) 01/03/2016
(442) 31/10/2016

(731) Фотиј Величков
ул. 15ти Корпус бр. 38, Берово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сина, темна и светла сива,
бела
(531) 21.03.01;27.05.01;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување
работи

со

работи;

канцелариски

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот, а особено услуги на
посредување
при
царинење
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање
патувања

стока;

(210) TM 2016/241

организирање

(220) 07/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(531) 06.19.05;07.01.03;25.01.19
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30 слаткарски производи [локум]
(210) TM 2016/240

(220) 07/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за транспорт и логистика
БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. 852 бр. 62, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) црвена, црна, бела
(531) 25.01.19;26.04.24;27.05.24

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 33 вино

(пренесување по факс), информации од
областа на телекомуникациите, испраќање

(210) TM 2016/242

(220) 07/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје
бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат
8 ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK

пораки,
агенции
за
обезбедување пристап

информирање,
до бази на

податоци,
обезбедување
пристап на глобалната

кориснички
компјутерска

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

мрежа [провајдери на услуги], изнајмување
телефакс апарати, апарати за испраќање

СКОПЈЕ

пораки

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

испраќање пораки), изнајмување модеми
кл. 41 објавување на весници и списанија,

(изнајмување

апарати

за

објавување текстови; книги; гласници;
обезбедување електронски публикации,
(591) сина, бела, жолта
(531) 17.01.19;27.05.24

публикување
електронски
книги
и
списанија,
обука,
забава,
забави

(551) индивидуална

(известување

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

(професионално насочување)
симпозиуми, организирање и

управување со работи, канцелариски
работи, изнајмување рекламен простор,

работилници
библиотеки

објавување
рекламни
текстови,
објавување јавни текстови, обработка на

библиотеки), преведувачки услуги

текстови,

(210) TM 2016/243

огласување/рекламирање,

за

забави),

(обука),
(услуги
на

насочување
водење
водење
подвижни
подвижни

(220) 07/03/2016

пропагандни дејности, претплата на
весници (договарање на претплата на

(442) 31/10/2016
(731) ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје

весници)
распределба/дистрибуција/на
примероци, рекламирање по пат на

бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат
8 ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK

весници, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа, услуги при продажба

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

на големо и мало со печатени работи и

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

весници
кл. 38 изнајмување време за пристап на

(540)

глобалната
емитување,

компјутерска
мрежа,
повикување [средства за

електронска комуникација], комуникација
со мобилни телефони, комуникација со
помошна

компјутерски

терминали,

комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли, комуникација со телеграми,
комуникација со телефон, пренесување
слики и пораки со помош на компјутери,
услуги со еклектронски огласни табли,
електронска
поша,
пренесување
Трговски марки

(591) црна, црвена
(531) 26.11.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16

весници, списанија, објавување

(публикации), книги и сите видови на
печатени производи; печатени работи;
книговезнички
материјал;
билтени,
брошури, хартии и сите производи од
хартија кои не се опфатени сио другите
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класи;

машини

за

пишување

и

кл. 16

весници, списанија, објавување

канцелариски прибор, материјал за обука

(публикации), книги и сите видови на

и
настава,
фотографии
кл. 35 огласување, водење на работење,

печатени производи; печатени работи;
книговезнички
материјал;
билтени,

управување со работи, канцелариски
работи, изнајмување рекламен простор,

брошури, хартии и сите производи од
хартија кои не се опфатени сио другите

објавување
рекламни
текстови,
објавување јавни текстови, обработка на

класи;
машини
за
пишување
и
канцелариски прибор, материјал за обука

текстови,

и

огласување/рекламирање,

настава,

фотографии

пропагандни дејности, претплата на
весници (договарање на претплата на

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

весници)
распределба/дистрибуција/на
примероци, рекламирање по пат на

работи, изнајмување рекламен простор,
објавување
рекламни
текстови,

весници, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа, услуги при продажба

објавување јавни текстови, обработка на
текстови,
огласување/рекламирање,

на големо и мало со печатени работи и

пропагандни

весници
кл. 41 објавување на весници и списанија,

весници (договарање на претплата на
весници)
распределба/дистрибуција/на

објавување текстови; книги; гласници;
обезбедување електронски публикации,

примероци, рекламирање по пат на
весници, он-лајн рекламирање преку

публикување
електронски
книги
и
списанија,
обука,
забава,
забави

компјутерска мрежа, услуги при продажба
на големо и мало со печатени работи и

(известување

весници

за

забави),

насочување

(професионално насочување)
симпозиуми, организирање и
работилници
библиотеки

(обука),
(услуги
на

водење
водење
подвижни
подвижни

дејности,

претплата

на

кл. 41 објавување на весници и списанија,
објавување текстови; книги; гласници;
обезбедување
публикување

електронски публикации,
електронски
книги
и

библиотеки), преведувачки услуги

списанија,
обука,
забава,
забави
(известување за забави), насочување

(210) TM 2016/244

(професионално

(220) 07/03/2016

насочување)

(442) 31/10/2016
(731) ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје

симпозиуми,
работилници

бул. Крсте Мисирков бр. 7 ламела Ц кат
8 ДТЦ Мавровка, 1000, Скопје, MK

библиотеки
(услуги
на
подвижни
библиотеки), преведувачки услуги

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(210) TM 2016/246

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела и портокалова
(531) 17.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
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организирање
(обука),

и

водење
водење
подвижни

(220) 08/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Pettigo Comercio Internacional, Lda
Rua das Hortas, 1, Edificio do Carmo 5
Funchal, P-9050-024 Madeira, PT
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

кл. 16

ЛАЈКАМОБАЈЛ

како,

намагнетни кодирани картички,
припејд

телефонски

картички

и

(551) индивидуална

кредитни картички; ваучери за принтери
кл. 38
телекомуникациски услуги;

(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер и фирмвер за

обезбедување
на
телекомуникациски
услуги, имено, обезбедување на домашни

употреба

и странски телефонски услуги; целуларни
телефонски услуги; услуги од радио и

во

телекомуникации;

телекомуникациски и телефонски апарати
и инструменти; радио телефони; мобилни

телевизиски пренос

и фиксни телефони; кодирани картички;
токени
за
електронско
активирање,

(210) TM 2016/248

електронски и телекомуникациски апарати
и
инструменти

(442) 31/10/2016
(731) Monster Energy Company, a

кл. 16

Delaware corporation
1 Monster way Corona, California 92879,

намагнетни кодирани картички,

како, припејд телефонски картички и
кредитни картички; ваучери за принтери

(220) 08/03/2016

US

кл. 38
телекомуникациски услуги;
обезбедување
на
телекомуникациски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

услуги, имено, обезбедување на домашни
и странски телефонски услуги; целуларни

(540)

телефонски услуги; услуги од радио и

MONSTER JUICED

телевизиски пренос

(551) индивидуална
(210) TM 2016/247

(220) 08/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Pettigo Comercio Internacional, Lda
Rua das Hortas, 1, Edificio do Carmo 5
Funchal, P-9050-024 Madeira, PT
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци; пиво
(210) TM 2016/249

(220) 07/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

(540)

ЛАЈКАМОБИЛЕ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер и фирмвер за
употреба
во
телекомуникации;
телекомуникациски и телефонски апарати
и инструменти; радио телефони; мобилни
и фиксни телефони; кодирани картички;
токени

за

електронско

активирање,

електронски и телекомуникациски апарати
и
инструменти
Трговски марки

(591) бела, кафена, жолта, црвена
(531) 25.01.19;27.05.02;27.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

кл. 3

влажни марамчиња за кожни

Schwarzwadallee 215, 4058 Basel, CH

површини

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2016/250

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(220) 07/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

MIRAVIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии што се користат во
земјоделството,
градинарството
и

(540)

шумарството; препарати за третман на
семиња;
ѓубрива
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди, инсектициди
(591) бела, кафена, жолта, портокалова,
црвена, розева
(531) 24.05.02;25.01.19;27.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
влажни марамчиња за дрвени
површини

(210) TM 2016/253

(220) 10/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) VIANEX SA, ANONYME
COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURISTHOTEL & MARITIME SOCIETE ANONYME
Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(210) TM 2016/251

(220) 09/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

(540)

LATANDROPS
(551) индивидуална

(591) бела, сина, розева
(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

производи;

производи

хигиенски

ветеринарни
за

медицинска
употреба;
диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за

кл. 3 бебешки стапчиња за уши

пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

(210) TM 2016/252

уништување

(220) 09/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
362 | С т р а н а

штетници;

фунгициди,

хербициди

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(210) TM 2016/254

(220) 10/03/2016

(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) VIANEX SA, ANONYME
COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-

кл.

5

фармацевтски

HOTEL & MARITIME SOCIETE ANONYME
Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ

материјали за преврзување; материјал за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;

СКОПЈЕ

дезинфекциони средства; препарати за

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје

уништување
хербициди

производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

штетници;

фунгициди,

(540)
(210) TM 2016/256

(442) 31/10/2016
(731) VIANEX SA, ANONYME

LATANCOM
(551) индивидуална

COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување
хербициди

(220) 10/03/2016

штетници;

HOTEL & MARITIME SOCIETE ANONYME
Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

фунгициди,

VIDAN
(551) индивидуална

(210) TM 2016/255

(220) 10/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) VIANEX SA, ANONYME
COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
медицинска

и

ветеринарни

хигиенски
производи
за
употреба;
диететски

HOTEL & MARITIME SOCIETE ANONYME
Tatoiou Str., Nea Erythea 14671, GR

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

материјали за преврзување; материјал за

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ

пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје

уништување
хербициди

штетници;

фунгициди,

(540)
(210) TM 2016/258

DEXATON

(220) 10/03/2016
(442) 31/10/2016

(551) индивидуална
Трговски марки
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(731) Народна банка на Република

(510, 511)

Македонија

кл. 36

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1,
1000, Скопје, MK

работи; работи поврзани со недвижен
имот; банкарство, финансиски услуги,

(540)

централни банкарски одделенија
срамнување на клириншки сметки

финансиски работи; монетарни

(210) TM 2016/261

за

(220) 11/03/2016
(442) 31/10/2016

(731) Бојаџиев Олег
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK
(540)

KALABALAK

(591) жолто-златна
(531) 24.05.03;27.05.01;27.07.02

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи; монетарни
работи; работи поврзани со недвижен
имот; банкарство, финансиски услуги,
централни банкарски одделенија
срамнување на клириншки сметки
(210) TM 2016/260

(220) 11/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Народна банка на Република
Македонија
бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1,
1000, Скопје, MK
(540)

за

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис
кл. 41
концерти;

организирање
продукција

менаџмент)
и водење на
на

музика;

продукција на шоу програми; продукција на
радио и телевизиски програми; забава;
планирање забави; продавање на билети;
информации за образовни и забавни
настани; услуги на компонирање
музика; електронско издаваштво
(210) TM 2016/262

на

(220) 11/03/2016
(442) 31/10/2016

(731) Бојаџиев Олег
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK
(540)

(591) жолто-златна
(531) 24.05.03;27.05.01;27.07.02
(551) индивидуална
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(591) жолта, кафеава, портокалова, бела
(531) 03.13.01;25.01.19;27.05.03
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(551) индивидуална

печатени

(510, 511)

материјал;

кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис
менаџмент)

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги

кл. 41
организирање
концерти;
продукција

и водење на
на
музика;

користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски

продукција на шоу програми; продукција на
радио и телевизиски програми; забава;

прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични

планирање забави; продавање на билети;

материјали

информации за образовни и забавни
настани; услуги на компонирање на

вклучени во другите класи); печатарски
букви;
клишиња

музика; електронско издаваштво

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

(210) TM 2016/264

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици

(220) 11/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) ЕЛЕКТРОЛУКС ПАЛЕНЗО ТЕОДОР

работи;
фотографии;

за

пакување

книговезнички
канцелариски

(што

не

се

за стружење; сурово или полуобработено

ул. Браќа Мингови бр. 18 П. Фах 52,
7000, Битола, MK

стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото); стаклени производи,

(540)

порцелански и керамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи

(591) бела, црна

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

канцелариски

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството
шумарството;

сурови

вештачки

за
и

смоли,

работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски
услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање
стока;
организирање
патувања

пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар;

(210) TM 2016/265

производи за калење и заварување;
хемиски
материи
за
конзервирање

(731) Езимит Вино

прехранбени производи; материи
штавење; лепливи материи што

(540)

користат

во

за
се

(442) 31/10/2016
ул. Брегалничка 64А, 2000, Штип, MK

индустријата

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени
возила); машински елементи за спојување
и пренос (освен за копнени возила);
земјоделски направи (кои не се рачни);
инкубатори
за
јајца
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;
Трговски марки

(220) 14/03/2016

(591) бела и бордо
(531) 26.13.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

33

вино

услуги при продажба на мало и

големо со вино
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(731) МЏ РОБИН ДОО
(210) TM 2016/266

(220) 14/03/2016

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона,

(442) 31/10/2016

Падиште , Гостивар, MK

(731) МЏ РОБИН ДОО

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. Здуње, бр. Индустриска Зона,
Падиште , Гостивар, MK

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

МЏ РОБИН

(540)

(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;
(591) бела, жолта, црна, светло црвена,
темно црвена
(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
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); муридии;
мраз; производи врз база ма житарици,
пченка, брашно од пченка, брашно од
компири за исхрана, чипс (производи од
житарици),
флипс
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје
зеленчук;

пченка, брашно од пченка, брашно од
компири за исхрана, чипс (производи од
житарици),

(510, 511)

и

оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз; производи врз база ма житарици,

семиња

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски
работи,
малопродажба,
претставување на производи, продажба на
големо и мало, увоз-извоз

флипс

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје
и
зеленчук;
семиња
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски

работи,

малопродажба,

претставување на производи, продажба на
големо и мало, увоз-извоз
(210) TM 2016/270

(220) 14/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

WALZERA plus
(551) индивидуална

(210) TM 2016/267

(220) 14/03/2016
(442) 31/10/2016
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бул. Александар Македонски бр. 12,
(210) TM 2016/271

(220) 14/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

1000, Скопје, MK
(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

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

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

(210) TM 2016/272

(531) 19.07.07;27.05.01
(551) индивидуална

(220) 14/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање во спреј
(210) TM 2016/274

(220) 14/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(540)

бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, црвена, светло и темно
жолта, светло и темно сина
(531) 09.07.25;19.07.16;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, црвена, светло и темно

кл. 3 млеко по сончање

жолта, светло и темно сина
(531) 03.09.06;19.07.16;25.05.01

(210) TM 2016/273

(551) индивидуална

(220) 14/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(510, 511)
кл. 3 млеко за сончање
(210) TM 2016/275

Трговски марки
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(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,

преработки;
конзервирано,
смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;

1000, Скопје, MK

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за

(540)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

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); муридии;
мраз
кл. 32

пиво; минерална и сода-вода и

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

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од

темно сина

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци

(531) 01.03.02;19.03.15;27.05.01
(551) индивидуална

(210) TM 2016/277

(510, 511)
кл. 3 крем за сончање
(210) TM 2016/276

(220) 11/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Златевски Љубиша
(220) 15/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експортимпорт

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK
(540)

ул. Илинденска бр. 160, 1200, Тетово,
MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сребрена, жолта, црвена, бела
(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода,
безалкохолни пијалоци и енергетски
(591) црвена, бела, црна

пијалоци

(531) 05.07.01;27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2016/278
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(442) 31/10/2016
(731) Златевски Љубиша

Lunerba plus

Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 хербален лек
(210) TM 2016/281

(220) 16/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Basf Corporation
100 Park Avenue, Florham Park, US
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, сребрена, жолта, црвена, бела
(531) 03.01.24;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална вода, сода вода,
безалкохолни
пијалоци

пијалоци

(210) TM 2016/279

и

енергетски

(220) 15/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Lunerba

VELIFER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството,

хортикултура

шумарство,
посебно
препарати
за
одгледување 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
семиња,
сурфактамти,

природни

или

вештачки

хемикалии како сексуални замки или
агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,

(551) индивидуална

хербициди, пестициди

(510, 511)
кл. 5 хербален лек

(210) TM 2016/282

(210) TM 2016/280

(442) 31/10/2016
(731) Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.

(220) 15/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK

и

(220) 16/03/2016

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)
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TRAVASOL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/283

(220) 16/03/2016

(591) сина и бела

(442) 31/10/2016
(731) Deva Holding A.S.

(531) 24.17.05;25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

канцелариски
(изнамување

Desefin
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/287

(220) 16/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуго ПАРК ГИНОВЦИ
ДООЕЛ увоз-извоз с. Гиновци
населано место без уличен систем с.
Гиновци, Општина Ранковце, MK
(540)

големо
кл. 40
кл. 44

со

работи,
автомати),

лекови
обработка

автомати
трговија на

(веледрогерија)
на материјали

медицински услуги; ветеринарни

услуги; услуги на хигиена и разубавување
на луѓе или животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги
(210) TM 2016/290

(220) 18/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) NIKE INNOVATE C.V. Nationality: A
Dutch limited partnership (commanditaire
vennootschap) organized and existing
under the laws of the Netherlands
One Bowerman Drive, Beavertoon,
Oregon, 97005-6453, US
(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

ПАРК ГИНОВЦИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и

ул. Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје
(540)

NIKE AIR VAPORMAX

пијалоци; привремено сместување

(551) индивидуална

(210) TM 2016/288

(510, 511)
кл. 25 обувки; покривки за глава; шапки,

(220) 18/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги ЕЛ
ИМПЕКС ФАРМ ДОО Скопје
ул. Огњан Прица бе. 1/3-27, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
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спортски

градници,

фустани,

здолништа, џемпери, јакни, палта, чорапи,
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ракавици, каиши, чорапи, елеци, капи,

разводни пултови, регулирачи на светла,

шалови, спортски ракавите, облека за

светлечки цевки за реклами, светлометри,

спортски употреба, имено
лактот компресија ракави

сигнализатори за пожар, сигнални уреди,
сончеви батерии, спојки за електронски

(210) TM 2016/297

поместена

(220) 18/03/2016

кабли, спојни кутии, струјни исправувачи,
струјни кругови (прекинувачи на струјни

(731) Мухарем Тало

кругови), струјно преспојување (уреди за
струјно
преспојување),
транзистори,

ул.„ Македонија “ бр. 27/2/22, 1000,

трансформатори,

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

зголемување на
струјата, трепкачи,
флуоресцентни екрани, џепни светилки

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(батерии
за
џепни
светилки)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(442) 31/10/2016

трансформатори

за

греење (уреди за греење) на тврдо или
течно гориво или гас, електрични

LAMBARIO

светилки, електрични светилки (грла за

(551) индивидуална
(510, 511)

електрични светилки), флуоросцентни
светилки, лед светилки, електрични

кл. 9 акумулатори, батерии, бакарни жици
/изолирани/,
броила,
варијатори

свеќички, жарни нишки за електрични
светилки,
заварување
/ламби
за

/регулатори/

заварување/, замаглување (греачки уреди
против замаглување /замрзнување/) за

на

дистрибуциони
ормари
апарати за полнење на

светлината,
/електрика/,
електрични

возила, замрзнувачи, лампиони, лачни

акумулатори,
електрични
брави,
електрични водови, идентификациони

ламби, согорувачи
согорувачи

обвивки за електрични жици, приклучоци
за електрични водови, електрични кабли,

кл. 35
работење;

кабелски спојки, електрични колектори,

групирање
во
корист
на
други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно

електрични
контакти,

со

жарна нишка,
/пламеници/

рекламирање, водење на
управување со работата,

кондензатори,
електрични

електрични
отпорници,

електрични
прекинувачи,
претворувачи, електрични

електрични
приклучоци,

услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со акумулатори, батерии,

електрични релеи, електрични спојки
/квачила, електрични трансформатори,

бакарни
жици
/изолирани/,
броила,
варијатори /регулатори/ на светлината,

ѕвончиња /електрични/ за врата, канали за

дистрибуциони
ормари
апарати за полнење на

електрични кабли, конектори, контактори
/вклучни уреди/, контрола (електрични

да ги гледаат и купуваат овие стоки;

акумулатори,

електрични

/електрика/,
електрични
брави,

контролни апарати), копчиња за ѕвончиња,
осигурувачи, покажувачи, прекинувачи,

електрични водови, идентификациони
обвивки за електрични жици, приклучоци

прекинувачи, придушувачи (калеми за
придушувачи),
приклучни
кутии

за електрични водови, електрични кабли,
кабелски спојки, електрични колектори,

/електрика/, приклучни плочи, приклучоци,

електрични
контакти,

разводни

кутии,

разводни
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електрични
претворувачи,

прекинувачи,

електрични

и услуги АНЖИ ДООЕЛ увоз-извоз

електрични

приклучоци

Тетово

електрични релеи, електрични спојки
/квачила/, електрични трансформатори,

ул. Тодор Циповски - Мерџан бр. 19,
Тетово, MK

ѕвончиња /електрични/ за врата, канали за
електрични кабли, конектори, контактори

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

/вклучни уреди/, контрола (електрични
контролни апарати), копчиња за ѕвончиња,

(540)

осигурувачи,

покажувачи,

прекинувачи,

прекинувачи, придушувачи (калеми за
придушувачи),
приклучни
кутии

(591) портокалова, бела, црна
(531) 27.05.02

/електрика/, приклучни плочи, приклучоци,
разводни
кутии,
разводни
ормани,

(551) индивидуална

разводни пултови, регулирачи на светла ,
светлечки цевки за реклами , светлометри,
сигнализатори за пожар, сигнални уреди,
сончеви батерии, спојки за електроски
кабли, спојни кутии, струјни исправувачи,
струјни кругови (прекинувачи на струјни
кругови), струјно преспојување (уреди за
струјно
преспојување),
транзистори,
трансформатори,
трансформатори
за
зголемување

на

струјата,

трепкачи,

флуоресцентни екрани , џепни светилки
(батерии за џепни светилки), апарати за
осветлување, греење, греење (уреди за
греење) на тврдо или течно гориво или
гас, електрични светилки, електрични
светилки (грла за електрични светилки),
флуоросцентни светилки, лед светилки,
електрични свеќички, жарни нишки за
електрични светилки, заварување /ламби
за заварување/, замаглување (греачки
уреди против замаглување /замрзнување/)
за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни
ламби, согорувачи со жарна нишка,

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи,
постелнини, покривки за кревети и маси,
чаршафи и постелнина за домаќинство
кл. 25 облека, обувки и капи, бебешка и
детска облека, бебешки комплети [облека],
бебешки
гаѓички-пелени,
елечиња,
тренерки, фустани, детски џемпери, блузи
хеланки
кл. 35

рекламирање,

работење;

управување

водење
со

да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со: текстил и текстилни
производи кои не се опфатени со другите
класи, постелнини, покривки за кревети и
маси,
чаршафи
и
домаќинство, облека,

постелнина
за
обувки и капи,

бебешка и детска облека, бебешки
комплети [облека], бебешки гаѓички-

согорувачи /пламеници/
(210) TM 2016/298

(210) TM 2016/300

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за
производство, трговија, угостителство
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работата,

групирање
во
корист
на
други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно

пелени, елечиња, тренерки,
детски џемпери, блузи хеланки

(220) 18/03/2016

на

фустани,

(220) 21/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) „Искра Перлес“ ДООЕЛ
Бул. Туристичка 32 а/7, 6000, Охрид, MK
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

OPTIMAL CENTER shpk, ish Uzina 12,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Bradashesh, Elbasan, AL

(540)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, бисерно бела
(531) 17.02.05;25.01.25;26.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, бисери, украси, сувенири
кл. 30
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги при увоз-извоз и трговија на големо

(591) зелена, портокалова и светло сина
(531) 01.03.16;27.05.07
(551) индивидуална
(510, 511)

и мало со: накит, бисери, украси, сувенири

кл. 3 препарати и лосиони за чистење,
памук за козметичка употреба, влажни

(210) TM 2016/301

шамивчиња

(220) 22/03/2016

за

хигиенска

намена

(442) 31/10/2016
(731) ДМИ ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ увозизвоз Скопје

чистење

Наум Наумовски Борче 76, Приземје,

(442) 31/10/2016
(731) Бојаџиева Олгица
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK

1000, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2016/307

и

(220) 23/03/2016

(540)

(591) плава темна и посветла, наранџаста,
сива и потемна
(531) 01.11.10;26.01.10;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

услуги при продажба на мало и

големо со производи за заштита од
нејонизирачки електромагнетни зрачења,
производи кои емитираат енергија; и
услуги при продажба на мало и големо со

(591) бела, зелена, црвена, плава
(531) 05.03.06;26.04.05;27.03.01

додатоци во исхарната

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/302

кл. 35 рекламирање; бизнис, директно
рекламирање преку пошта; изложби

(220) 22/03/2016
(442) 31/10/2016

(731) SELIM GULEC
Трговски марки
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и

рекламни

цели;

изнајмување

на

штандови за продажба; малопродажба;
маркетинг; објавување рекламни текстови;
претставување на производите; услуги за
набавки за трети лица; промовирање на
продажбата за трети лица; комерцијално

(531) 25.01.25;26.04.18;27.05.04
(554)

или индустриско управување; советување
на
потрошувачите

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39

кл. 33 алкохолни пијалаци

складирање; складирање стоки;

пакување стоки
(210) TM 2016/310
(210) TM 2016/308

(220) 23/03/2016

(220) 24/03/2016
(442) 31/10/2016

(442) 31/10/2016
(731) Бојаџиева Олгица
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, MK

(731) Стојков Душко

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

МАКОМ МАЈА

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,
Струмица, MK
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

SNIKIRIKI

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис, директно
рекламирање преку пошта; изложби

(551) индивидуална
(510, 511)

(организирање изложби) за комерцијални
и рекламни цели; изнајмување на

кл. 30 брашно и производи од жито, торти
и колачи, слатки, суви колачи, баклава,

штандови за продажба; малопродажба;
маркетинг; објавување рекламни текстови;

тулумби,
алва,
бадем,
кондиторски
производи; бисквити, брашно за храна,

претставување на производите; услуги за

ванила (арома), желеа (овошни желеа)

набавки за трети лица; промовирање на
продажбата за трети лица; комерцијално

(изработени
кондиторски
производи),
крекери, кристализиран шеќер за храна,

или индустриско управување; советување
на
потрошувачите

марципан, производи од мелено брашно;
ориз (колачи од ориз) палачинки,

кл. 39 складирање; складирање стоки;
пакување стоки

чоколадо, какао, ролни, пролетни ролни,
готови кондиторски производи, слатки од
кикиритки, бонбони; слатки бадеми, тесто

(210) TM 2016/309

(220) 24/03/2016
(442) 31/10/2016

за колачиња, торти, фондан, шербет,
шеќер

(731) ДЕНМАК доо
ул. Дебарца 74/1-1, Скопје, MK

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(740) Златко Миличински
ул. Хаванска бр. 4/2, 1000, Скопје

канцелариски работи

(540)

(210) TM 2016/311

(220) 24/03/2016
(442) 31/10/2016
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(731) Стојков Душко

(591) црвена, бела, жолта, црна

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,

(531) 26.01.04;26.11.12

Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(551) индивидуална
(510, 511)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 кондиторски производи, бисквити,
бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми
за жвакање, њелња, карамели (бонбони),
колачи,
крекри,
пудинг,
палачинки,

SNICKSY

пралини,

слатки,

торти,

чоколадо

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со кондиторски производи, бисквити,

кл. 30 брашно и производи од жито, торти
и колачи, слатки, суви колачи, баклава,

бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми
за жвакање, желеа, карамели (бонбони),

тулумби,

колачи, крекери, пудинг, палачинки,
пралини, слатки, торти, чоколадо

алва,

бадем,

кондиторски

производи; бисквити, брашно за храна,
ванила (арома), желеа (овошни желеа)
(изработени
кондиторски
производи),
крекери, кристализиран шеќер за храна,
марципан, производи од мелено брашно;
ориз (колачи од ориз) палачинки,
чоколадо, какао, ролни, пролетни ролни,
готови кондиторски производи, слатки од
кикиритки, бонбони; слатки бадеми, тесто

(210) TM 2016/313

(220) 24/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) ШЕРИ ГРУП ДООЕЛ увоз извоз
Куманово
ул. Иво Лола Рибар бр. 13, 1300,
Куманово, MK
(540)

за колачиња, торти, фондан, шербет,
шеќер
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
(210) TM 2016/312

(591) темно црвена, бела
(531) 08.01.20;27.05.04
(551) индивидуална

(220) 24/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 18
кожа и

имитации

на

кожа;

Качанички пат 158, 1000, Скопје, MK

животински кожи; крзно; чадори; чадори за
сонце и стапови одење; камшици; узди и

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

седла; бастуни; куфери; кофчези; патни

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

торби; актовки, кожни ремени, багаж;
футроли; патни торби за облека и ранци;

Скопје
(540)

торби; торби за преку раме; чанти; рачни
чанти; дамски чанти; училишни чанти; плик
чанти; торби кои се носат околу рачен
зглоб; вечерни торби; платнени торби;
козметички

торби

(кои

се

продаваат

празни); спортски торби; торби за плажа;
кутии од кожа; мали кожни артикли;
Трговски марки
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паричници; новчаници; чанти за монети;

скијање; панталони за одела; кошули без

футроли и држачи за кредитни картички;

ракави; панталони за сноуборд; поставени

футроли за носење; футроли за визит
карти; актовки и торби за документи;

панталони за сноуборд; јакни за сноуборд;
спортски палта; спортски кошули; долги

држачи за документи и футроли; футроли
за клучеви; футроли за пасоши; футроли

женски
чорапи;
пуловери; долни

(држачи) за чекови; организатори за
патувања; држачи за вратоврски; токени;

костими за капење; чорапи надколеници;
блузи за вежбање; долни делови на

привезоци за клучеви; облека и додатоци

облека;

за миленичиња; каишки за миленичиња;
околувратници за миленичиња; кожни

гардероба;
водоотпорна
облека;
поткошули; елеци; тренерки за загревање;

омоти за пакување; марами за носење на
новороденчиња; кутии за носење на вино;

додатоци за облека; ремени; пеперутки
врски; нараменици; кравати; покривала за

кутии; маски и футроли за носење на
електрични
стоки,
компјутери,

уши; ракавици; ракавици со еден прст;
марами за околу врат; шалови (одевни

компјутерски таблети, мобилни телефони,

предмети кои се носат околу врат); појаси

преносни
медија
плеери
и
лични
дигитални асистенти; делови и опрема за

(за носење); марами; капи за туширање;
кратки чорапи; подвезици; вратоврски;

сите
кл. 25

гореспоменатите
стоки
облека; престилки; костими за

едноделни маици; манжетни за облека;
обувки; чижми до глужд; спортски чевли;

капење;
облека
за
плажа;
бањарки;блејзери; блузи; долен веш;

обувки за плажа; кратки чизми; чизми;
чизми за мотоциклисти; обувки (горни

бодиња;боксерки;

корсети;

делови на обувки); чизми за качување

женски поткошули; пелерини; кожна
облека; облека од имитација на кожа;

(планинарски чизми); еспадрили; рамни
обувки (балетанки); јапанки; обувки за

капути; веќе изработени специјални
чорапи кои се.носат како долги чорапи

фудбал; високи патики; получизми; чевли
на штикла; чевли за одење; влошки за

(хулахопки) или кратки чорапи и чорапи;
фустани; домашни фустани; маици кои се

чизми;
кожени
чизми;
платформи;
чевли
на

врзуваат околу врат; прекривала за нозе;

платформа;гумени чизми за дожд; чизми

јакни (облека); фустани со прерамки;
доколенки
чорапи;
долна
облека;

за јавање; сандали; чевли; скијачки чизми ;
папучи за носење по дома; чизми за снег и

фармерки; хеланки; гамаши; облека за
спиење; ноќници; кошули за спиење;

чизми за сноуборд; спортски и гимнастички
чевли; држачи за копачки; обувки за

облека за надвор; работни одела
(комбинезони); пижами; гаќи; панталони;

фудбал; сандали со каишки; обувки за
тенис; чевли за одење; водоотпорни

хулахопки; пончо огртачи; џемпери без

чизми; водоотпорни кожни чизми; чизми

ракави; мантили за дожд; кошули; кошули
и маици со долги и кратки ракави; уметци

кои одбиваат вода; кожни чизми кои
одбиваат вода; обувки од плута, сандали

за кошули; шорцеви; здолништа; облека за
скијање и сноуборд облека; јакни за

од плута; пораби за чизми; чизми на
платформа; зимски чизми; работни чизми;

скијање;
панталони
скафандери; поставени

покривала за глава; шамии; капчиња за
бејзбол; беретки; капи; Тебога шешири;
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градници;

за
скијање;
панталони за

маици;

костуми;
тренерки;

смокинзи;

џемпери;
дуксерки;

долна

обувки
штикла

со
со
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шешири; траки за глава; качулки (облека)

забарски

и покривала за глава со балдахин за

дезинфекција, препарати за уништување

заштита од
(штитници)

штетници, фунгициди, хербициди

сонце;

турбани;

визири

кл. 35 рекламирање и рекламни услуги;
организација на конвенции и изложби за

смоли,

(210) TM 2016/315

средства

(220) 24/03/2016

бизнис и комерцијални цели; услуги на
продажба; услуги на продажба на мало;

(442) 31/10/2016
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK

услуги

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

на

нарачување

по

маил;

малопродажни услуги во стоковни куќи;
услуги на продажба преку интернет или

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

преку мобилен телефон; стимулативни
наградни програми за корисниците на
кредитни картички; работа на програма
лојалност на кпиенти; лични шопинг

за

ORIL

услуги; модни консултации; модна ревија

(551) индивидуална
(510, 511)

изложби
за
комерцијални
цели;
организација
на
модни
ревии
за

кл. 5
фармацевтски
препарати; санитарни

комерцијални
цели;
издавање
на
сертификати за подароци и подарок

медицински
супстанции

цели;
што

картички кои може да се искористат за
стоки и/или услуги

медицината

и

(210) TM 2016/314

завои, материјали за пломбирање заби,
забарски
смоли,
средства
за

(220) 24/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK

и ветеринарни
препарати за

диететска храна и
се
користат
во

ветерината,

храна

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

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

(210) TM 2016/316

(220) 24/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK

(540)

OLIN
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 5
фармацевтски
препарати; санитарни
медицински
супстанции

за

бебиња, диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за

цели;
што

и ветеринарни
препарати за

диететска храна и
се
користат
во

CAVINTON
(551) индивидуална

медицината и ветерината, храна за
бебиња, диететски суплементи за луѓето и

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

животните;

препарати;

санитарни

препарати

медицински
супстанции

цели;
што

фластери,

материјали

за

завои, материјали за пломбирање заби,
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медицината

и

ветерината,

храна

за

бебиња, диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за
завои, материјали за пломбирање заби,
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2016/317

(591) црвена, жолта

(220) 24/03/2016

(531) 26.04.18;27.05.10;27.05.17

(442) 31/10/2016
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш

(554)
(551) индивидуална

ул. Првомајска 75А , 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 29 чипс (од компир)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/319

(442) 31/10/2016
(731) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Blvd., St. Louis,

CAVI-TON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

(220) 24/03/2016

Missouri 63167, US

фармацевтски

и

ветеринарни

препарати;
медицински

санитарни препарати за
цели; диететска храна и

супстанции
медицината

што
се
користат
и ветерината, храна

во
за

(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)

бебиња, диететски суплементи за луѓето и
животните; фластери, материјали за

Roundup Star

завои, материјали за пломбирање заби,
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција, препарати за уништување

(551) индивидуална

штетници, фунгициди, хербициди

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во

(210) TM 2016/318

агрокултурата
и
хортикултурата
кл. 5 препарати за убивање плевел и

(220) 24/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.

уништување штетници

Djordja Stanojevica 14, 11000, Belgrade,
RS

(210) TM 2016/320

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(220) 25/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
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послужување /шанк-барови/, ресторани за

(540)

самопослужување

NX300

(210) TM 2016/324

(220) 25/03/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

кл. 12 автомобили и нивните структурни

трговија и услуги ТВИНС БУ АМА
КРЕАТИВ КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-извоз

делови

ул. 1732 бр. 4/1-1, 1000, Скопје, MK
(210) TM 2016/321

(220) 25/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје
“Орце Николов“ 75, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

TWINS
(551) индивидуална

SEELinX EWI
(551) индивидуална

(510, 511)
кл.

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи

кл. 43 подготвување храна и пијалоци,
кафеани, ресторани за брзо и постојано

33

вино

послужување /шанк-барови/, ресторани за
(210) TM 2016/323

(220) 25/03/2016

самопослужување

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ТВИНС БУ АМА

(210) TM 2016/325

(220) 25/03/2016

КРЕАТИВ КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-извоз
ул. 1732 бр. 4/1-1, 1000, Скопје, MK

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги
ЛИТЛ БОКС ДООЕЛ увоз-извоз

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. 1732 бр. Ламела Б лево/7, 1000,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, зелена, црвена, бела
(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

33

вино

кл. 43 подготвување храна и пијалоци,
кафеани, ресторани за брзо и постојано

(591) црна, зелена, црвена
(531) 26.03.23;27.05.17
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл.

33

вино

кл. 43 подготвување храна и пијалоци,
кафеани, ресторани за брзо и постојано
послужување /шанк-барови/, ресторани за
самопослужување
(210) TM 2016/327

(220) 25/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за промет на големо и
мало производство и услуги
РИВЕРСАЈД-САНРАЈС ДООЕЛ увозизвоз
ул. 1732 бр.4 ламела В, приземје 1,
Центар, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BRICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

подготвување храна и пијалоци,

кафеани, ресторани за брзо и постојано
послужување /шанк-барови/, ресторани за
самопослужување
(210) TM 2016/329

(220) 28/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги МКХОСТ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 71 А А.4.7,
Скопје, MK
(540)

(591) сина, сива, бела
(531) 26.03.23;26.04.12;26.04.16
(531) 26.04.22;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43

подготвување храна и пијалоци,

кафеани, ресторани за брзо и постојано
послужување /шанк-барови/, ресторани за
самопослужување
(210) TM 2016/328

(220) 25/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за промет на големо и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42
веб хостинг, веб базирани
софтверски решенија + веб дизајн
кл. 45 регистрација на интернационални и
македонски домени
(210) TM 2016/330

(220) 25/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)

мало производство и услуги
РИВЕРСАЈД-САНРАЈС ДООЕЛ увозизвоз
ул. 1732 бр.4 ламела В, приземје 1,
Центар, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална

организирање

(510, 511)

паркови (забавни паркови); фотографски

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалоци од

репортажи; продавање билети (забава)
кл. 43
резервирање за сместувања;

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

резервирање
хотели

(210) TM 2016/331

(210) TM 2016/333

(220) 28/03/2016

спортски

пансиони;

натпревари;

резервирање

(220) 29/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и туризам
ТУРИСТ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА увоз-

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

извоз ДООЕЛ Битола
ул. Крали Марко бр. 16, 7000, Битола,

бул. Александар Македонски бр. 12,,
1000 , Скопје, Скопје, MK

MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) сина, бела
(531) 26.01.10;26.01.19;26.03.23

(591) бела, црна, црвена, сива, жолта,
зелена, плава
(531) 11.03.18;12.03.02;13.03.01

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање
патувања;
организирање
крстарења;
придружување
патници;
превезување
патници;
резервации
за
превоз;
резервации за патувања; разгледувања на
културни
(туризам);

знаменитости
и
обиколки
информирање за превоз,

изнајмување

возила

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,
спортски
и
културни
активности;
насочување (професионално насочување),
конгреси, академии, организирање и
водење
водење

колоквиуми; организирање и
концерти;
семинари

(организирање

и

водење

кл. 3 универзално средство за чистење,
абразив
(210) TM 2016/334

(220) 29/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

семинари);

услуги на клубови (забава и образование);
организирање
шоу
програми;
Трговски марки
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(551) индивидуална

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 5 фармацевтски препарати

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2016/335

(220) 29/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(591) светло зелена, темно зелена, црна,
бела, црвена, златна

Скопје
(540)

(531) 07.01.01;25.01.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

ZEGRALYR

пивски

слад

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) TM 2016/338

(210) TM 2016/336

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

(220) 29/03/2016

(220) 30/03/2016

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(442) 31/10/2016
(731) Orbcomm LLC

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

395 West Passaic St., Rochelle Park, NJ
07662, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

ORBCOMM
(551) индивидуална

(591) светло црвена, темно црвена, црна,

(510, 511)
кл. 38

бела, златна
услуги

комуникации

на

помеѓу

обезбедување
корисници

на

(531) 05.07.02;25.01.17
(551) индивидуална

терминали со систем на примена на
сателити,
целуларни
и
дуал-мод

(510, 511)
кл.
31

поврзување

кл. 32 пиво

(210) TM 2016/337

(220) 30/03/2016

(210) TM 2016/339

пивски

слад

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
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ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) светло црвена, темно црвена, црна,
бела, златна
(531) 05.07.02;25.01.19
(551) индивидуална

(591) зелена, црвена, златна, бела, црна
(531) 05.07.02;25.01.17

(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво
(210) TM 2016/340

пивски

слад

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2016/342

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, златна, бела, црна
(531) 05.07.02;25.01.19
(591) светло црвена, темно црвена, црна,
бела, златна

кл.

(531) 05.07.02;07.01.01;07.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

31

пивски

слад

кл. 32 пиво
слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2016/341

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2016/343

(220) 30/03/2016
(442) 31/10/2016

(220) 30/03/2016
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(731) Трговско друштво за пиво, слад,

(531) 05.07.02;05.07.12;07.01.01;07.01.24

оцет, алкохолни и безалкохолни

(551) индивидуална

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл.
31

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 32 пиво

(540)

(210) TM 2016/345

пивски

слад

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, црвена, златна, бела, црна
(531) 05.07.02;07.01.01;07.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

(531) 01.15.21;05.07.12;25.01.17
(551) индивидуална

кл. 32 пиво
(210) TM 2016/344

(591) зелена, црена, жолта, златна,
сребрена, црна, бела

(220) 30/03/2016

(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

кл.
31
кл. 32 пиво

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(210) TM 2016/346

пивски

слад

(220) 30/03/2016

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

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

оцет, алкохолни и безалкохолни

(540)

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, жолта, златна,
сребрена, црна, бела
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(591) светло црвена, темно црвена, бела,
црна, портокалова
(531) 01.03.18;05.07.02;07.01.01;07.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2016/347

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(531) 26.04.16;26.11.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун, кои

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

не се користат во медицински или
куративни цели; цигари; цигарилоси; пури;

(540)

рачни машинки за правење на цигари;
туби за цигари; филтери за цигари; хартија
за цигари; електронски цигари; течности за
електронски цигари; кибрити и артикли за
пушачите
(210) TM 2016/349

(591) светло зелена, темно зелена, црна,
бела, црвена, златна
(531) 01.03.18;05.07.02;07.01.01;07.01.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
31

пивски

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2, кат 3, Скопје, MK
(540)

слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2016/348

(220) 30/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) John Player & Sons Limited

(591) жолта

21 Beckett Way, Park West Nangor Road
Dublin 12, IE

(531) 27.05.01;27.05.09
(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Трговски марки

управување
работи

со

работи,

канцелариски

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

активности

ул. Македонски револуционери бр. 50,

кл. 45 правни услуги , безбедносни услуги

Пробиштип, MK and ул. Јадранска

за заштиа на имот и лица, лични и
општествени услуги што ги даваат трети

Магистрала бр. 110, Скопје, MK

лица за задоволување на потребите на
поединците

Пробиштип
ул. Македонски револуционери бр. 50,

(210) TM 2016/350

Пробиштип
(540)

(220) 30/03/2016

(740) Зафировска Блажена ТАБ МАК ДОО

(442) 31/10/2016
(731) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2, кат 3, Скопје, MK
(540)
(591) бела и црна, црна и бела
(531) 27.05.01;27.05.07;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 акумулатори
(210) TM 2016/352

(591) темно сина
(531) 27.05.01;27.05.09

(220) 31/03/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
„СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ

кл. 35 огласување, водење на работење,

ул. „Пролетерска“ бб , Скопје, MK

управување
работи

(540)

со

работи,

канцелариски

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 45 правни услуги , безбедносни услуги
за заштиа на имот и лица, лични и
општествени услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2016/351

(220) 29/03/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство на
акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип
and Друштво за производство на
акуулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип
Подружница Визбегово Бутел-Скопје
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(591) жолта, розева и сина
(531) 03.13.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 здравствена заштита
(210) TM 2016/355

(220) 01/04/2016
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,

снабдување со вода и санитарни намени,

трговија, транспорт, туризам и услуги
КАМИН ДООЕЛ експорт-импорт

гасни горива, електрични апарати за
греење, инсталации за греење, камини,

Гостивар
Бањешница 87, 1230, Гостивар, MK

котли за греење, метални конструкции за
печки, огништа, печки, печки (обликувана

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

опрема за печки); печки (пепелници за
печки), печки (решетки за печки), печки

(540)

(уреди за ладење на печките), печки

апарати за загревање за цврсти, течни или

(уреди за полнење, за печки), печки за
централно
греење
кл. 37 градежми конструкции; поправки;
инсталациски
услуги;
монтирање
и
поправање печки и камини
(210) TM 2016/359

(591) жолта, црвена, црна, бела
(531) 01.15.05;25.03.13

(442) 31/10/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11

апарати за осветлување, греење,

создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени, апарати за загревање
за цврсти, течни или гасни горива,
електрични
апарати
за
греење,
инсталации за греење, камини, котли за

hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

греење, метални конструкции за печки,
огништа, печки, печки (обликувана опрема
за печки); печки (пепелници за печки),
печки (решетки за печки), печки (уреди за
ладење на печките), печки (уреди за
полнење, за печки), печки за централно
греење
кл.

35

работење;
групирање

рекламирање,

водење

на

управување со работата,
во
корист
на
други,

овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;
претставување
на
производите
по
електронски патч услуги при увоз-извоз и
продажба на големо и мало со: Апарати за
осветлување, греење, создавање пареа,
готвење, ладење, сушење, вентилација,
Трговски марки

(220) 04/04/2016

BUPROBOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/360

(220) 04/04/2016

(442) 31/10/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

DOLISTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

лек кој се користи во терапија за

заболувања на простата
(210) TM 2016/469

(220) 06/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Николоски Никола
ул. Пирин Планина 22 а, Охрид, MK

(591) сина и златна
(531) 01.03.17;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

35

рекламирање,

работењето, управување
канцелариски

водење
со

на

работата,
работи

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги
за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на поединци
(591) сина и златна

(210) TM 2016/497

(531) 01.03.17;26.01.20
(551) индивидуална

(220) 11/05/2016

(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) Shire Pharmaceuticals Ireland
Limited

кл. 35
рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

5 Riverwalk Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE

канцелариски
работи
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000
Скопје
(540)

трети лица за задоволување на поединци
(210) TM 2016/470

(220) 06/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Николоски Никола
ул. Пирин Планина 22 а, Охрид, MK
(540)

SHAPING WHAT'S NEXT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5

фармацевтски

препарати

кл. 44 обезбедување (снабдување) на
медицински информации и информации за
здравствена нега во врска со програми за
поддршка на пациенти; обезбедување
(снабдување) на медицински информации
и информации за здравствена нега со цел
подобрување
на
разбирањето
за
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

фармацевтски препарати и медицински
третмани од страна на давателите на

(210) TM 2016/501

здравствена нега, пациентите, семејствата
на пациентите и општата јавност; услуги

(442) 31/10/2016
(731) The Coca-Cola Company

за здрвствена нега

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, a Delaware corporation, US

(210) TM 2016/498

(220) 12/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Модни додатоци ОТИМО Скопје
ул.Никола Парапунов бр. 31/1-15,
Скопје, MK

(220) 12/05/2016

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриска сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11
(540)

(540)

PLANTBOTTLE
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бордо и бела
(531) 27.05.01;27.05.07

кл. 21
храна

шишиња за пијалаци, мирудии и

(551) индивидуална

(210) TM 2016/502

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,

(442) 31/10/2016
(731) Preduzece za proizvodnju, promet i
usluge "MAXIMA" d.o.o.

џебни
кл. 35

шамичиња
и
ракавици
продажба на големо и мало со

(220) 12/05/2016

Dragise Misovica 16, 32240, Lucani, RS

облека, обувки, капи, вратоврски, џебни
шамичиња и ракавици

(740) Друштво за застапување од областа

(210) TM 2016/500

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 12/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги
КАФЕ БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје
Партизански одреди бр. 3, 1000, Скопје,
MK
(540)

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(531) 26.04.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои
(210) TM 2016/506

(531) 26.04.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подгтвување храна и
пијалоци, кафе бар
Трговски марки

(220) 13/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(540)

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, светло и темно кафена, светло
(591) бела, жолта, светло и темно кафена,
светло и темно зелена
(531) 05.05.20;26.04.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 сируп што помага во олеснување на

и темно зелена, црвена
(531) 05.03.11;26.04.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 сируп што помага во олеснување на
искашлувањето

искашлувањето
(210) TM 2016/510
(210) TM 2016/507

(220) 13/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12,

(220) 16/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија
градежништво инвестиции и услуги АЛ
НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје

1000, Скопје, MK

ул. Спиро Црне бр. 35/1, Скопје, Гази
Баба, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафена, светло
и темно зелена, црвена

(591) сина, темно сина, светло сина, сива,

(531) 05.03.11;26.04.15
(551) индивидуална

зелена, бела, црна
(531) 01.15.15;26.01.16;27.05.07

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 сируп што помага во олеснување на
искашлувањето
(210) TM 2016/508
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(220) 13/05/2016

кл. 32
сода

минерална вода, газирана вода,
вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

големо на: минерална вода, газирана

(731) Друштво за трговија

вода, сода вода

градежништво инвестиции и услуги АЛ

(210) TM 2016/511

НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
ул. Спиро Црне бр. 35/1, Скопје, Гази

(220) 16/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија

Баба, 1000, Скопје, MK

градежништво инвестиции и услуги АЛ
НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

ул. Спиро Црне бр. 35/1, Скопје, Гази

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Баба, 1000, Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) сина, светло сина, бела, црна
(531) 01.15.15;27.01.13;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода, газирана вода,
(591) сина, темно сина, светло сина, бела,

сокови, безалкохолни пијалоци, овошни

црна
(531) 01.15.23;26.01.13;27.05.21

екстракти, овошни пијалаци, овошни
сокови, овошни сирупи безалкохолни,

(551) индивидуална
(510, 511)

лимонади,
сода
вода
кл. 35 продажба на мало и продажба на

кл. 32 минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалоци, овошни

големо на: минерална вода, газирана
вода, сода вода, сокови, безалкохолни

екстракти,

пијалоци,

овошни

сокови, овошни
лимонади,

пијалаци,

овошни

сирупи безалкохолни,
сода
вода

овошни

екстракти,

овошни

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи
безалкохолни, лимонади, сода вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана

(210) TM 2016/514

вода, сода вода, сокови, безалкохолни
пијалоци, овошни екстракти, овошни

(442) 31/10/2016
(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts

пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи

corporation)

безалкохолни, лимонади, сода вода

250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(210) TM 2016/512

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

(220) 16/05/2016
(442) 31/10/2016

(220) 16/05/2016

(540)
Трговски марки
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(591) сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за
лекуваењ на невролошки пореметувања
(210) TM 2016/515

(220) 16/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сина
(531) 26.01.03;26.07.05
(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;

GEMISH
(551) индивидуална

празни дигитални медиуми за складирање
и хибридни дискови; електронски уреди за

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и

складирање на податоци, имено, дискови
за мрежно складирање, компјутерски

други безалкохолни пијалаци; пијалоци од

хардвер за прикачување,
повраток,
превземање,

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 33
вино

алкохолни пијалоци (освен пиво),

(210) TM 2016/517

(220) 17/05/2016

доставување

на

складирање,
пренос
и

дигитална

содржина;

компјутерски хардвер и софтвер за
обработка на складирањето на податоци
употребувајќи постојана меморија во
цврста состојба, имено, тврди дискови

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за компјутерско
програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ

комбинирани со меморија во цврста
состојба; уреди за складирање во цврста

ДОО Кавадарци
ул. Булевар Македонија бр. 13-8,

складирање што вклучува интегрирани
кола; компјутерски хардвер и софтвер за

Кавадарци, MK

имплементирање центар на податоци за
масивно складирање на компјутерски

(740) Ристе Самарџиев
ул. Булевар Македонија бр. 13-8,
Кавадарци
(540)

состојба,

имено,

постојан

медиум

за

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;
складирање,

компјутерски
уреди
за
имено,
конфигурирачки

системи за складирање на податоци што
392 | С т р а н а
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се состојат од непотребни или потребни

датотеки

низи за дискови; компјутерски системи за

прикачување компјутерски датотеки преку

правење резервни копии и складирање со
повеќекратни отстранувачки непотребни

мрежа, софтвер за управување со
датотеки,
софтвер
за
дозволување

или
потребни
низи
компјутерски
системи

дискови;
правење

компјутерски датотеки да бидат споделени
од други, софтвер за креирање и

резервни копии на база на непотребни или
потребни низи за дискови; компјутерски

одржување
навиртуелен
сервер
за
датотеки дистрибуирани преку мрежа,

системи за правење резервни копии на

софтвер за креирање и одржување на

база на отстранувачки тврд диск;
надворешни уреди за складирање од

дистрибутивен
систем
за
датотеки;
софтвер за складирање, пристапување и

областа
тврди

на надворешни компјутерски
дискови
што
безжично

управување
со
податоци
и
мултимедијални содржини на компјутерска

комуницираат со рачни компјутери, таблет
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп

мрежа;
компјутерски
софтвер
за
сихронизирање на локални компјутерски

компјутери, мобилни електронски уреди,

датотеки, папки, податоци и информации

мобилни телефони, паметни телефони,
МРЗ уреди; компјутерски хардвер и

со платформа за складирање на облак;
компјутерски софтвер за складирање на

софтвер за безжично доставување на
содржини; безжични уреди за складирање

податоци за употреба со и инкорпориран
во компјутерски уреди за складирање;

на податоци, имено, тврди дискови;
безжични
компјутерски
периферии;

софтвер за управување со складирање на
податоци;
компјутерски
софтвер
за

компјутерски софтвер за употреба во

складирање

сихронизација, правење резервни копии,
пуштање и енкрипција и декрипција на

софтвер за обработка и складирање на
податоци
што
вклучува
уреди
за

дигитални датотеки, вклучувајќи аудио,
видео, текстуални, бинарни, фотографски,

складирање во цврста состојба; софтвер
за обработка и складирање на податоци

графички и мултимедијални датотеки;
компјутерски фирмвер за складирање на

употребувајќи
низи
за
дискови;
компјутерски софтвер за употреба во

податоци, повраток на податоци, пристап

снимање, дуплицирање и враќање на

до податоци, правење резервна копија на
податоци, размножување на податоци,

оригиналното фабричко ниво на тврдиот
диск, за употреба во зачувување и

достапност на податоци, надоместување
на податоци, превод на податоци и

враќање на софтверски програми и
информации во компјутер, за употреба во

конверзија на податоци; софтвер за
организирање и управување со податоци

извршување
дискови, за

дијагностика
на
тврди
употреба во врска со

во дистрибуирани компјутерски системи за

компјутерски

тврди

складирањe софтвeр за енкрипција на
податоци, софтвер за правење резервни

складирање, правење резервни копии и
повраток на информации, за употреба во

копии
на
кнкриптирани
податочни
датотеки,
софтвер
за
пристап
и

врска со складирање на податоци,
управување со податоци и интерконекција,

надоместување на податочни датотеки,
софтвер за превземање компјутерски

и управување и работа на уреди за
складирање на податоци, за употреба во

Трговски марки
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правење резервни копии на податоци од

употреба со преносливи електонски уреди;

компјутерски

правење

компјутерски периферни уреди; USB тврди

резервни копии на компјутерски мрежи,
повраток на податоци; софтвер за да

дискови; USB кабли; монтажни рамки за
компјутерски
хардвер;
електрични

дозволи некористениот простор на дискот
на корисничкиот компјутер да учествува во

напојувања; напојувања за уреди за
складирање на податоци; футроли за

формирањето
на
дел
од
голема
координатна мрежа за дистрибуирано

преносни тврди дискови; единици за
ладење за компјутерски хардвер; единици

складирање на податоци, софтвер за

за ладење за уреди за складирање на

оптимизирање при насочување преку
голема
дистрибутивна
координатна

податоци; USB хардвер; празни USB
мемории; USB компјутерски сигурносен

компјутерска мрежа; софтвер за онлајн
купување на простор за складирање за

клуч
кл. 35

компјутерски
податоци;
софтвер
за
обезбедување стриминг на видео преку

работењето; управување со работата;
канцелариски работи, онлајн бизнис

мрежа;

тврди

софтвер

дискови,

водење

на

обезбедување

вмрежување, рекламирање, маркетинг и

интерфејс за програмирање на апликации
што дозволува трети лица да креираат

промотивни услуги за трговските друштва,
услуги
на
регистрација,
препис,

апликации; софтвер за обезбедување и
управување
на
социјални
мрежи;

составување,
собирање
или
систематизација на пишани комуникации и

компјутерски софтвер дизајниран да
екнодира и декодира податоци; софтвер

регистрации,
како
и
собирање
математички или статистички податоци,

за објавување податоци и дозволување

деловни консултантски услуги во областа

пристап до податоци; софтвер за учество
во
децентрализиран
систем
за

на
информатичката
консултантски
услуги

складирање; софтвер за пребарување на
податоци; компјутерски приклучни станици

менаџмент;
услуги
на
стратегиско
планирање за областа на информатичка

за складирање, имено,
овозможува податоците

адаптер што
содржани на

технологија; услуги на онлајн, услуги на
раководење со бази на податоци; услуги

преносни дискови или USB уреди за

во деловниот процес што се обезбедуваат

складирање што се поврзани со адаптерот
да се споделат или пристапат; приклучни

однадвор во областа на информатичката
технологија; услуги на раководење на

кабли; приклучни станици за дискови и
електронски приклучни станици; додатоци

односите со
електронска

за уреди за складирање на податоци,
имено, електрични конектори, жици, кабли,

обезбедување информации за производи
и услуги преку телекомуникациски мрежи

адаптери; компјутерски приклучни кабли и

за рекламирање и продажба; услуги на

адаптери; приклучни станици за уреди за
складирање на податоци; интерфејси за

таксономија, имено, класификација и
организација на податоци за раководење

компјутери; мултимедиумски интерфејс за
висока
дефиниција
(HDMI)
кабли;

со
записи/евиденција;
обезбедување
вебсајт со онлајн место за продажба за

интерфејс за периферни компоненти (PCI)
хардвер; конектори и адаптери за

продавачи и купувачи на компјутерски
стоки и услуги организирање на изложби,
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конференции, семинари и настани за

содржина

вмрежување

кл.

за

деловни

цели

42

компјутерски

услуги,

имено,

кл. 38 телекомуникациски услуги имено,
електронски пренос на податоци, пораки и

хостирање на електронски простор за
други, за организирање и спроведување

информации помеѓу компјутери, мобилни и
рачни уреди и жичени и безжични уреди за

на состаноци, настани и интерактивни
дискусии преку интернет или други

комуникација;
корисниците да

комуникациски мрежи; хостирање на
виртуелни
заедници
за
веќе

коментари,

овозможување
на
пренесуваат пораки,

мултимедијални

содржини,

регистрираните корисници да агрегираат

слики, текст, информации и други
кориснички содржини преку глобална

информации и ресурси и да се вклучат во
социјално
и
бизнис
вмрежување;

компјутерска мрежа и други компјутерски и
комуникациски мрежи; овозможување на

хостирање на дигитални содржини онлајн;
хостирање на компјутерски софтверски

онлајн линкови за комуникација што ќе ги
носат корисниците до други вебсајтови;

апликации за други; хостирање на
интерактивен вебсајт и онлајн софтвер

овозможување на онлајн форуми, соби за

(што не се симнува/non-downloadable) за

разговор и електронски огласни табли на
кои корисниците ќе можат да објавуваат,

прикачување, симнување,
покажување, истакнување,

бараат,
споделуваат,
критикуваат,
оценуваат и да коментираат на предмети

споделување и пренесување на пораки,
коментари, мултимедијални содржини,

од интерес; овозможување на пристап до
компјутерски, електронски и онлајн бази на

слики, текст, информации и други
содржини создадени од корисниците;

податоци; услуги за емитување на аудио,

овозможување на вебсајт со софтвер (што

текст, видео и мултимедијални содржини
преку
компјутерски
и
електронски

не се симнува) во полињата на бизнис
вмрежување, маркетинг, вработување,

комуникациски мрежи, имено, качување,
објавување, истакнување, означување и

регрутирање, рекламирање, маркетинг и
промоција; овозможување на онлајн

електронски пренос на податоци, аудио и
видео; voip услуги (протокол глас преку

софтвер (што не се симнува) што им
овозможува
на
корисниците
да

интернет)

до

пребаруваат, лоцираат и да комуницираат

податоци во
и едукација;

со други корисници преку електронски
комуникациски мрежи, за вршење на

овозможување пристап до компјутерски
бази на податоци во полето на социјално

истражувања и анкети, за следење на
онлајн
референци
за
бизниси,

вмрежување;
овозможување
на
телекомуникациска инфрасутруктура што

организации, можности за кариери и
работни
места
и
бизнис
теми;

овозможува

овозможување

овозможување

компјутерски бази на
полињата на забава

споделување

пристап

на

блогови,

на

онлајн

постирање,
означување,

компјутерски

фотографии, видеа, аудио емитување и
други
аудио-визуелни
материјали;

бази со податоци и онлајн бази со
податоци со можност за пребарување во

овозможување
на
телекомуникациска
инфрасутруктура
што
овозможува

полињата на бизнис и професионално
вмрежување; апликациски провајдер на

создавање и ажурирање на персонални
електронски веб страни со корисничка

услуги; обезбедување на информации од
пребарувачки
индекси
и
бази
на
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информации,

текст,

спроведување и употреба на компјутерски

електронски документи, бази на податоци,

вклучувајќи

софтвер што се користи за мониторинг и

графика и аудио-визуелни информации,
преку глобални компјутерски мрежи или

раководење со трансакции и активности во
средина критична за мисијата; услуги на

други
комуникациски
мрежи;
овозможување на привремено користење

техничка поддршка, имено, услужен
пулт/пулт за помош и услуги за решавање

на софтвер (што не се симнува);
компјутерски услуги од областа на

на проблеми
компјутерски

индивидуално прилагодени веб страни

софтвер и компјутерски периферни уреди;

што содржат информации дефинирани од
корисникот, лични профили, аудио и

услуги на податочно рударење (data
mining);
услуги за
раководење со

слики, научно и индустриско истражување;
компјутерско програмирање; компјутерски

информации, имено, дејствување како
провајдер на услуги за апликација во

услуги,
имено,
персонализирани

областа на раководење со знаење за
хостирање на компјутерски софтвер за

онлајн

услуги за
информации;

овозможување на користење на софтвер;

апликација

дизајн и развој на компјутерски софтвер за
други; создавање и одржавање на

организирање,
букмаркирање,

вебстрани што овозможуваат онлајн
заедница за реклами и маркетинг;

споделување на податоци и информации;
дизајн на компјутери по нарачка за други;

хостирање на онлајн заедница во која
регистрираните корисници можат да

услуги на резервна копија на податоци
(data backup) и враќање на податоци (data

споделуваат информации, слики, аудио и

restoration);

видео
содржини
комуницираат
и

податоци;
податоци;

и
меѓусебно
соработуваат,

да
да

за

за ит инфраструктура,
хардвер,
компјутерски

прибирање,

уредување,

модифицирање,
пренос, складирање и

услуги

за

услуги за
компјутерски

миграција

на

енкрипција на
услуги, имено,

формираат групи и да се вклучат во
социјално
вмрежување, анализа на

администрирање на компјутерски систем
за други; изнајмување и лизинг на

компјутерски
компјутерски

системи,
системи,

планирање
интеграција

компјутерски хардвер и компјутерски
периферни уреди; компјутерски услуги,

компјутерски

системи

и

на
на

компјутерски

имено,

услуги

на

cloud

компјутерска

дизајн, софтвер-како-услуга; дизајнирање,
инсталирање, одржување и поправка на

обработка во смисла на asp провајдер
преку дистрибуирана мрежа на компјутери

компјутерски софтвер; интеграција на
компјутерски системи и мрежи; услуги за

и сервери што хостираат софтверски
апликации
за
продуктивност
и

изработка на база на податоци; услуги за
компјутерско
програмирање;

административни софтверски апликации
на други; cloud компјутерска обработка со

обезбедување услуги на хостирање на

софтвер за употреба при раководење со

вебсајт, изготвување на вебсајт за други и
онлајн веб страници правени по нарачка

база на податоци; компјутерски услуги,
имено, интегрирање на приватни и јавни

кои содржат информации дефинирани за
корисниците, вклучувајќи онлајн веб

средини на cloud обработка; компјутерски
услуги, имено, услуги на cloud провајдер

линкови
до
други
веб
сајтови;
консултантски услуги за други при избор,

за хостирање; консултантски услуги во
областа на cloud обработка; услуги на
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технички консултации во областите на

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United

архитектура на центар на податоци, јавни

States of America, 30313, US

и приватни решенија за cloud компјутерска
обработка, и евалуација и спроведување

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

на интернет технологија и услуги;
ажурирање и одржување на компјутерски

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

софтвер базиран на cloud преку онлајн
ажурирања,
унапредувања
и

(540)

дополнувања;

консултации

компјутерски
компјутерски

софтвер;
хардвер

за

дизајн
на
и
софтвер;

компјутерски услуги, имено, далечинско и
son-site раководење на системи за
информатичка
технологија
(ИТ)
и
софтверски
апликации
за
други;
развивање

на

софтвер

за

деловна

технологија и консултантски услуги; услуги
на компјутерско програмирање за други во
областа на раководење со софтверска
конфигурација; развивање на компјутерски
софтвер
во
областа
на
мобилни
апликации; консултантски услуги во
областа

на

инсталирање
компјутерски

софтверот

како

услуга;

и
одржување
софтвер; хостирање

на
на

софтвер, вебсајтови и други компјутерски
аппликации на други на виртуелен
приватен
кл. 45

овозможување

на

сервер
лични и

(591) црвена и бела
(531) 26.01.20;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива; минерална и сода-вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(210) TM 2016/523

(220) 18/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

социјални услуги што ќе ги задоволат

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

потребите на индивидуите; услуги за
социјализација
и
вмрежување;

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

овозможување на информации во полето
на личен развој, имено, самоподобрување,
самоисполнување,
добротворни,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги
за заедницата, и хуманитарни активности;
лиценцирање на компјутерски софтвер и
други технологии

(540)

NIRVAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/524

(210) TM 2016/522

(220) 17/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) The Coca-Cola Company
Трговски марки

(220) 18/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768

кл. 42 развој на фармацевтски препарати

(540)

и лекови

PANGEST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/525

(220) 18/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

(210) TM 2016/538

(220) 25/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) SP BRAND HOLDING EEIG
Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE
(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)

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

SP
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 12 гуми за тркала на возила, калници и
внатрешни гуми за гуми на возила, делови
за поправка на истите
(591) бела, жолта, портокалова, светло и
темно кафена, црвена, сина, зелена, црна
(531) 05.07.02;08.01.12;11.03.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

(210) TM 2016/539

(220) 25/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

чајно пециво со целозрнести

житарки, мед и млеко

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/529

(220) 19/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation)
250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

EXPENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

фармацевтски

препарати

кои

делуваат на урогениталниот систем

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(210) TM 2016/540

CARING DEEPLY. CHANGING
LIVES.

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and

(551) индивидуална
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 29 бујони, говедски супи, зеленчукови

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

супи, концентрати за бујон супи; кисела

(540)

павлака
(млечни
производи);
конзервирано овошје; сушен зеленчук;
чоколадно
млеко
кл. 30 чај; какао; кафе, вештачко кафе,
пијалоци врз база на кафе; кечап; смеса за
торти; тесто за торти; мајонез; зачини;
шеќер, екстракт од слад за исхрана;
мирудии,
ванила; тестенини,
паста;
пијалоци врз база на чоколадо; овесни
снегулки;
млеко

(531) 26.04.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7
земјоделски машини; жетварски
машини; сејачки [машини], жнеалки и
вршалки;
моторизирани
култиватори;
машини за сеење; ваљаци за патишта;
багери; апарати за ракување со утовар и
истовар;
кл.
12

електрични

дигалки
возила;

вагони;автомобили; каросерија за возила;
хауби за возила; моторцикли; трактори;
каравани; трицикли; мопеди
(210) TM 2016/541

(220) 25/05/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

какао

пијалоци

со

кл. 32
овошни сокови; безалкохолни
овошни екстракти; безалкохолни пијалаци
овошни сокови
(210) TM 2016/543

(220) 23/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

(442) 31/10/2016
(731) MLADEGS PAK d.o.o.
Vijaka bb, 78430 Prnjavor, BA

пудинзи;

DISTRIKT
(551) индивидуална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)
кл.

(540)

кл. 43 ресторански и бар услуги

32

(210) TM 2016/546

пиво

(220) 25/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda,
Maryland, US
(591) бела, црвена, сина, сива
(531) 01.15.21;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)
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ул. Чонгора бр. 75 регион Аспарухово,
(75 Chongora Str., region "Asparuhovo",
9003, Варна, Varna, BG
(531) 27.05.01

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

(554)
(551) индивидуална

ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка

(510, 511)

лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

кл.
32
кл. 43 ресторански и бар услуги
(210) TM 2016/549

пиво

(220) 27/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за промет и услуги
СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. Видое Смилевски Бато бр. 7-1/1,
1000, Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

Carducci
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14

благородни метали и нивните

легури и производите изработени од нив
или преслечени со нив, кои не се
опфатени со другите класи, накит,
бижутерија, скапоцени камења, часовници
и
хронометриски
инструменти
кл. 18
кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 25
облека, обувки и капи
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување

(591) црна, жолта, виолетова, бела
(531) 05.03.13;27.05.01;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги, ветеринарни
услуги, услуги на хигиена и разубавување
на луѓе или животни, земјоделски,

со

работи;

канцелариски

работи
(210) TM 2016/557

(220) 30/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) SPORTINA, zunanja in notranja
trgovina na debelo in drobno, proizvodnja,
zastopanje, posredovanje in organizacija,

градинарски и шумски услуги

Bled, d.o.o.
Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI

(210) TM 2016/556

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА

(220) 30/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД
(FASHION TRADE VIP Ltd.)
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(компјутерска

опрема);

(компјутерски
компјутери;
единици за

програми);

монитори
печатари

за

процесори
(централни
обработка на податоци);

детектори за чад; видеокамери; блицеви
(фотографски);
видео
телефони;
компјутерски програми (софтвер што може
да се превзема); апарати за навигација, за

(591) црна, бела

возила

(531) 27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 аларми; антени; трансформатори (за
електрична енергија); машини за броење
и сортирање пари; аудиовизуелни апарати
за
обука;
магнетофони;
магнетни
ленти;машини за сметање; електрични
колектори; разводни кутии (за електрична
енергија);кондензатори;
конектори
(електрични); разводни табли; апарати за
проверка;франкирање;

апарати

за

следење,
електрични;
фотокопири
(фотографски,
електростатички,
термички);
електрични
прекинувачи;
приклучоци, штекери и други блектрични
спојки; детектори; машини за диктирање;
звучници; грамофони; електрични кабли;
електрични

релеи;

електрични

жици;

филтри за респираторни маски; филтри
(фотографија);
осигурувачи;
радио
апарати; аудио и видео приемници;
апарати и опрема за спасување; ласери
што не се за медицинска опрема; мерни
инструменти; компјутери; компјутерски
оперативни

програми,

снимени;

ѕвона

(уреди за
телефонски

предупредување); радари;
апарати;
електрични

отпорници;
регулатори

телевизиски
апарати;
на волтажа за возила;

регистар
каси;
видеорекордери;
компјутерски тастатури; цевки за емисија
на

електрицитет,

што

не

се

за

осветлување; филтри за ултравиолетови
зраци,
за
фотографија;
монитори
Трговски марки

(патни

компјутери);

слушалки;

апарати
за
сателитска
навигација;
кл. 14 часовници; хронометри; електрични
часовници; накит; благородни метали,
сурови или полуобработени; скапоцени
камења;
кл. 16

хартија;

штоперици
спајалици; клишеа;

печатарски букви; карти; картон; дупчалки
за хартија;
електрични

машини
или

фотографии
(печатени)
прибор (освен мебел);

за пишување,
неелектрични;
канцелариски
книговезнички

материјал; лепило за хартија или употреба
во
домаќинство
кл. 18 животинска кожа; стапови од трска;
јереми за коњи; прекривки за коњи;
сарачки предмети; кожа, необработена
или полуобработена; чадори; камшици;
узди; оглави и ремени; сонцебрани; патни
торби; седларска опрема; мали куфери;
куфери;
опрема
за
коњи
кл. 24 ткаенини, непропустливи за гасови
што се користат за аеронаутички балони;
влакна за тапацирање; платна, ткаенини;
ткаенини од коноп; ткаенини за обувки;
долги прекривки за столови; платно од
јута; ќебиња за кревети; ткаенини за
текстилна
употреба;
кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава
кл. 26
игли; чипки за порабување;
копчиња; врвки за чевли; украсни реси
(позамантерија); куки, копче (галантерија);
вештачко цвеќе; траки (галантерија)
кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање
на прехранбени производи; какао; кафе;
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чај;

слатки;

брашно:

сладолед;

шеќер:

мраз,

брашно;соино
природен

или

возила;

изнајмување

изнајмување

видео

видео
ленти;

камери;

услуги

на

вештачки; мраз за освежување; оцет;
квасец; леб; златен сируп (сируп од

спортски кампови; организирање и водење
работилници
(обука);
организирање

меласа); мед; сенф; пецива; ориз; саго;
сосови (додатоци за исхрана); сол од

балови; организирање шоу програми
(импресарио услуги); обезбедување видео

целер;пита со месо; замена за кафе
прашок
за
печење

автомати
кл.
43

кл. 33

алкохолни пијалаци (освен пиво)

сместување; пансионски услуги; услуги на

кл.
34
кибрити;
тутун
кл. 35
лепење плакати; изнајмување

кампови
за
одмор
(сместување)
кл. 44 градинарство; изнајмување опрема

канцелариски машини и опрема; водење
книги (сметководство); сметководство;

за земјоделство; услуги на банки за крв;
нега
на
домашни
миленичиња

консултации
консултации

за
избор
за деловно

на
лица;
управување;

кл. 45 изнајмување облека; изнајмување
противпожарни аларми; консултирање за

изнајмување

рекламен

материјал;

за
изнајмување

интелектуална

сопственост;

забава
привремено

услуги

за

консултации за бизнис организирање;
уредување излози; професионално бизнис

надгледување
на
правата
од
интелектуална сопственост; услуги при

консултирање; испитување на јавното
мислење; пронаоѓање лица; секретарски

водење судски процеси

услуги; услуги за следење на печатените
вести

(210) TM 2016/558

кл. 39

воздушен транспорт; превоз со

(220) 30/05/2016

(442) 31/10/2016
(731) SPORTINA, zunanja in notranja

колички; пакување стока; дистрибуирање
вода;
складирање;
речен
превоз;

trgovina na debelo in drobno, proizvodnja,
zastopanje, posredovanje in organizacija,

изнајмување возила; транспортни услуги;
бродски превоз; превоз и складирање

Bled, d.o.o.
Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI

отпад;
кл. 41

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА

возачки
услуги
забавни паркови; дресирање

животни; изнајмување филмски проектори

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

и
прибори;
циркуси;
натпревари (образовни

Скопје
(540)

организирање
или забавни);

настава,
обука;
Образовни
услуги;
изнајмување аудио снимки; изнајмување
кинематографски
библиотекарски

услуги;

филмови;
изнајмување

радио и телевизиски апарати; зоолошки
градини; услуги на дискотеки; испити од
областа на образование; игри на среќа;
организирање спортски натпревари; услуги
за музеи (претставувања, изложби);
изнајмување лесна опрема за нуркање;
изнајмување спортска опрема, освен
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колектори; разводни кутии (за електрична

за

енергија);кондензатори;

електрични

конектори

хартија;

машини

за

или

пишување,

неелектрични;

(електрични); разводни табли; апарати за
проверка;франкирање;
апарати
за

фотографии
(печатени)
прибор (освен мебел);

следење,
електрични;
фотокопири
(фотографски,
електростатички,

материјал; лепило за хартија или употреба
во
домаќинство

термички);
електрични
прекинувачи;
приклучоци, штекери и други блектрични

кл. 18 животинска кожа; стапови од трска;
јереми за коњи; прекривки за коњи;

спојки; детектори; машини за диктирање;

сарачки предмети; кожа, необработена

звучници; грамофони; електрични кабли;
електрични релеи; електрични жици;

или полуобработена; чадори; камшици;
узди; оглави и ремени; сонцебрани; патни

филтри за респираторни маски; филтри
(фотографија);
осигурувачи;
радио

торби; седларска опрема; мали куфери;
куфери;
опрема
за
коњи

апарати; аудио и видео приемници;
апарати и опрема за спасување; ласери

кл. 24 ткаенини, непропустливи за гасови
што се користат за аеронаутички балони;

што не се за медицинска опрема; мерни

влакна за тапацирање; платна, ткаенини;

инструменти; компјутери; компјутерски
оперативни програми, снимени; ѕвона

ткаенини од коноп; ткаенини за обувки;
долги прекривки за столови; платно од

(уреди за
телефонски

предупредување); радари;
апарати;
електрични

јута; ќебиња за кревети; ткаенини за
текстилна
употреба;

отпорници;
регулатори

телевизиски
апарати;
на волтажа за возила;

кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава
кл. 26
игли; чипки за порабување;

регистар

каси;

канцелариски
книговезнички

видеорекордери;

копчиња; врвки за чевли; украсни реси

компјутерски тастатури; цевки за емисија
на
електрицитет,
што
не
се
за

(позамантерија); куки, копче (галантерија);
вештачко цвеќе; траки (галантерија)

осветлување; филтри за ултравиолетови
зраци,
за
фотографија;
монитори

кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање
на прехранбени производи; какао; кафе;

(компјутерска
(компјутерски

опрема);
монитори
програми); печатари за

чај; слатки; сладолед; брашно;соино
брашно: шеќер: мраз, природен или

компјутери;

процесори

(централни

вештачки; мраз за освежување; оцет;

единици за обработка на податоци);
детектори за чад; видеокамери; блицеви

квасец; леб; златен сируп (сируп од
меласа); мед; сенф; пецива; ориз; саго;

(фотографски);
видео
телефони;
компјутерски програми (софтвер што може

сосови (додатоци за исхрана); сол од
целер;пита со месо; замена за кафе

да се превзема); апарати за навигација, за
возила (патни компјутери); слушалки;

прашок
за
печење
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

апарати

кл.

за

сателитска

навигација;

34

кибрити;

тутун

кл. 14 часовници; хронометри; електрични
часовници; накит; благородни метали,

кл. 35
лепење плакати; изнајмување
канцелариски машини и опрема; водење

сурови или полуобработени; скапоцени
камења;
штоперици

книги (сметководство); сметководство;
консултации
за
избор
на
лица;

кл. 16
хартија; спајалици; клишеа;
печатарски букви; карти; картон; дупчалки

консултации
изнајмување

Трговски марки
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консултации

за

бизнис

организирање;

надгледување

на

правата

од

уредување излози; професионално бизнис

интелектуална сопственост; услуги при

консултирање; испитување на јавното
мислење; пронаоѓање лица; секретарски

водење судски процеси

услуги; услуги за следење на печатените
вести

(210) TM 2016/562

(220) 01/06/2016

кл. 39 воздушен транспорт; превоз со
колички; пакување стока; дистрибуирање

(442) 31/10/2016
(731) Valeant Sp.z.o.o. Sp.j.
Ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL

вода;

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

складирање;

речен

превоз;

изнајмување возила; транспортни услуги;
бродски превоз; превоз и складирање

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ

отпад;
кл. 41

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје

возачки
услуги
забавни паркови; дресирање

животни; изнајмување филмски проектори
и
прибори;
циркуси;
организирање
натпревари

(образовни

или

(540)

забавни);

настава,
обука;
Образовни
услуги;
изнајмување аудио снимки; изнајмување
кинематографски
библиотекарски

услуги;

филмови;
изнајмување

радио и телевизиски апарати; зоолошки
градини; услуги на дискотеки; испити од
областа на образование; игри на среќа;
организирање спортски натпревари; услуги
за музеи (претставувања, изложби);
изнајмување лесна опрема за нуркање;
изнајмување спортска опрема, освен
возила; изнајмување видео камери;
изнајмување видео ленти; услуги на

(591) бела, сина, црвена
(531) 02.09.01;26.02.01;26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5
фармацевтски
кардиолошки лекови

препарати;

спортски кампови; организирање и водење

(210) TM 2016/565

работилници
(обука);
балови; организирање

(442) 31/10/2016
(731) Haver Ecza Deposu AS
Eseinsehir Mah. Necip Fazil Bulv. Haseki

организирање
шоу програми

(импресарио услуги); обезбедување видео
автомати
за
забава

(220) 01/06/2016

Sok. No.20, Umraniye, Istanbul, TR

кл.
43
изнајмување
привремено
сместување; пансионски услуги; услуги на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кампови

(540)

за

одмор

(сместување)

кл. 44 градинарство; изнајмување опрема
за земјоделство; услуги на банки за крв;
нега
на
домашни
миленичиња
кл. 45 изнајмување облека; изнајмување
противпожарни аларми; консултирање за
интелектуална сопственост; услуги за
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(220) 01/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово,
MK

(591) бела, црвена, светло и темно

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

кафена, жолта сива, црна
(531) 05.11.03;08.01.06;11.01.03

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден крем, крем од какао,
крем од ванила
(210) TM 2016/572

(220) 02/06/2016

(591) бела, светло и темно жолта, светло
сина, зелена, црвена

(442) 31/10/2016
(731) Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve

(531) 02.05.06;03.07.19

Pazarlama A.S., a company incorporated
under the laws of Turkey with a principle

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи, шамивчиња
натопени
со
козметички
лосиони
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
бебешки пелени од хартија и целулоза за
еднократна употреба, бебешки шамичиња
од хартија и целулоза за еднократна
упореба, бришачи за раце /хартиени/, крпи
од
хартија,
хигиенска
хартија,
отстранување шминка (шамивчиња
хартија за отстранување шминка)
(210) TM 2016/567

од

(220) 01/06/2016
(442) 31/10/2016

(731) ЛИОН ДОО
ул. “Ленинова“ бр. 1, 2200, Св. Николе,
MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

place of business at
Cinar Mahallesi, Duru Caddesi No. 11,
06750 Akyurt, Ankara, TR
(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)

BOTANY
(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 (мирудии); зачини; мраз
(210) TM 2016/574

(220) 03/06/2016
(442) 31/10/2016

(731) FIL Limited

Трговски марки
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Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke

од вредност, финансии и инвестиции;

HM 19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX,

информативни услуги на интерактивни

BM
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

датотеки кои се однесуваат на хартии од
вредност, финансии и инвестиции; услуги

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

за кредитни и дебитни картички; услуги за
плаќање
со
парични
средства;
овозможување
на
обезбедени
и
необезбедени заеми; размена на парични
средства;

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
финансиски услуги; услуги за
осигурување; услуги за инвестирање;
меѓународни и домашни инвестициони
фондови; услуги за управување со
инвестиции на основа на слободно
одлучување (според лично убедување);
советодавни
услуги
за
инвестиции;
заеднички фондови и услуги поврзани со
тоа; пензии и услуги поврзани со тоа;

проценка

вредноста

на

антиквитети; посредување; услуги
гаранција
(surety);
собирање

за
на

добротворни фондови; давање заем врз
основа на обезбедување (security); заеми
на рати (instalment loans); хипотекарно
банкарство (mortgage banking); услуги за
ликвидација

на

за
бизниси;
информации,

услуги поврзани со тоа; банкарско
работење и услуги поврзани со тоа;

(210) TM 2016/575

управување и планирање; финансиски
совети; услуги за кредити; услуги за
менаџирање со кредит; услуги во областа
на
инвестиционo
банкарство,
корпоративни финансии и вложување со

берзанско

обезбедување
давање
совети

посредување за хартии од вредност и

портфолија, заеднички фондови, пензии и
старателство (повереништво); финансиско

фирми;

котирање (понудување); наплата на
закупнина; услуги на финансиски анализи

консултации кои
горенаведеното

старателство (повереништво) и услуги
поврзани со тоа; услуги за управување со

на

се

однесуваат

на
и
на

(220) 03/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION )
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

ризик (venture capital); услуги за личен
акционерски капитал (private equity); услуги
во областа на недвижниот имот; услуги за
инвестиции во областа на недвижниот
имот; осигурување на хартии од вредност
(securities
underwriting);
услуги
за
деривативи (derivative) и менувачки услуги
(размена

на

валути);

обезбедување

информации,
давање
совети
и
консултации кои се однесуваат на хартии
406 | С т р а н а

TOYOTA SUPRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови
(210) TM 2016/576

(220) 03/06/2016
(442) 31/10/2016
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(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

(540)

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина, црвена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална

BELOSTEZIN

(510, 511)
кл. 36
финансиски услуги; услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/582

осигурување;

услуги

за

инвестирање;

меѓународни и домашни инвестициони
фондови; услуги за управување со

(220) 06/06/2016

инвестиции на основа на слободно
одлучување (според лично убедување);

(442) 31/10/2016
(731) Exelixis, Inc.
210 East Grand Avenue, South San

советодавни
услуги
за
инвестиции;
заеднички фондови и услуги поврзани со

Francisco, California 94080, US

тоа; пензии и услуги поврзани со тоа;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

посредување за хартии од вредност и
услуги поврзани со тоа; банкарско

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

работење и услуги поврзани со тоа;
старателство (повереништво) и услуги

(540)

поврзани со тоа; услуги за управување со
портфолија, заеднички фондови, пензии и

CABOMETYX
(551) индивидуална

старателство (повереништво); финансиско

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

управување и планирање; финансиски
совети; услуги за кредити; услуги за

препарати

за

третирање на канцер, болка, ифекција,
воспаление,
карушувања
нарушувања;
психоторпи;

хормонски
на коските

нарушувања,
и ментални

аналгетици;
хормони;
антиинфективи;

менаџирање со кредит; услуги во областа
на
инвестиционo
банкарство,
корпоративни финансии и вложување со
ризик (venture capital); услуги за личен
акционерски капитал (private equity); услуги

антиинфламатори; анти-канцер препарати

во областа на недвижниот имот; услуги за
инвестиции во областа на недвижниот

(210) TM 2016/583

имот; осигурување на хартии од вредност
(securities
underwriting);
услуги
за

(220) 06/06/2016

(442) 31/10/2016
(300) 14939854 18/12/2016 EM
(731) FIL Limited
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke

деривативи (derivative) и менувачки услуги
(размена на валути); обезбедување
информации,

давање

совети

и

HM 19, P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX,
BM

консултации кои се однесуваат на хартии
од вредност, финансии и инвестиции;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

информативни услуги на интерактивни
датотеки кои се однесуваат на хартии од

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000
Скопје
Трговски марки
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за кредитни и дебитни картички; услуги за
плаќање

со

парични

(540)

средства;

овозможување
на
обезбедени
и
необезбедени заеми; размена на парични
средства; проценка на вредноста
антиквитети; посредување; услуги

на
за

OLZAPIN
(551) индивидуална
(510, 511)

гаранција
(surety);
собирање
на
добротворни фондови; давање заем врз

кл. 5 фармацевтски производи

основа на обезбедување (security); заеми

(210) TM 2016/595

на рати (instalment loans); хипотекарно
банкарство (mortgage banking); услуги за

(442) 31/10/2016
(731) LE SHI INTERNET INFORMATION &

ликвидација
на
фирми;
берзанско
котирање (понудување); наплата на

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68

закупнина; услуги на финансиски анализи
за
бизниси;
обезбедување
на

Xueyuan South Road, Haidian District,

информации,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

давање

консултации кои
горенаведеното
(210) TM 2016/585

се

совети
однесуваат

и
на

(220) 09/06/2016

Beijing, CN
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 07/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen,
DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(531) 28.03.00

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Paracetamol Braun
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, раствори
за вбризгување и инфузии
(210) TM 2016/592

(220) 09/06/2016

кл. 7
машини за правење пијалаци,
електромеханички; машини за кујна,
електрични; преси за овошје, електрични,
за
употреба
правосмукалки;

во
домакинството;
машини
за
перење

алишта; Машини за хемиско чистење;
уреди за извлекување завеси, електрични;
апарати за производство на газирана
вода; машини за правење пиво; стартери

(442) 31/10/2016
(731) Przedsiebiorstwo farmaceutyczne
Lek-Am Sp. z.o.o.

за мотори и машини; вентилатори за

Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym,
PL

мотори]; славини [делови од машини или
мотори]; компресори [Машини]; зглобови

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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мотори и машини; придушувачи за мотори
и машини; пумпи [делови од машини или

(универзални
зглобови)
[кардански
зглобови]; затворачи за врата, електрични;
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контролни механизми за машини и мотори;

пренесуваат; мембрани [акустика]; веб

лежишта [делови од машини]; машини за

камери;

миење садови; индустриски обработувачи
на
храна,
електрични;
маталки,

автопортрети
[фотографија];

електрични; лизгачки машини за острење
на
рабови,
електрични;
четки
за

апарати за мерење; апарати за контрола
на брзина за возила; апарати за дијагноза

правосмукалки; Филтри за воздух (делови
од мотори); пневматски цилиндри (делови

што не се за медицинска употреба;
поврзани нараквици [инструменти за

од

мерење];

машини);

машини

за

склопување

селфи

стик

–

[рачни];
апарати за

окулари

стапови

за

камери
проекција;

(инструменти

што

велосипеди;
машини
за
батерии.
кл. 9
компјутерски периферни уреди;

содржат окулари); електрични мрежи
(материјали за електрични мрежи) [жици,

компјутерски
оперативни
снимени;
компјутерски

програми,
софтверски

кабли];
чипови
[интегрирани
кола];
конвертори, електрични; ниско напонско

апликации [што може да се симнува од
интернет]; таблет компјутери; (подлоги за

напојување на електрична енергија; видео
екрани;
апарати
за
далечинско

компјутерски

со

управување; приклучоци, штекери и други

интегрално
коло
[мемориски
смарт
картички]; компјутерски програми за

глувчиња);

електрични спојки; електрични апарати за
далечинско палење; Заштитни шлемови;

играње; картички (кодирани картички), за
заклучување;
USB
флеш
дискови,

очила за спорт; електрични инсталации за
заштита од кражба, електрични брави;

компјутери; електронски публикации, [што
може да се симнува од интернет];

Полначи на батерии; очила; батерии,
електрични; извор на енергија што може

Датотеки

слики;

да се пренесува [батерии на полнење];

компјутерски
уреди
за
меморија;
компјутерски програми [софтвер што може

кинематографски
филмови,
експозиционирани; ремени за мобилен

да се симнува од интернет]; смарт очила;
смарт часовници; педометри; фотокопири

телефон;
рутери,
рефлектирачки елеци

[фотографски, електростатички, термички];
апарати и инструменти за вагање; мерки;

видеокамери
кл. 11 лампи; светилки за возила; апарати

огласни

огласни

за готвење и инсталации; замрзнувачи;

табли); смарт телефони; кутии за смарт
телефони; модеми; сет-топ кутии; апарати

фрижидери; инсталации за климатизација;
лампи за греење во тоалет; соларни

за навигација, за возила; опрема за
мрежна
комуникација;
апарати
за

греачи за вода ; џепни греачи; диспензери
за питка вода; опрема за готвење,

сателитска
навигација;
предавателни
уреди [телекомуникации]; мини проектори;

електрична; тостери; машини за кафе,
електрични; апарати за готвење под

Мобилни

притисок

за

табли

картички

превземање

на

(електронски

телефони;

видео

телефони;

стереоскопи;
за безбедност;

[стерилизатори],

електрични;

мерачи на физичка активност, погодни за
носење; обвивка за смарт телефони;

микробарнови печки [апарати за готвење];
апарати и машини за прочистување на

заштитни фолии прилагодени за смарт
телефони;
слушалки;
телевизиски

воздух, електричен вентилатор за лична
употреба; фенови за коса; апарати за

апарати; кутии за звучници; телевизиски
камери; медија плеери, што може да се

филтрирање на вода; стерилизатори за
садови; радијатори, електрични; печки за

Трговски марки
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печење;

апарати

за

разладување

на

спортски торби; торби; ранци; торби за

воздух; уреди за климатизација во возила;

алат,

светилки за
дезинфекција;

апарати за
на
гас

опшивање на мебел; Чадор; стапови за
пешачење;
појаси
за
стегање

кл. 12 автомобили без возач [автономни
автомобили]; електрични возила; спортски

кл. 20
ногарки за маси [мебел]; ТВ
држачи; држачи за комплети за стерео

автомобили; возила за движење по копно,
воздух, вода или железница; мотоцикли;

звук (мебел); мебел; сандаци за играчки;
огледала; плетени слами, со исклучок на

велосипеди; трицикли; колички; цврсти

рогозини; уметнички делa од дрво, восок,

гуми на тркалата на возилата; тапацир за
возила; возила на далечински управувач,

гипс или пластика; алки за завеси; табли
за
закачување
клучеви;
таблички

освен играчки; мотори за копнени возила;
центри
за
автомобилски
тркала;

(регистарски таблички) што не се од
метал; куќички за домашни миленичиња;

ретровизори; седишта за безбедност на
децата, за возила; воздушни возила;

идентификациони белегзии за употреба во
болници што не се од метал; мртовечки

трепкачи

за

мотоцикли;
светилки

велосипеди;

системи

празни;

кожни

материјали

за

за

сандаци; прицврстени кутии за книжни

звучно предупредување за велосипеди;
тркала за возила; скутери за мобилност;

крпи за раце што не се од метал; перници;
колички на тркалца за послужување

покрив за колички; колички за бебиња;
џојстици за возила; тркалца за колички

[мебел]; маси (столарски маси); полици
(единици за одложување), празни кутии за

[возила];
автомобили;
пепелник
автомобили;
внатрешна
цевки

за
за

рачен алат, што не се од метал;
сврзувачки елементи врата, не се од

велосипедски гуми; велосипедски гуми без

метал; вреќи за спиење, за кампување;

внатрешна цевка; огледала за страничен
поглед кај возила; велосипедски тркала;

украси
од
пластика
за
храна
кл. 25 облека; спортски дресови; детска

автомобилски тела; автомобилски тркала;
електрични
велосипеди;
колички;

облека;
облека
за
велосипедисти;
водоотпорна облека; облека за дожд;

омнибуси; моторни чамци; шасија
возило; аларми против кражба

костими за маскенбал; обувки; спортски
обувки, уреди против лизгање за обувки;

автомобили;

на
на

ветробрани

капи;

детски

шлемови;

трикотажа;

кл. 16 хартија; крпи од хартија; печатени
материјали;
печатени
публикации;

ракавици [облека]; скијачки ракавици;
шалови; низи; верска облека; спојници за

билтени;
пластични

облека [трегери]; појаси за носење; капи за
туширање; маски за спиење; свадбени

држачи
фолии

за
фотографии;
за
пакување;

канцелариски материјали; материјали за
пишување; печати [жигови, отпечатоци];

фустани;
кл. 28

нотеси

контролери за играчки конзоли; машини за

[бележници];

слики;

печатени

игри;

бенкици
апарати

за

купони; инструменти за пишување; макети
(градежни макети); материјали за настава

видео игри; полнети
пиштол; модели на

[освен апарати]; маси за цртање;
материјали за пишување; прибори за

[играчки]; играчка
летала [играчки];

пишување
[сетови]
кл. 18 животински кожи; џепни паричници;

друштвени игри; топки за играње; торби за
голф; апарати за тренинг на тело;
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велосипеди
стрелаштво;

за

вежбање;

акции

и

обврзници;

финансиски

свирки;

информации; обезбедување на попусти во

ракавици за игри; штитници за колено
[спортски помагала]; линиски ролери;

учество на фирми на други преку употреба
на членска карта; (проценување накит;

чевли за снег; украси за новогодишни
елки, освен предмети за осветлување и

посредници за недвижности; прибирање
добротворни средства; доверителство,

кондиторски
производи;
прибор
за
риболов; Грепки за игри на среќа; ленти за

позајмување
брокерство;

ракети;

кл. 37

тркачки

патеки

скии;

од

пластика

врз

основа

на залог;
гаранции

миење на возила; поправка на

кл. 35 изнајмување на рекламен простор;
on-line рекламирање на компјутерски

фотографски апарати; услуги на прскање и
боење; вулканизација на гуми [поправка];

мрежи;
презентација
на
стоки
на
комуникациски медиуми, во продажни

монтирање и поправање електрични
апарати; инсталирање, одржување и

цели; производство на рекламни филмови;
помош
при
менаџирање
бизнис,

поправање
одржување

комерцијална

администрација

на компјутерски хардвер;
на возила; инсталација и

на

поправка на апарати за осветлување;

лиценцирање на стоки и услуги на други
лица; агенциски услуги при увоз-извоз;

одржување и поправка на моторни возила;
одржување на мебел; бензински станици

Промоција на продажбата за останати
лица; услуги за јавни набавки за останати

за возила [полнење гориво и одржување];
полнење на акумулатори; изградба на

[купување стоки и услуги за други
бизниси]; маркетинг; обезбедување на on-

комерцијални
подесување на

line пазар за купувачи и продавачи на

инсталација и поправка на опрема за

стоки и услуги; Консултантски услуги за
управување со персонал; услуги при

забава и спортска опрема; информации за
поправки; тапацирање; чистење на возила

релокација на бизнис; систематизација на
информации во компјутерски бази на

кл. 38 емитување телевизиски програми;
безжично емитување; праќање на пораки;

податоци;
веб
индексирање
за
комерцијални
или
рекламни
цели;

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери; комуникација со помош на

сметководство; изнајмување на автомати;

мрежи

барање спонзорство; изнајмување на
штандови за продажба; услуги при

електронски
огласни
табли
[телекомуникациски услуги]; обезбедување

продажба на мало или големо на
фармацевтски, ветеринарни и санитарни

телекомуникациски врски на глобалната
компјутерска
мрежа;
обезбедување

препарати и медицински материјали
кл. 36 посредување при осигурување;

интернет соби за разговор; обезбедување
пристап до бази на податоци; услуги

информации за осигурување; издавање на

новинска агенција; комуникација со помош

кредитни картички; издавање на дебитна
картичка;
електронски
трансфер
на

на компјутерски терминали; пренос на
видео
на
барање
(екран)
(VOD)

средства; онлајн банкарство; услуги на
финансирање; финансиско управување;

кл. 39 транспорт; изнајмување бродови;
транспорт со автомобили; пилотирање;

обезбедување
на
финансиски
информации преку веб-сајт; брокерство за

изнајмување на автомобили; изнајмување
на возила; Возачки услуги; изнајмување на
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магацини;

патници;

[IT]

изнајмување на автобуси; транспортни

придружба

на

кл.

консултации
услуги

за

услуги за разгледувања; изнајмување на
навигациони системи; услуги за шлепање

безбедност; придружување; услуги
водење домаќинство; изнајмување

за
на

на возила во дефект; курирски услуги
[пораки или стоки]; изнајмување на

облека; организирање погреби; услуги за
посредување при наоѓање партнер; услуги

трактори
кл. 41 образовни услуги; организацијата

на on-line друштвени мрежи; агенциски
услуги за склучување брак; лиценцирање

на натпревари [образование или забава];

на

услуги на подвижни библиотеки; он-лајн
објавување на електронски книги и

управување со авторско право

списанија; филмска продукција, освен
рекламирање филмови; услуги за забава;

(210) TM 2016/596

45

консултантски

интелектуална

сопственост;

(220) 09/06/2016

услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа; услуги

(442) 31/10/2016
(731) LE SHI INTERNET INFORMATION &
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

на здравствени клубови; тренирање на

Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68

животни; услуги на клубови [забава или
образование];
телевизиска
забава;

Xueyuan South Road, Haidian District,
Beijing, CN

обезбедување на on-line видео, што не
може да се симнува од интернет;

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

дистрибуција на филмови; известување за
рекреација;
текстописци;
пишување

(540)

сценарио; организирање на игри на среќа;
презентација
на
различни
емисии
кл. 42 технички истражувања; техничко
пишување; облак компјутери; дизајн на
компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; конверзија на
податоци од физички на електронски

(531) 28.03.00
(551) индивидуална

носачи; давање простор за веб [интернет]

(510, 511)

страници;
обезбедување
алатки
за
пребарување,
за
интернет;
Off-сајт

кл. 7
машини за правење пијалаци,
електромеханички; машини за кујна,

резервна
копија
на
податоците;
електронско
чување
на
податоци;

електрични; преси за овошје, електрични,
за
употреба
во
домакинството;

внатрешен
дизајн;
консултации
за
компјутерска безбедност; индустриски

правосмукалки;
машини
за
перење
алишта; Машини за хемиско чистење;

дизајн;

уредување;

уреди за извлекување завеси, електрични;

дизајнирање облека; осовременување на
компјутерските програми; обновување

апарати за производство на газирана
вода; машини за правење пиво; стартери

комјутерски бази на податоци; одржување
на компјутерски софтвер; инсталација на

за мотори и машини; вентилатори за
мотори и машини; придушувачи за мотори

компјутерски софтвер; софтвер како
услуга [SaaS]; информатичка технологија

и машини; пумпи [делови од машини или
мотори]; славини [делови од машини или

внатрешно
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мотори]; компресори [Машини]; зглобови

телефони;

(универзални

[кардански

апарати; кутии за звучници; телевизиски

зглобови]; затворачи за врата, електрични;
контролни механизми за машини и мотори;

камери; медија плеери, што може да се
пренесуваат; мембрани [акустика]; веб

лежишта [делови од машини]; машини за
миење садови; индустриски обработувачи

камери; селфи
автопортрети

на
храна,
електрични;
маталки,
електрични; лизгачки машини за острење

[фотографија]; апарати за проекција;
апарати за мерење; апарати за контрола

на

за

на брзина за возила; апарати за дијагноза

правосмукалки; Филтри за воздух (делови
од мотори); пневматски цилиндри (делови

што не се за медицинска употреба;
поврзани нараквици [инструменти за

од машини);
велосипеди;

мерење]; окулари
содржат окулари);

зглобови)

рабови,

електрични;

машини
машини

четки

за склопување
за
батерии.

слушалки;

телевизиски

стик – стапови за
[рачни];
камери

(инструменти што
електрични мрежи

кл. 9
компјутерски периферни уреди;
компјутерски
оперативни
програми,

(материјали за електрични мрежи) [жици,
кабли];
чипови
[интегрирани
кола];

снимени;

софтверски

конвертори, електрични; ниско напонско

апликации [што може да се симнува од
интернет]; таблет компјутери; (подлоги за

компјутерски

напојување на електрична енергија; видео
екрани;
апарати
за
далечинско

компјутерски глувчиња); картички со
интегрално
коло
[мемориски
смарт

управување; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; електрични апарати за

картички]; компјутерски програми за
играње; картички (кодирани картички), за

далечинско палење; Заштитни шлемови;
очила за спорт; електрични инсталации за

заклучување;

дискови,

заштита од кражба, електрични брави;

компјутери; електронски публикации, [што
може да се симнува од интернет];

Полначи на батерии; очила; батерии,
електрични; извор на енергија што може

Датотеки за
компјутерски

на слики;
меморија;

да се пренесува [батерии на полнење];
кинематографски
филмови,

компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]; смарт очила;

експозиционирани; ремени за мобилен
телефон;
рутери,
стереоскопи;

смарт часовници; педометри; фотокопири

рефлектирачки

[фотографски, електростатички, термички];
апарати и инструменти за вагање; мерки;

видеокамери
кл. 11 лампи; светилки за возила; апарати

огласни табли (електронски огласни
табли); смарт телефони; кутии за смарт

за готвење и инсталации; замрзнувачи;
фрижидери; инсталации за климатизација;

телефони; модеми; сет-топ кутии; апарати
за навигација, за возила; опрема за

лампи за греење во тоалет; соларни
греачи за вода ; џепни греачи; диспензери

мрежна

за

USB

флеш

превземање
уреди
за

комуникација;

апарати

за

питка

вода;

елеци

за

опрема

безбедност;

за

готвење,

сателитска
навигација;
предавателни
уреди [телекомуникации]; мини проектори;

електрична; тостери; машини за кафе,
електрични; апарати за готвење под

Мобилни телефони; видео телефони;
мерачи на физичка активност, погодни за

притисок [стерилизатори], електрични;
микробарнови печки [апарати за готвење];

носење; обвивка за смарт телефони;
заштитни фолии прилагодени за смарт

апарати и машини за прочистување на
воздух, електричен вентилатор за лична
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употреба; фенови за коса; апарати за

материјали за пишување; прибори за

филтрирање на вода; стерилизатори за

пишување

садови; радијатори, електрични; печки за
печење; апарати за разладување на

кл. 18 животински кожи; џепни паричници;
спортски торби; торби; ранци; торби за

воздух; уреди за климатизација во возила;
светилки за мотоцикли; апарати за

алат, празни; кожни материјали за
опшивање на мебел; Чадор; стапови за

дезинфекција;
светилки
на
гас
кл. 12 автомобили без возач [автономни

пешачење;
појаси
за
стегање
кл. 20
ногарки за маси [мебел]; ТВ

автомобили]; електрични возила; спортски

држачи; држачи за комплети за стерео

автомобили; возила за движење по копно,
воздух, вода или железница; мотоцикли;

звук (мебел); мебел; сандаци за играчки;
огледала; плетени слами, со исклучок на

велосипеди; трицикли; колички; цврсти
гуми на тркалата на возилата; тапацир за

рогозини; уметнички делa од дрво, восок,
гипс или пластика; алки за завеси; табли

возила; возила на далечински управувач,
освен играчки; мотори за копнени возила;

за
закачување
клучеви;
таблички
(регистарски таблички) што не се од

центри

за

автомобилски

[сетови]

тркала;

метал; куќички за домашни миленичиња;

ретровизори; седишта за безбедност на
децата, за возила; воздушни возила;

идентификациони белегзии за употреба во
болници што не се од метал; мртовечки

трепкачи за велосипеди; системи за
звучно предупредување за велосипеди;

сандаци; прицврстени кутии за книжни
крпи за раце што не се од метал; перници;

тркала за возила; скутери за мобилност;
покрив за колички; колички за бебиња;

колички на тркалца за послужување
[мебел]; маси (столарски маси); полици

џојстици за возила; тркалца за колички

(единици за одложување), празни кутии за

[возила];
автомобили;
пепелник
автомобили;
внатрешна
цевки

за
за

рачен алат, што не се од метал;
сврзувачки елементи врата, не се од

велосипедски гуми; велосипедски гуми без
внатрешна цевка; огледала за страничен

метал; вреќи за спиење, за кампување;
украси
од
пластика
за
храна

поглед кај возила; велосипедски тркала;
автомобилски тела; автомобилски тркала;

кл. 25 облека; спортски дресови; детска
облека;
облека
за
велосипедисти;

електрични

водоотпорна облека; облека за дожд;

велосипеди;

колички;

омнибуси; моторни чамци; шасија
возило; аларми против кражба

на
на

костими за маскенбал; обувки; спортски
обувки, уреди против лизгање за обувки;

автомобили;
ветробрани
кл. 16 хартија; крпи од хартија; печатени

капи;
детски
шлемови;
трикотажа;
ракавици [облека]; скијачки ракавици;

материјали;
печатени
билтени;
држачи
за

публикации;
фотографии;

шалови; низи; верска облека; спојници за
облека [трегери]; појаси за носење; капи за

пакување;

туширање; маски за спиење; свадбени

пластични

фолии

за

канцелариски материјали; материјали за
пишување; печати [жигови, отпечатоци];

фустани;
кл. 28

нотеси [бележници]; слики; печатени
купони; инструменти за пишување; макети

контролери за играчки конзоли; машини за
видео игри; полнети играчки; играчка

(градежни макети); материјали за настава
[освен апарати]; маси за цртање;

пиштол; модели на возила; скутери
[играчки]; играчка возила; беспилотни
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[играчки];

карти

за

играње;

финансирање; финансиско управување;

друштвени игри; топки за играње; торби за

обезбедување

голф; апарати за тренинг на тело;
стационарни велосипеди за вежбање;

информации преку веб-сајт; брокерство за
акции
и
обврзници;
финансиски

прибор за стрелаштво; скии; свирки;
ракавици за игри; штитници за колено

информации; обезбедување на попусти во
учество на фирми на други преку употреба

[спортски помагала]; линиски ролери;
чевли за снег; украси за новогодишни

на членска карта; (проценување накит;
посредници за недвижности; прибирање

елки, освен предмети за осветлување и

добротворни

средства;

кондиторски
производи;
прибор
за
риболов; Грепки за игри на среќа; ленти за

позајмување
брокерство;

врз

ракети; тркачки патеки од пластика
кл. 35 изнајмување на рекламен простор;

кл. 37 миење на возила; поправка на
фотографски апарати; услуги на прскање и

on-line рекламирање на компјутерски
мрежи;
презентација
на
стоки
на

боење; вулканизација на гуми [поправка];
монтирање и поправање електрични

комуникациски

апарати;

медиуми,

во

продажни

на

финансиски

доверителство,

основа

инсталирање,

на залог;
гаранции

одржување

и

цели; производство на рекламни филмови;
помош
при
менаџирање
бизнис,

поправање
одржување

комерцијална
администрација
на
лиценцирање на стоки и услуги на други

поправка на апарати за осветлување;
одржување и поправка на моторни возила;

лица; агенциски услуги при увоз-извоз;
Промоција на продажбата за останати

одржување на мебел; бензински станици
за возила [полнење гориво и одржување];

лица; услуги за јавни набавки за останати

полнење на акумулатори; изградба на

[купување стоки и услуги за други
бизниси]; маркетинг; обезбедување на on-

комерцијални
подесување на

line пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги; Консултантски услуги за

инсталација и поправка на опрема за
забава и спортска опрема; информации за

управување со персонал; услуги при
релокација на бизнис; систематизација на

поправки; тапацирање; чистење на возила
кл. 38 емитување телевизиски програми;

информации во компјутерски бази на

безжично емитување; праќање на пораки;

податоци;
веб
индексирање
за
комерцијални
или
рекламни
цели;

пренесување слики и пораки со помош на
компјутери; комуникација со помош на

сметководство; изнајмување на автомати;
барање спонзорство; изнајмување на

мрежи со оптички кабли;
електронски
огласни

штандови
продажба

[телекомуникациски услуги]; обезбедување
телекомуникациски врски на глобалната

за
на

продажба; услуги при
мало или големо на

на компјутерски хардвер;
на возила; инсталација и

станбени
објекти;
музички инструменти;

фармацевтски, ветеринарни и санитарни

компјутерска

препарати и медицински материјали
кл. 36 посредување при осигурување;

интернет соби за разговор; обезбедување
пристап до бази на податоци; услуги

информации за осигурување; издавање на
кредитни картички; издавање на дебитна

новинска агенција; комуникација со помош
на компјутерски терминали; пренос на

картичка;
електронски
трансфер
на
средства; онлајн банкарство; услуги на

видео
кл. 39
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мрежа;

услуги со
табли

обезбедување

на
барање
(екран)
(VOD)
транспорт; изнајмување бродови;
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транспорт со автомобили; пилотирање;

на компјутерски софтвер; инсталација на

изнајмување на автомобили; изнајмување

компјутерски

на возила; Возачки услуги; изнајмување на
магацини;
придружба
на
патници;

услуга [SaaS]; информатичка технологија
[IT]
консултации

изнајмување на автобуси; транспортни
услуги за разгледувања; изнајмување на

кл. 45
безбедност;

навигациони системи; услуги за шлепање
на возила во дефект; курирски услуги

водење домаќинство; изнајмување на
облека; организирање погреби; услуги за

[пораки

на

посредување при наоѓање партнер; услуги

трактори
кл. 41 образовни услуги; организацијата

на on-line друштвени мрежи; агенциски
услуги за склучување брак; лиценцирање

на натпревари [образование или забава];
услуги на подвижни библиотеки; он-лајн

на
интелектуална
сопственост;
управување со авторско право

објавување на електронски книги и
списанија; филмска продукција, освен

(210) TM 2016/598

или

стоки];

изнајмување

рекламирање филмови; услуги за забава;

софтвер;

софтвер

консултантски услуги
придружување; услуги

како

за
за

(220) 07/06/2016

услуги на игри што се обезбедуваат онлајн од една информатичка мрежа; услуги

(442) 31/10/2016
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ȘİRKETİ

на здравствени клубови; тренирање на
животни; услуги на клубови [забава или

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde,
ESKISEHIR, TR

образование];
телевизиска
забава;
обезбедување на on-line видео, што не

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

може

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

да

се

симнува

од

интернет;

дистрибуција на филмови; известување за
рекреација;
текстописци;
пишување

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

сценарио; организирање на игри на среќа;
презентација
на
различни
емисии
кл. 42 технички истражувања; техничко
пишување; облак компјутери; дизајн на
компјутерски софтвер; изнајмување на
компјутерски софтвер; конверзија на
податоци од физички на електронски
носачи; давање простор за веб [интернет]
страници;
обезбедување
алатки
за
пребарување,
за
резервна
копија
електронско

интернет;
Off-сајт
на
податоците;

чување

на

податоци;

внатрешен
дизајн;
консултации
за
компјутерска безбедност; индустриски
дизајн;
внатрешно
уредување;
дизајнирање облека; осовременување на

(591) сите нијанси на црвена, сите нијанси
на портокалова, сите нијанси на жолта и
кафена, сите нијанси на розе, сите нијанси
на зелена, црна, бела
(531) 08.01.13;26.01.05;26.01.16
(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерските програми; обновување
комјутерски бази на податоци; одржување
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бисквити,

чоколада,

пецива,

торби за кампери; торби за на плажа;

крекери, вафли, торти, тортички, десерти,

патни

сладоледи, сладоледи (мраз за јадење)

планинари; торби за снабдување; футроли
од кожа или картон-кожа; кутии за шешири

(210) TM 2016/601

од кожа; стапови за одење со седиште;
седла за коњи; узенгии; кожни узенгии;

(220) 10/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) MONDADORI INTERNATIONAL
BUSINESS SRL

торби

за

облека;

торби

за

чадори и чадори за сонце направени од
китова коска; рамки за чадори или чадори

Via Bianca di Savoia, 12 I-20122, Milano, IT

за сонце; рамки за рачни торби; сарачки

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

ремени, јажиња; торби за облека за
патување

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(210) TM 2016/602

(540)

(220) 10/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(510, 511)
кл. 18 Кожа и
кожа,производи

имитација
направени
од

на
овие

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

материјали кои не се вклучени во други
класи; животинска кожа; ковчези (сандуци);
стапови за одење; камшици, сарачки и
седларски производи; облека за домашни
миленици; копчи за седла; каиши за на
раме, од кожа; запрежна опрема за
животни; акцелерометри; рачки за чадори;
торби за на рамо за носење на деца;
плетени торби; узди (сарачка опрема);
картон-кожа; оглави и огламници; кожни
ремени; ланчиња за животни; кожни
јажиња (јажиња); кожни нишки; футроли за
чадори; рачки за стапови за одење; рачки
за чадори; рачки за куфери; носилки за
бебиња, торби „кенгури"; траки за
подбрадок, од кожа; нарилници (маски за
устата на животното); чадори за сонце;
крзнена кожа; узди (огламници); мрежести
торби за купување; мрежасти торби за на
рака; ранци кои се носат на едно рамо;
торби (пликоа, кеси) од кожа за пакување;
Трговски марки

HYPOLIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови на база на активна супстанца
аторвастатин,
кои се
користат
намалување на маснотиите во крвта
(210) TM 2016/603

за

(220) 10/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ВЕГА
КОЛОР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увозизвоз Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада бр. 47-1,
1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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PROMIN
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5

еректилна дисфункција

кл. 2 бои, бои за патишта, аглутинати за
бои, алуминиумски бои, алуминиумски
прав за добивање бои, огноотпорни бои,
фирнајзи, лакови, пигменти, средства за
заштита од `рѓа и гниење на дрвото,
материи
за
боење,
средства
за
нагризување, сурови природни смоли,
метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, пачатарите и уметниците
кл. 35 огласување; водење на работење;

(210) TM 2016/607

големо и мало со: бои, бои за патишта,
аглутини за бои, алуминиумски бои,
алуминиумски прав за добивање бои,
огноотпорни бои, фирнајзи,
лакови,
пигменти, средства за заштита од рѓа и
гниење на дрвото, материи за боење,
средства
за
нагризување,
сурови
природни смоли, метали во листови и во
прав
за
сликарите,
декоратерите,
печатарите и уметниците
(220) 13/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Valeant Sp. z o.o. Sp.j.

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

управување со работи; канцелариски
работи; услуги при увоз-извоз и трговија на

(210) TM 2016/606

фармацевтски препарати; лекови;

фармацевтски препарати за третман на

SPORTSMART MAXX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми
(210) TM 2016/608

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

Ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL

SP 246

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

BiLive
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми
(210) TM 2016/609

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
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Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY

(540)

Birmingham, UK

SP 346
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

кл. 12 гуми
(210) TM 2016/610

SPORTMAX KR108

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

(551) индивидуална
(510, 511)

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK

кл. 12 гуми

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2016/613

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

(540)

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK

SP 446

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

(551) индивидуална

Скопје

(510, 511)
кл. 12 гуми

(540)

(210) TM 2016/611

(220) 14/06/2016

SPORTMAX KR109

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

(551) индивидуална
(510, 511)

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY

кл. 12 гуми

Birmingham, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2016/614

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

(540)

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY
Birmingham, UK

SPORTMAX KR106

(220) 14/06/2016

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(510, 511)
кл. 12 гуми

(540)

(210) TM 2016/612

(220) 14/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

Трговски марки

GEOMAX MX-12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми
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(210) TM 2016/629
(210) TM 2016/626

(220) 21/06/2016

(220) 22/06/2016
(442) 31/10/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

Rhein, DE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

AGILLAS

VITELYUM

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за третман

кл. 1

на целиот нервен систем

земјоделството,
хортикултура
шумарство,
посебно
препарати

(210) TM 2016/627

одгледување на растернија; хемиски и/или
биолошки препарати значајни за постапка

(220) 21/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

хемикалии кои се користат во
и
за

за важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растернија,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

хемиски препарати за нега на семиња,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или

AGIBEL
(551) индивидуална

агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,
хербициди, пестициди

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2016/630

(220) 22/06/2016
(442) 31/10/2016

(210) TM 2016/628

(220) 21/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

BELAGIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

средства за белење и други

супстанции
чистење,

за перење,
полирање,

препарати
триење

за
и
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нагризување,

сапуни,

парфимерија,

кл. 36

финансиски услуги; услуги на

етерични масла, козметички производи,

кредитни картички, дебитни картиччки и

лосиони за коса, препарати за нега на
забите

платежни картички; електронски кредитни
и дебитни трансакци; банкарски услуги;

кл. 5
фармацевтски
препарати; санитарни

исплата
на
поднесување;

и ветеринарни
препарати за

и
за

услуги
за
електронски

медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

трансфер
на
средства;
управување
со
кредит;

услуги
за
финансиски

бебиња, фластери, материјали за завои,

информации кои се доставуваат преку

материјали
забарски

глобална компјутерска мрежа

за пломбирање заби и
смоли,
средства
за

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2016/631

(220) 23/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am

сметки
услуги

(210) TM 2016/646

(220) 28/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac bb, 510000, Rijeka, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Rhein, DE
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

RELENYA

MERALYS HA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3
парфимериски
производи;
козметички производи; прибор за лична

(551) индивидуална
(510, 511)

хигиена
кл. 5

кл. 5 фунгициди

диететски

(210) TM 2016/639

производи,
медицински
прозводи
кл. 35 огласување, рекламирање

(220) 24/06/2016

лекови

за

хумна

производи;

медицина;

фармацевтски

(442) 31/10/2016
(731) Discover Financial Services

(210) TM 2016/647

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois
60015, US

(442) 31/10/2016
(731) Western Digital Technologies, Inc.

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

California 92612, US

(220) 27/06/2016

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(531) 26.01.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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(551) индивидуална

компјутерски уреди за складирање на

(510, 511)

податоци, имено,опрема за компјутерска

кл. 9 компјутерски производи, имено диск
драјвери, хард диск драјвери, дискови со

ненорија и хард драјвери за компјутери;
компјутерски хардверза испорачување,

перманентна меморија (SSD), хибридни
драјвери, празни дигитални медии за

складирање, вчитување, превземање,
преноси испорака на дигитални содржини ;

складирање, уреди за складирање на
податоци, уреди за складирање на

компјутерски софтвер за употреба во
синхронизација, правење на резервни

податоци на компјутери, уреди за мрежно

копии (бекапување), пуштање со работа и

складирање на податоци и периферни
компјутерски уреди; хардвер мемории на

кодирање и дешифрирање на дигитални
датотеки, вклучувајќи аудио, видео,

кмпјутери; резервни компјутерски системи
базирани на преносен тврд диск;

текстуални, бинарни содржини, слики,
графички и мултимедијални содржини,

компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер
(firmware)за складирање, управување,

компјутерски
фирмвер
(firmware)
за
складирање на податоци, враќање на

организирање

податоци, пристап до податоци, правење

синхронизирање,

осигурување, делење и правење
резервни
копии
(бекапување)

на
на

на резервни копии на податоци, копирање
на
податоци,
достапност
податоци,

електронски
податоци;
компјутерски
хардвер кој се користи за употреба во

враќање (добивање назад) на податоци,
превод на податоци и конверзија на

центри со податоци, складишта
податоци и сервери на податоци

податоци; софтвер за
чувањето на податоци

(210) TM 2016/648

на

(220) 27/06/2016

(210) TM 2016/652

управување со

(220) 29/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine

(442) 31/10/2016
(731) Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine

California 92612, US

California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

(540)

WD BLACK

WD PURPLE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 уреди за складирање на податоци,

(510, 511)
кл. 9 уреди за складирање на податоци,

имено хард диск драјвери, дигитални диск
драјвери, празни дигитални медии за

имено, хард диск драјвери (HDD),
дигитални диск драјвери, мултимедијални

складирање на податоци, хибрид драјвери

читачи,

и

меморија(SSD), празни дигитални медии

компјутерски

422 | С т р а н а

периферни
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дискови

со

перманентна
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за складирање на податоци, хибридни

управувано складирање и услуги на опПпе

драјвери

бекапување

и

компјутерски

периферни

преку

одалечени

мрежи;

единици; уреди за складирање на
податоци на компјутери, имено, опрема за

компјутерски софтвер и хардвер за
синхронизација и поврзување на локално

компјутерска меморија и хард драјвери за
компјутери; дигитални електронски уреди

мрежно
складирање
и
компјутерски
мрежи
за

за организирање, прием, пуштање во
работа, пренос, управување, чување,

складирање,
враќање,
превземање,
пренос и испорачување на дигитални

обезбедување,

кодирање,

содржини, за чување и управување со

централизирање, правење на резервни
копии
(бекапување),
трансфер,

податоци на локалните и сервер датотеки
кои се наоѓаат на Интернет, за обработка

прилагодување, навигација, прифаќање,
прегледување, пристап, делење, проток

на складирани податоци; компјутерски
фирмвер за складирање на податоци,

(streaming),
синхронизирање,
измена
(модификување), прикажување, испраќање

враќање на податоци, пристап до
податоците, бекапување на податоци,

и превземање на текстуални содржини,

репликација

податоци, слики, аудио и видео содржини,
информации, или медијски содржини кои

достапност
на
податоци,
обнова
(добивање назад) на податоци, превод на

се сочувани на, кои протекуваат низ, се
хостираат на или ја продолжуваат

податоци и конверзија на податоци;
компјутерски хардвер за употреба во

работата по пат на уреди за складирање
на податоци, хард драјвери, диск драјвери,

видео надзор на пријави и системи,
дигитални и персонални уреди за

дискови со перманентна меморија (SSD),

снимање,

мултимедијални читачи, Интернет сервери
и по пат на “cloud” сервиси; преносливи

интернет протокол, телевизиски декодери
(set-top boxes), аудио системи, дигитални

хард драјвери базирани на компјутерски
систем за бекапување; компјутерски

ознаки, уреди за караоке, компјутерски
уреди за игри и DVD рекордери

хардвер за испраќање,
враќање,
превземање,

складирање,
пренос
и

кл. 42 давање на привремена употреба
on-line, на компјутерски софтвер кој не е

испорачување на дигитални содржини;

можно да се превземе, за употреба при

компјутерски софтвер за употреба во
синхронизација, бекапување, пуштање во

чување и управување со компјутерски
податоци за други; услуги на бекапување

работа и кодирање и дешифрирање на
дигитални датотеки, вклучувајќи аудио,

на компјутерски податоци од хард драјв и
за уреди за складирање на компјутерски

видео,
слики,

податоци; компјутерски услуги, имено,
услуги на обнова (повторно враќање) на

текстуални, бинарни содржини,
графички
и
мултимедијални

содржини;

уреди

за

телевизии

на

податоци,

засновани

на

на

податоци и услуги на синхронизација на

податоци на компјутерските мрежи, имено,
складирање и бекапување на електронски

податоци;
давање
на
привремена
употреба на online cloud компјутерство кое

податоци
локално
или
преку
телекомуникациона мрежа; софтвери за

не е можно да се превземе, за употреба во
управување со бази на податоци и за

компјутерски мрежи, имено, софтвер за
поставување
и
конфигурирање
на

употреба во електронско складирање на
податоци;
давање
на
компјутерски

Трговски марки

складирање

(копирање)
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софтвер кој не е можно да се превземе,
вклучително

и

фирмвер

и

мобилни

апликации
да
врши
складирање,
трансфер, проток, преглед и работа со
текстуални содржини, податоци, аудио и
видео датотеки, дигитални слики и
мултимедијални содржини до и од уреди
за складирање на податоци, хард
драјвери,

диск

драјвери,

дискови

со

перманентна
меморија
(SSD),
мултимедијални читачи и компјутерски
периферни уреди, на телевизори, видео
монитори, проектори, и компјутери и
мобилни уреди, имено таблет компјутери и
лаптопи; компјутерски услуги, имено,
услуги на cloud хостинг провајдер; давање
на услуги “софтвер како услуга” (SAAS) за
далечинско управување со податоци и за
овозможување на
апликации и/или

веб пристап преку
услуги преку веб

оперативни
системи
или
интерфејс
портали преку мрежи, вклучувајќи али не
ограничувајќи

се

на

Интернет;

компјутерско и електронско складирање на
податоци; дизајн, развој, апдејтување
(ажурирање) и одржување на компјутерски
софтвер, фирмвер, мобилни апликации,
уреди за складирање на податоци, хард
драјвери, диск драјвери, дискови со
перманентна

меморија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37

одржување возила, поправање

возила,
кл. 39

миење
возила
транспортни услуги, шпедиција,

(посредување за шпедиција). шпедитерски
услуги,
транспортирање
стоки,
испорачување стоки, складирање стоки,
пакување стоки, изнјмување маггацини,
изнајмување контејнери за складирање
(210) TM 2016/654

(220) 29/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) DOLLAR RENT A CAR, INC.a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Oklahoma
8501 Williams Road, Estero, Florida 33928,
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)

(SSD),

мултимедијални читачи и компјутерски
периферни единици
(210) TM 2016/653

(591) црвена, сина, сива, бела
(531) 01.05.02

(220) 29/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 услуги на изнајмување возила

транспорт трговија и ОЛИ-ШПЕД
експорт-импорт ДООЕЛ с. Стајковци
ул. 6 бр. 54, Стајковци, 1040, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)
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(442) 31/10/2016
(731) Le Holdings (Beijing) Co., Ltd
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Road, Chaoyang District, Beijing, CN
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LUSH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(531) 27.05.01

35

рекламирање,

маркетинг,

(551) индивидуална

промоција; услуги на малопродажба во
продавници, нарачки на каталози по

(510, 511)
кл. 35 изнајмување на рекламен простор;

пошта, телефон или преку интернет,
поврзани со продажба на не-медицински

on-line рекламирање на компјутерски
мрежи;
презентација
на
стоки
на
комуникациски медиуми, во продажни
цели; производство на рекламни филмови;
помош

при

менаџирање

бизнис,

комерцијална
администрација
на
лиценцирање на стоки и услуги на други
лица; агенциски услуги при увоз-извоз;
Промоција на продажбата за останати
лица; услуги за јавни набавки за останати
[купување стоки и услуги за други
бизниси]; маркетинг; обезбедување на online пазар за купувачи и продавачи на
стоки и услуги; Консултантски услуги за
управување со персонал; услуги при
релокација на бизнис; систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци;
веб
индексирање
за
комерцијални

или

рекламни

цели;

сметководство; изнајмување на автомати;
барање спонзорство; изнајмување на
штандови
продажба

за
на

продажба; услуги при
мало или големо на

фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати и медицински материјали
(210) TM 2016/656

(220) 29/06/2016

(442) 31/10/2016
(731) Cosmetic Warriors Limited
29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB,
GB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
Трговски марки

соли за капење кои содржат пенливи
материи, материи за омекнување и
навлажнување

на

кожата,

сапуни,

парфимерија,
парфеми,
есенцијални
масла, козметика, тоалетни води, колонски
води и мириси, не-медицински тоалетни
препарати,
козметички
препарати,
лосиони, млека, ѓелови, пудри, масла,
пени, восоци и креми, сите за употреба на
кожата,

избелувачи

за

козметичка

употреба, препарати за заштита од сонце
(козметички производи), пасти за заби,
препарати за плакнење на уста, препарати
за депилација, препарати за бричење,
дезодоранси и антиперспиранти, прибор
за лична хигиена, препарати за чистење и
тонирање, маски за лице, препарати за
туширање и бањање, препарати за нега на
коса, шампони, балсами за коса, ѓелови за
коса, спрејови за коса, пени за коса,
балзами и зацврстувачи за стилизирање
на коса и нега на коса, лакови за коса, бои
за коса, производи за шминкање, шминка
за

очи,

моливи

за

веѓи,

моливи

за

исцртување на очи, креони за очи и сенки
за очи, маскара, сенки за очи, вештачки
трепки, вештачки нокти и лепила за нив,
кармини, сјај за усни и навлажнувачи за
усни, измазнувачи за нокти и лакови за
нокти, пудри за лице, основи, црвила и
руж, козметички препарати за чистење,
абразивни препарати за лице, тело и / или
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нокти, и креми сите за употреба на кожа,

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

препарати за триење на телото (скраб за

Rhein, DE

тело), препарати за миење на телото,
пенлива купка, пени за капење, купки за

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

омекнување, масла за капење, бомби за
капење, бисери за капење, соли и

(540)

кристали за капење, ѓелови за туширање,
ѓелови за капење, крем за масажа,

COMTECRO

лосиони за масажа, масла за масажа,

(551) индивидуална

креми за кожа, средства за чистење на
кожата, тонери за кожа, маски за лице,

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

третмани за лице, средства за хидратација
на кожа, третмани и креми за нега на

земјоделството,
хортикултура
шумарство,
посебно
препарати

нокти, пудри, кармини, маскари, кремови
за очи, навлажнувачки и ревитализирачки

одгледување на растенија; хемиски и/или

и
за

сапуни,

биолошки препарати значајни за постапка
за важноста кај растенијата, препарати за

миризливи сапуни, течни сапуни, пезма шупливи камења од вулканска лава за

регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати
за
нега
на
семиња,

козметичка употреба, подготовки за арома
терапија, препарати за кадење на тело,

сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или

миризливи растителни материи (роѓ
роигп), мириси за простории, влошки за

агенти

сапуни

за

капење,

тоалетни

чистење, марамчиња, памучни влошки и

за

забуна

чепкалки за чистење на уши, натопени
книжни марамчиња и крпи дел од тоалетен

хербициди, пестициди

прибор, декоративни лепенки и накит за
кожа
за
козметичка
употреба,

(210) TM 2016/661

парфимирана хартија, кесички и книжни
марамчиња;
водење
на
работење;

(731) BASF SE

управување

со

работи;

канцелариски

на

инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,

(220) 30/06/2016
(442) 31/10/2016

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

работи; организирање и уредување на
саеми и изложби поврзани со избори на

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

здравје,
убавина и животен стил;
маркетинг истражувања во областа на

(540)

козметиката, парфимеријата и производи
за убавина; промоција на саеми, изложби
и конференции поврзани со избори на

CAPARTIS
(551) индивидуална

здравје, убавина и животен стил

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

(210) TM 2016/660

земјоделството,
хортикултура
шумарство,
посебно
препарати

(220) 30/06/2016
(442) 31/10/2016

(731) BASF SE
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регулирање на раст на растенија, хемиски

(531) 26.11.12;27.05.11;27.05.15

препарати

(551) индивидуална

за

нега

на

семиња,

сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба

науката, фотографиите, како и
земјоделието,
градинарството

против бактерии; инсектициди, фунгициди,
хербициди, пестициди

шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња,

(210) TM 2016/666

(220) 30/06/2016
(442) 31/10/2016

смеши

препарати
метали,

за

гаснење

за
и

пожар,

за калење и заварување
хемиски
производи
за

(731) Мусах Фејзулов
Село Горно Нерези, Карпош, Скопје, MK

конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

материи) наменети за индустријата
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

производи;

(540)

медицинска
употреба;
диететски
супстанции прилагодени за медицинска

хигиенски

производи

за

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за

MAARIF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатерни работи, книги, брошури,

пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување

штетници;

фунгициди,

каталози, проспекти, материјали за обука
и
настава
(освен
апарати)

хербициди
кл. 35 огласување; водење на работење;

кл. 25
облека, обувки и капи
кл. 41 образовни услуги; подготвување

управување со работи; канцелариски
работи, услуги на увоз - извоз и трговија на

настава;

големо и мало со: хемиски производи за
индустријата, науката, фотографиите, како

забава; спортски и

културни

активности

и
(210) TM 2016/674

(220) 01/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за
производство, трговија и услуги ВИО
ЛАБС ДОО увоз-извоз Скопје

за

земјоделието,

градинарството

и

шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар,
препарати за калење и заварување

Аминта Трети 53-2, 1000, Скопје, MK

метали,
хемиски
производи
за
конзервирање прехранбени производи,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

материи за штавење, адхезиви (лепливи

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

материи) наменети за индустријата;
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

Трговски марки
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пломбирање
средства

заби

за

и

забарски

смоли,

нокти

и

лакови

за

нокти;

абразивни

биолошки

препарати за лице, тело и / или нокти; и

за ветеринарна употреба,
препарати за медицинска

креми сите за употреба на кожа;
препарати за триење на телото (скраб за

употреба,
биоциди,
препарати
за
уништување
штетници,
фунгициди,

тело); препарати за миење на телото;
пенлива купка; пени за капење; масла за

хербициди

капење; ѓелови за туширање; ѓелови за
капење; крем за масажа; лосиони за

препарати
биолошки

дезинфекција,

(220) 01/07/2016

масажа; масла за масажа; креми за кожа;

(442) 31/10/2016
(731) Cosmetic Warriors Limited

средства за чистење на кожата; тонери за
кожа; третмани за лице; средства за

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB,
GB

хидратација на кожа, третмани и креми за
нега на нокти, креми за очи; подготовки за

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

арома терапија; препарати за кадење на
тело

(210) TM 2016/675

(540)
(210) TM 2016/676

(220) 01/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Zimmer, Inc. (a corporation of the
state Delaware)

LUSH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински соли за капење кои
содржат пенливи материи, материи за

345 East Main Street, Warsaw, Indiana
46580, US
(740) Друштво за застапување од областа

омекнување и навлажнување на кожата;
сапуни;
парфимерија;
парфеми;

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

есенцијални
медицински

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

масла;
козметика;
нетоалетни
препарати;

козметички препарати; лосиони, млека,
ѓелови, пудри, масла, пени, восоци и
креми, сите за употреба на кожата;

ZIMMER BIOMET

препарати
за
заштита
од
сонце
(козметички производи); пасти за заби,

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за плакнење на уста; препарати
за
бричење;
дезодоранси
и

кл. 5
алографт на човечко ткиво;
алографт
и
ксенографт
импланти;

антиперспиранти;

биолошки

ткиво

за

хигиена; препарати за чистење и
тонирање; маски за лице; препарати за

медицински
цели;
транспланти
биолошко ткиво; трансплантанти

на
на

туширање и бањање; препарати за нега на
коса; шампони; балсами за коса; ѓелови за

човечка коска; материјали за замена на
коска составени од природни биолошки

коса, спрејови за коса, пени за коса,
балзами и зацврстувачи за стилизирање

материјали; преврски за рани; ортопедски,
спинални и забни импланти составени од

на коса и нега на коса; бои за коса;

природни биолошки материјали; цемент за

производи за шминкање; измазнувачи за

коска
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препарати и соединенија, имено, замена

(551) индивидуална

за раст на коски како медиум за раст на

(510, 511)

коски составен од биолошки материјали;
биолошки матрици на ткиво и биолошки

кл. 9
научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

мембрани, сите за медицински цели
кл. 10
ортопедски, спинални и забни

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

импланти
составен
од
вештачки
материјали и хируршки инструменти што

сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати и инструменти за спасување и

се користат за работа со нив; материјали

обучување; апарати и инструменти за

за замена на коска составени од вештачки
материјали;
надворешни
уреди
за

спроведување,
исклучување,

фиксација за употреба во ортопедската
хирургија; држач за рака; ортопедски

акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за

протези;
антиемболични

лонгета/имобилизатор;
чорапи за медицински

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

цели; природни или синтетички полимери

дискови за снимање; компакт дискови,

за употреба за обновување, регенерација
и
аугментација
на
ткиво

ДВД и други дигитални медиуми за
снимање; механизми за апаратите што се

кл. 44
обезбедување на медицински
информации во ортопедски, спинални,

активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка

забарски и хируршки полиња

на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар;

(210) TM 2016/679

(220) 01/07/2016

претходно снимени видео дискови и ДВД-а

(442) 31/10/2016
(731) DreamWorks Animation L.L.C.

што вклучуваат филмови, телевизиски
серии или други кратки форми на забавни

1000 Flower Street, Glendale, California
91201, US

програми како што се комедија, драма,
вести, реалити и забавна содржина;

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

претходно
снимени
оптички
магенетно-оптички
дискови

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вклучуваат музика, филмови, телевизиски

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

програми или други кратки форми на
забавни програми како што се комедија,

вклучување
и
трансформирање,

или
што

драма,
вести,
реалити
и
забавна
содржина; претходно снимени ЦД-а што
вклучуваат музички и фимски тонски
запис; програми кои може да се симнуваат
што вклучуваат телевизиски

и кратки

форми на програми и филмови како што
се комедија, драма, вести, реалити и
забавна
содржина;
интерактивен
мултимедиа софтвер за играње игри;
(531) 01.07.06;02.05.08;26.01.24
Трговски марки
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пристап до забавни содржини за употреба

книга

на

рачни

цртање; албум за фотографии; албум за

дигитални електронски комуникациски
уреди, мобилни уреди и поврзани и

сликички; сликички, налепници; перничиња
за печат; перничиња за мастило; гумени

безжични комуникациски уреди; софтвер
за компјутерски игри за безжични и

печати; апликации што се нанесуваат со
топлина
во
форма
на
налепници

електронски мобилни уреди, мобилни
телефони и рачни електронски уреди;

направени
од
хартија;
привремени
тетоважи (слични на налепници) ; лизгачки

дискови со компјутерска игра; дискови со

табли за пишување; моливи; пенкала; гуми

видео игра; предмети што се носат на очи,
очила, очила за сонце и нивните кутии;

за бришење;декоративни орнаменти за
моливи; новчаничиња за пенкала и

декоративни магнети; кинематографски
машини
и
апарати;
безжични

новчаничиња за моливи; кутии за пенкала
и кутии за моливи; острилки; креда;

комуникациски уреди и системи за
компјутерски софтвер за пренос на звук,

маркери; постери; разгледници; карти за
размена; честитки; барјаци направени од

глас и слики; анимирани цртани филмови

хартија; комплети за боење за деца;

што
се
симнуваат;
електронски
публикации, што се симнуваат, имено,

прибор за боење за уметност и вештини;
прибори за учење, составени од гуми за

магазини и книги во областа на забавата
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

бришење, линијар за цртање, острилки за
моливи и кутии за моливи; канцелариски

книговезнички
канцелариски

пакувања составени од хартија за
пишување, пликови, маркери и печатчиња;

компјутери,

канцелариска

преносливи

материјал; фотографии;
материјали; лепила за
куќна

правење

албуми;

албум

за

употреба;

и прибори за активности составени од

материјали што ги користат уметниците;
сликарски четки; машини за пишување и

сликички
и
гумени
печати
кл. 25 облека, обувки и капи; облека

канцелариски прибор (освен мебел);
материјал за обука и настава (освен

имено, кошули и горен дел, фустани,
здолништа,
пантолони,
пантолони,

апарати);
пластични
материјали
за
пакување; печатарски букви; клишиња;

фармерки,
шорцеви,
шпилхозни,
комбинезони, горни и долни тренерки,

книги и списанија во областа на забавата;

тренерки, ракавици, жартели; вратоврски;

хартиени декорации за забава; хартиени
артикли за забави, имено, хартиени

палта и јакни, трикотажа, пижами,
пењоари, кошули за спиење, облека за

салфети, хартиени подметачи, хартија за
виткање подароци и хартиени ленти за

спиење,
долни
веш,
костуми
за
“маскенбал/ноќ на вештерките”, облека за

виткање подароци, хартиени машни за
виткање подароци, хартиени чаршафи за

новороденчиња и бебешки лигавчиња од
текстил; капи; качкети; обувки, чизми и

маса и хартиени кеси за забави; детски

влечки

книги со активности; книги со приказни за
деца; стрипови; сликовници; боенки;

кл. 28
игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт; украси за елки;

обележувачи
за
книги;
тефтери;
портфолија на канцелариски материјал;

играчки, игри и предмети за играње, имено
акциони фигури и нивни додатоци, играчки

тетратки со спирали; тефтерчиња; нотеси;
дневници; дневни планери; календари;

за бањање, змејови, играчки за градење,
игри со табла, акциони игри на вештина,
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манипулативни игри, целни игри, стапчиња
што прават балони и сетови со решенија,

(442) 31/10/2016
(731) Takeda Pharmaceutical Company

детски играчки за повеќе активности,
костуми за маскирање, механички играчки,

Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chou-ku,

возила играчки, додатоци за возила
играчки, кукли, додатоци за кукла, облека

OSAKA 540-8645, JP

за кукла, кукла-перница, фигури како
играчки, додатоци за фигури како играчки,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

фигури за играње, играчки на пумпање,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

летечки дискови (фризби), сложувалка,
џамлии, плишани играчки, кукли, играчки

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

што се возат, скејтбордс, балони, ролшуи,
детски касички, играчки на вода, полнети
играчки, и возила играчки; украси за елка;
топки со вода; флипери; карти за играње;

COMPETACT
(551) индивидуална

рачен дел за играње електронски игри

(510, 511)
кл. 5 антидијабетски препарати

адаптирани за употреба со надворешен
диспеј екран или монитор; и топки за спорт

(210) TM 2016/682

и голф; топки за ослободување на стресот
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

(442) 31/10/2016
(731) JJGC Industria e Comerio de

спортски и културни активности; услуги на
забава како продукција и дистрибуција на

Materiais Dentarios S.A.

филм, телевизиски серии и кратка форма

(220) 04/07/2016

Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira,
3291, Cidade Industrial, Curitiba - PR

на забавна содржина што вклучуваат
реалити, комедија, драма, вести и забавни

(Parana) 81270-200, ZB

програми; забава како телевизиски серии
и кратка форма на забавна содржина што

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

вклучува реалити, комедија, драма, вести
и забавни програми; услуги на забава,
имено,
програми
комедија,
програми
бежично

обезбедување

континуирани

што
вклучуваат
драма, вести и

реалити,
забавни

испорачани преку Интернет,
и преку мобилни мрежи;

обезбедување вести и информации во
областа на забава, телевизија и филмови
преку Интернет, мобилни и безжични
мрежи; атракции во забавен парк и услуги
во тематски парк; сценска изведба во
живо, водени паркови;
интерактивна игра
(210) TM 2016/681

области

(220) 04/07/2016

Трговски марки

за

NEODENT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки и медицински апарати и
инструменти, за употреба во водена
(guided)

хирургија;

хируршка

опрема

составена од хируршки и медицински
апарати и инструменти за употреба во
водена (guided) хирургија; вештачки заби;
хируршки материјали за шиење; уреди
инструменти и апарати за денталната
имплантологија,
имено,
хируршки
инструменти како што е мерач за висина,
за проверување длабочина, хируршки
чекан, титаниумски пинцети, бушалки на
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развлекување,

сврдли

за

трепанација;

шумарство,

посебно

препарати

за

протетски инструменти како момент клуч,

одгледување на растенија; хемиски и/или

повеќеаголен управувач, управувач за
прилоагодување
протетика,
рачен

биолошки препарати значајни за постапка
за важноста кај растенијата, препарати за

шрафцигер, хируршки сетови, составени
пред се од хируршки инструменти,

регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати
за
нега
на
семиња,

протетски инструменти како момент клуч,
повеќеаголен управувач, рачен управувач,

сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или

управувач за прилоагодување протетика,

агенти

рачен шрафцигер и други инструменти
како сечило и Bivers рачка (blade and

кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,

bivers handle), завртка за насадување на
коски, мелници за коски со запчест

хербициди, пестициди

механизам,
Columbi
механизам
за
вовлекување и кирета за поткревање на

(210) TM 2016/685

за

забуна

на

инсекти

(220) 07/07/2016

синуси; забни импланти, протези и нивни

(442) 31/10/2016
(731) Лидија Балтовска

делови; хируршки и медицински апарати и
инструменти за употреба во компјутерски

ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје,
MK

водена
(guided)
дентална
хирургија
кл.
35
бизнис
услуги,
имено,

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

рекламирање, бизнис менаџмент, бизнис
администрација, канцелариски работи;

(540)

маркетинг, спроведување и следење на

ARMADEA

програми
за
унапредување
на
продажбата; малопродажба (промовирање

(551) индивидуална

на продажба); консултантски услуги за
широка потрошувачка

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување

(210) TM 2016/684

со

работи;

канцелариски

работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

(220) 07/07/2016
(442) 31/10/2016

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

наставата; забава; спортски и културни
активности

Rhein, DE

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци;
привремено
сместување

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

кл. 44

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или пивотните; услуги од
областа
на
земјоделството,
градинарството и шумарството

SIMVERIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

медицински услуги; ветеринарни

(210) TM 2016/687

хемикалии кои се користат во

земјоделството,
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Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

(510, 511)

Rhein, DE

кл.

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

кл. 32 пиво

(540)

(210) TM 2016/689

31

пивски

слад

(220) 08/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

ENTARGO
(551) индивидуална

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

земјоделството,
хортикултура
шумарство,
посебно
препарати

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и
за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

одгледување 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
семиња,
сурфактанти, природни или вештачки
хемикалии како сексуални замки или
агенти

за

забуна

на

инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,

(591) жолта, зелена, кафена, бела

хербициди, пестициди

(531) 05.03.20;25.01.19;26.01.16

(210) TM 2016/688

(220) 08/07/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,

кл.
31
кл. 32 пиво

оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

(210) TM 2016/690

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

пивски

слад

(220) 08/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, зелена, кафена
(531) 05.03.20;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
Трговски марки
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(591) жолта, зелена, кафена, бела, црна

(531) 27.05.17;27.05.19

(531) 05.03.20;25.01.19;26.01.16

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, фустани,

кл.
31
кл. 32 пиво
(210) TM 2016/691

пивски

слад

(220) 08/07/2016

чевли, чизми, спортски обувки, костуми,
кошули, костум за капење, гакички за
капење, дењсови, обека од кожа, облека
од имитација на кожа, палта, јакни,

(442) 31/10/2016
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни

хеланки,

пуловери,

џемпери,

долна

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

пиво, алкохолни екстракти, аперитиви,
ракија, коктели, дестилирани пијалоци,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

џин, ликери, рум, водка, виски, вино
кл. 35 рекламирање, продажба на големо

(540)

и продажба на мало на: облека, обувки,

облека,
пантолони,
елеци
кл. 33 алкохолни пијалаци со исклучок на

капи, фустани, чевли, чизми, спортски
обувки, костуми, кошули, костум за
капење, гакички за капење, дењсови,
обека од кожа, облека од имитација на
(591) жолта, зелена, кафена, бела, црна

алкохолни пијалаци со исклучок на пиво,

(531) 05.03.20;25.01.19;26.01.16
(551) индивидуална

алкохолни екстракти, аперитиви, ракија,
коктели, дестилирани пијалоци, џин,

(510, 511)
кл.
31
кл. 32 пиво

пивски

кожа, палта, јакни, хеланки, пуловери,
џемпери, долна облека, пантолони, елеци,

слад

ликери, рум, водка, виски, вино
(210) TM 2016/694

(210) TM 2016/693

(220) 08/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија на мало

(220) 08/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Акционерско друштво за

ДАЈМОНД АЛЕКСИС МАРКЕТИНГ

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

ДООЕЛ Скопје
ул. Антон Попов бр. 9-2, Кисела Вода,

импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

1000, Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(540)

(540)
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кл. 33 бело вино
(210) TM 2016/712

(220) 14/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Xian Typical Industries Co., Ltd.
No. 335 South Tai Bai Road, Xi'an, CN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(591) црвена, бела, црна, златна, кафена,

(540)

жолта, окер
(531) 19.07.01;25.01.19;27.05.21
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(531) 27.05.17
(554)

(510, 511)
кл. 33 бело вино

(551) индивидуална

(210) TM 2016/695

(510, 511)
кл. 7
машини за шиење; машини за
(220) 08/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експортимпорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

везови; машини за сечење (отрезни
машини); машини за плетење; хармониски
редуктори на брзина; мотори и маси за
машини за шиење; држачи (маси) за
машини за шиење; машини за порабување
(за шиење); машини за составување
(парчиња); оверлок (преку раб на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ткаенина) машини за шиење

(540)

(210) TM 2016/718

(220) 19/07/2016
(442) 31/10/2016

(731) Carhartt, Inc
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan
48126, , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

TIKVES Smederevka
(591) црвена, бела, црна, златна, кафена,
жолта, окер
(531) 19.07.01;25.01.19;27.05.21
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

CARHARTT WIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила за сонце; очила
(210) TM 2016/719

(220) 19/07/2016
(442) 31/10/2016
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(731) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000,
Скопје, MK
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) сите нијанси на сина, златна, црна
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун, кои
не се користат во медицински или
куративни цели; цигари; цигарилоси; пури;
(591) сите нијанси на сива, златна, црна
(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.13

рачни машинки за правење на цигари;
туби за цигари; филтери за цигари; хартија

(551) индивидуална
(510, 511)

за цигари; електронски цигари; течности за
електронски цигари; кибрити и артикли за

кл. 34
тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун, кои

пушачи

не

(210) TM 2016/721

се

користат

во

медицински

или

(220) 20/07/2016

куративни цели; цигари; цигарилоси; пури;
рачни машинки за правење на цигари;

(442) 31/10/2016
(731) Too Faced Cosmetics, LLC

туби за цигари; филтери за цигари; хартија
за цигари; електронски цигари; течности за

18231 McDurmott West, Suite 100, Irvine,
CA 92614, US

електронски цигари; кибрити и артикли за
пушачи

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје

(210) TM 2016/720

(220) 19/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000,

(540)

TOO FACED

Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(510, 511)
кл. 3 козметика и козметички препарати

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(210) TM 2016/722

(540)
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ул. Рилски Конгрес бр.65, 1000, Скопје,
MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црна, сина, сива, сребрена,
зелена, сите нијанси на розева, кожа боја
(531) 02.09.04;19.07.09;25.01.19;26.15.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински тоалетни препарати;
козметички и препарати за убавина;
навлажнувачки креми, лосиони, пени и
(591) црна, бела, виолетова, сива
(531) 05.05.21;26.01.18

гелови; ексфолијанти; препарати за
чистење на кожата; препарати за белеење

(551) индивидуална

сите за лична употреба; препарати за
депилација;
восоци
за
депилација;

(510, 511)
кл.

25

облека

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало
и
увоз-извоз
на
облека
кл. 40
доработка

инхибитори за повторно растење на
влакна; препарати, вклучувајќи креми,
гелови и пени, за употреба пред, за време

обработка на материјали,
на текстил, составување

на и после бричење или отстранување на
влакна;
марамчиња
за
депилација;

материјали (составување материјали по

импрегнирани марамчиња и влошки за
нега
на
кожата

нарачка) за трети лица), шиење, кројачки
услуги
(210) TM 2016/723

(220) 20/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, , 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)

кл. 8 рачни инструменти за употреба во
бричење,
депилација
и
епилација;
електрични

машинки

бричење;

машинки за потстрижување; епилатори;
рачни инструменти за инхибација на
повторно растење на влакна; уреди за
отстранување
на
влакна
(рачни
инструменти) што користат интензивно
пулсирачко светло за уништување на
фоликули од влакна; електрични уреди
(рачни инструменти)
повторно
растење
насочување

Трговски марки

за

електрични
машинки
за
шишање;
електрични тримери за влакна; електрични

што инхибираат
на
влакна
со

интензивно

пулсирачно
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светло на фоликулите од влакна; бричеви;

ковчежиња

жилети; неелектрични бричеви; шпатули

/покуќнина/, комоди, корнизи за пердиња

покуќнина/,

за нанесување на жежок восок; делови и
фитинзи за горенаведените производи

/неметални/, кревети, неметални тркалца
за кревети, куки за костуми /неметални/,

(210) TM 2016/726

(220) 21/07/2016

куки за пердиња, кутии за накит, кутии од
дрво или пластичен материјал, летвички

(442) 31/10/2016
(731) Глигориека Маргарита

за рамки, маси, маси за пишување,
масичка за ставање јадење, метална

Долно Седларце Ул. 101 бр.бб,

покуќнина,

Брвеница, Тетово, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

столови,
мијалници,
наслонувачи,
наслонувачи за глава, нитни /неметални/,

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

обрачи за пердиња, ормани, ормани со
прегради, палети за транспорт, паравани

метални

маси,

колички

метални

/покуќнина/, перници, плочи за маси,
плочници /покуќнина/, врати за покуќнина,
дрвени плочи за покуќнина, пластични
детали за покуќнина, полици за покуќнина,
тркалца за покуќнина, полици, прозорци
(окови
за
просребрено

прозорци)
неметални,
стакло /производство на

огледала/, простирки, пултови, рамки за
слики, решеткасти подови, сандаци, канти,
(591) црна, зелена

скали, софи, стаклени ормари, сталак за

(531) 26.04.18;26.11.11;27.05.02

списанија,
сталак
за
читање,
сталак/мебел/, стилски мебел, столарска

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина,
врбови прачки, арамтура за домаќинство
/неметална/,
арматура
за
кревет
/неметална/, бамбус, бифе на тркалца
/покуќнина/,
брави
/неелектрични,
неметални/, дивани, дрвени ленти, дрвени
плочи /панели/ за домаќинство, дрвени
рамки за кревет, држачи во излози,
душеци,
заглавници,

жардињери
закачалки

/покуќнина/,
за
костуми,

/мебел/,

канабиња,

закачалки

канцелариски мебел, картотеки /мебел/,
полици за класери /мебел/, клинови
неметални/,
клупи /мебел/,
клучеви,

полици

полици

438 | С т р а н а

за

за

закачување

маса, столови, столови без наслонувач
/табуретки/, столови за починување
/покуќнина/, тоалетни масички, трска за
плетење, украсни ѕидни апликации,
украсување

/декорација/,

уметнички

предмети од дрво, восок, гипс или
пластични маси, училишен мебел, фиоки,
фризерски столови, цилиндри за пердиња,
маси за цртање, држач за чадори, шанкови
/тезги/, закачалки за шапки, шини за
пердиња, шкафови за садови, шкафови за
храна
кл.
42
архитектура,
внатрешно
уредување, графичка уметност (графички
цртачи) /дизајнери/, инженерски нацрти,
консултации во врска со внатрешно
уредување, проектирање

книжарници,
Трговски марки
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(210) TM 2016/728

(220) 22/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Goya Foods, Inc.
350 County Rd. Jersey City, NJ 07307, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(591) црна, розево оранжова

(540)

(531) 27.05.04
(551) индивидуална

GOYA
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3
сапуни, сапуни (течни сапуни),

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

сапуни (дезодорантни сапуни), медицински
сапуни, сапуни за бричење, сапуни за

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. 32

пиво, минерална и сода вода и

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

дезинфекција,

сапуни

за

освежување

текстил, сапуни против потење, бадемов
сапун, тоалетни производи, тоалетна вода,
етерични екстракти, етерични масла,
парфеми, парфимерија, колонска вода,
масло од лаванда, шампони, козметички
производи, козметички лосиони, спрејови
(за освежубање на здивот, брилијантин за
козметичка
препарати

употреба,
за слабеење,

козметички
козметички

прибор, козметички креми, дезодоранси,
аромати (есенцијални масла), маски за
разубавување, депилатори, производи за
сончање, производи за перење алишта,
креми

за

полирање

(220) 25/07/2016

кл. 29
масла за јадење, масло од
сончоглед за исхрана, масло од пченка,

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство на

маслиново масло за исхрана, рибино
масло за исхрана на луѓе, масло од репка

(210) TM 2016/732

храна, одгледување на животни и
угостителски услуги С и З КОМПАНИ
ДООЕЛ Битола
ул.Христо Узунов бр. 15-1/4, 7000,
Битола, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

за исхрана, масло од сусам, масло од
палма за исхрана, масло од орев од палма
за исхрана, масло од кокосов орев, маст
од кокосов орев, маслини конзервирани,
јогурт, путер од кикиритки, производи од
млеко, масти за јадење, маргарин павлака
[млечни производи], путер, путер од
кокосов орев, путер од какао, путер од
кикиритки
кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: сапуни, сапуни (течни сапуни),
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сапуни (дезодорантни сапуни), медицински

диететски

пијалаци

сапуни, сапуни за бричење, сапуни за

употреба,

диететски

дезинфекција, сапуни за освежување
текстил, сапуни против потење, бадемов

медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како

сапун, тоалетни производи, тоалетна вода,
етерични екстракти, етерични масла,

диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени

парфеми, парфимерија, колонска вода,
масло од лаванда, шампони, козметички

производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи

производи, козметички лосиони, спрејови

додатоци

(за освежубање на здивот, брилијантин за
козметичка
употреба,
козметички

кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци
на јадења), матичен млеч за човечка

препарати за слабеење, козметички
прибор, козметички креми, дезодоранси,

исхрана што не е за медицинска употреба
кл. 35 продажба на големо и продажба на

аромати (есенцијални масла), маски за
разубавување, депилатори, производи за

мало на: диететски додатоци, диететски и
хранливи додатоци, хранлив додаток

сончање, производи за перење алишта,

замена за оброк за

креми за полирање

енергија,
белковини
како
диететски
додатоци, полен како диететски додаток,

(210) TM 2016/733

(220) 25/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,

за

за

медицинска

супстанции

медицинска

за

употреба

зголемување на

прополис како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток,
алгинати
како
диететски

Sofia, BG

додатоци,

протеини

како

диететски

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

додатоци, казеин како диететски додаток,
диететски
пијалаци
за
медицинска

Скопје
(540)

употреба,
диететски
супстанции
за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како

ПРОБИЕН

диететски додаток, диететски прехранбени

(551) индивидуална
(510, 511)

производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи

кл. 5 диететски додатоци, диететски и
хранливи додатоци, хранлив додаток

додатоци
за
медицинска
употреба,
додатоци на јадења, алги (додатоци на

замена за оброк за

јадења), матичен млеч за човечка исхрана
што не е за медицинска употреба

зголемување на

енергија,
белковини
како
диететски
додатоци, полен како диететски додаток,
прополис како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како

(210) TM 2016/734

(220) 25/07/2016

диететски додаток, гликоза како диететски
додаток,
алгинати
како
диететски

(442) 31/10/2016
(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,

додатоци,

Sofia, BG

протеини

како

диететски

додатоци, казеин како диететски додаток,

440 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

додатоци, казеин како диететски додаток,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

диететски

Скопје
(540)

употреба,
диететски
супстанции
за
медицинска употреба, матичен млеч како

пијалаци

за

медицинска

диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како

ФИТОЛОР

диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,

(551) индивидуална
(510, 511)

минерални додатоци на храната, хранливи

кл. 5 диететски додатоци, диететски и
хранливи додатоци, хранлив додаток

додатоци
за
медицинска
употреба,
додатоци на јадења, алги (додатоци на

замена за оброк за
енергија,
белковини

јадења), матичен млеч за човечка исхрана
што не е за медицинска употреба

зголемување на
како
диететски

додатоци, полен како диететски додаток,
прополис како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како

(210) TM 2016/735

(220) 25/07/2016

диететски додаток, гликоза како диететски
додаток,
алгинати
како
диететски

(442) 31/10/2016
(731) Здружение од областа на
уметноста, културата, традицијата и

додатоци,
протеини
како
диететски
додатоци, казеин како диететски додаток,

забавата АСТЕРИОН 5 Битола
ул. Кочо Палигора бр. 13, Битола, MK

диететски

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

пијалаци

за

медицинска

употреба,
диететски
супстанции
за
медицинска употреба, матичен млеч како

(540)

диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
производи за медицинска употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци
за
медицинска
употреба
кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци
на јадења), матичен млеч за човечка
исхрана што не е за медицинска употреба
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: диететски додатоци, диететски и
хранливи

додатоци,

замена за оброк за
енергија,
белковини

хранлив

додаток

зголемување на
како
диететски

додатоци, полен како диететски додаток,
прополис како диететски додаток, ензими
како диететски додаток, лецитин како
диететски додаток, гликоза како диететски
додаток,
додатоци,

алгинати
протеини

Трговски марки

како

диететски

како

диететски

(591) сина, зелена, кафена, портоклаова,
црна
(531) 01.15.05;26.04.16;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
печатени
материјал,

работи,
книговезнички
канцелариски
материјал,

лепила за канцелариска и куќна употреба,
машини за пишување и канцелариски
прибор

(освен

мебел),

материјали

за
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пакување што не се опфатени во другите

објавување книги, приредби (одржување

класи,

на

печатарски

букви,

клишиња,

приредби),

разонода,

разонода

весници, печатени изданија, печатарски
производи,
публикации,
брошури,

(упатство за разонода), разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија,

фотографии, известувања, книги, нацрти,
програми
за
сувенири

манифестации,
конференции
(организирање и водење конференции),

кл. 21 сувенири, скулптури, статуетки,
плакети и уметнички дела , изработени од

форуми од областа на креативните
индустрии, забавни паркови, изложби

материјали како порцелан, теракота или

(организирање изложби) во културни или

стакло,
вклучени
во
класата
кл. 35 огласување; водење на работење;

воспитни цели, изнајмување видео ленти,
натпревари (организирање натпревари)

управување со работи; ширење на
рекламен материјал (трактати, проспекти,

/обука или забава/, организирање на
хуманитарни акции, прием на хуманитарни

печатени
материјали,
примероци);
изложби (организирање на изложби) во

пратки, организирање и учество на
манифестации, саеми, семинари, трибини,

комерцијални

цели;

промоции од областа на културата и

организирање на саеми за изработувачи
на сувенири, скулптури, статуетки, плакети

и

уметноста,
забавата,
изработка
на
народни ракотворби и рачни изработки и

и
уметнички
дела
изработени
од
материјали како порцелан, теракота,

сувенири
од
најразлични
видови
материјали,
едукативни
работилници,

стакло, хартија, благородни метали и
нивните легури, кожа и имитација од кожа,

фотографски услуги, on-line електронско
издавање
на
книги
и периодични

тантели,

списанија,

везови

рекпамни

во

комерцијални

и

компјутерско

персонално

рекламни цели; изнајмување рекламен
простор, јавно мислење (испитување на

издавателство, електронски публикации
(не можат да се даунлодираат); пружање

јавното мислење), on-line рекламирање по
пат на компјутерска мрежа, објавување

on-line публикации; издавање електронски
книги и часописи on-line; пружање

рекламни текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за

публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се

организирање

организирање

пребаруваат; публикации и дистрибуција

изложби во комерцијални и рекламни
цели, on-line рекламирање по пат на

на печатени медиуми и снимки; услуги на
аудио и визуелни забави и едукации

компјутерска мрежа, односи со јавност,
претплата на весници, промоција, бизнис

(210) TM 2016/738

менаџмент на ракотворци за промоција и
изготвување на ракотворби и методи на

(442) 31/10/2016
(731) Osman Nuri Polat

ракотворство во различни техники и со

Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Kavajes, Nr.

различни
материјали
кл. 42 образовни услуги, подготвување

138 Tirane, Tirane, AL

настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

дејности,

забавни настани,
исполнување на
442 | С т р а н а
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(591) црна и розева
(531) 26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија и козметика; козметика
за животни; нетоалетни препарати за
медицинска употреба; парфеми, цветни
парфеми, колонска вода; производи за

(591) сива, златна, црна, бела

заштита од сонцето и тен; сврзувачки

(531) 24.01.19;25.01.19;27.05.13
(551) индивидуална

елементи; лосиони за мажи; креми; млеко;
прав; кармин; лакови; шампон; бои или

(510, 511)
кл. 34 тутун, препработен или сиров;

природен
шампон;
прав;
производи
епилатор; сапуни, детергенти; Тоалетни

производи од тутун; замени за тутун, кои
не се користат во медицински или

сапуни, креми за бричење; дезодоранси,
лични дезодоранти и решенија; Етерични

куративни цели; цигари; цигарилоси; пури;

за

рачни машинки за правење на цигари;
туби за цигари; филтери за цигари; хартија

есенција; сапун за бричење комплет;
масла за бања; сунѓери за капење; крем за

за цигари; електронски цигари; течности за
електронски цигари; кибрити и артикли за

бања; соли за тоалетна бања; етерични
масла; производи за додаток или

пушачи

отстранувачи на мирис; арома; производи
за ароматизација или боење; моливи за

(210) TM 2016/740

масла

за

лична

употреба;

масла

(220) 26/07/2016

веѓа; моливи за очи; сенка за очи; пудра за

(442) 31/10/2016
(731) Акционерско друштво за

лице во прав; отсранувач на шминка за
очи; млеко за лице; детергенти; препарати

производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-

за нега на косата; масла за брави; хена;
лосиони за коса; креми за коса; спреј за

импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, MK

коса; деколоранти за косата; лак за нокти;
комплетна козметика; паста за заби

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2016/739

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Империал Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000,
Скопје, MK
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
Трговски марки

(591) сива, бела, црна, црвена, жолта
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(531) 24.01.15;25.01.19;26.01.12

(531) 24.09.02;24.09.16;27.05.24

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 вино

(510, 511)
кл. 30 обработени житарици, скроб и

(210) TM 2016/741

производи добиени од него, подготовки за
печење и квасец; печива, слатки, чоколади

(220) 26/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

и десерти

Science Based Industries Campus, Har

(210) TM 2016/743

Hotzvim P.O. Box 1142, Jerusalem 91010,
IL

(442) 31/10/2016
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND

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

COMMERCIAL FOOD SA
21st km Marathonos Avenue GR-19009

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

Pikermi Attica, GR

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(220) 27/07/2016

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

TACNI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 имуносупресант кај пациенти по
трансплантација на цврст орган и во случај
на акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2016/742

(220) 27/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) ELBISCO INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL FOOD SA
21st km Marathonos Avenue GR-19009
Pikermi Attica, GR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 24.09.02;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 обработени житарици, скроб и
производи добиени од него, подготовки за
печење и квасец; печива, слатки, чоколади
и десерти
(210) TM 2016/744

(220) 27/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 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)
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(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги

MOTION GEL
(551) индивидуална

КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово,

(510, 511)
кл. 10 ортопедски, ортотички, за педикир,

MK

и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

за

грижа

за

стапала

апарати

и

инструменти;
ортопедски
обувки,
ортопедски производи; ортопедски влошки

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

и ѓонови; делови и фитинзи за ортопедски
обувки
кл. 25 обувки; влошки; влошки и ѓонови за
обувки; внатрешни ѓонови; трикотажа;
делови и фитинзи за обувки
(210) TM 2016/746

(220) 29/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, светло и темно сина, бела
(531) 19.07.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за
[пиење
пијалаци],
минерална
вода,

AVILTIS
(551) индивидуална
(510, 511)

негазирана вода
(210) TM 2016/757

(220) 03/08/2016

кл. 5 фармацевтски производи

(442) 31/10/2016
(731) Yulong Computer

(210) TM 2016/747

Telecommunication Scientific (Shenzhen)
Co., Ltd.

(220) 29/07/2016

(442) 31/10/2016
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

2/F, Building 2, Coolpad Cyber Harbor, HiTech Industrial Park (North), Nanshan
District, Shenzhen, CN
(540)

(540)

UPPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2016/756

(220) 03/08/2016

Трговски марки

(531) 24.17.08;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 паметни часовници (smartwatches);
мрежни рутери; апликации за компјутерски
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софтвер,

со

можност

(downloadable);

за

превземање

педометри;

паметни

телефони (smartphones), следачи на
активности погодни за носење; обвивки за

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

паметни телефони; слушалки; држачи за
самосликање [рачни мопеди]; камери
[фотографија]; приклучоци, штекери и
други врски [електрични приклучоци];

SUNLIGHT
(551) индивидуална

полначи за електрични батерии; батерии,

(510, 511)
кл. 3 детергенти; препарати и супстанции,

електрични;
автомобили;

сите за перење; препарати за омекнување
ткаенини;
препарати
за
белење;

видео
рекордери
за
полначи
за
мобилни

телефони [батерии за повторно полнење]

препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; препарати за миење

(210) TM 2016/758

садови;

(220) 03/08/2016

сапуни;

течни

сапуни;

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за трговија и услуги

импрегнирани марамчиња со препарати и
супстанции за чистење и полирање

КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово,

кл.
5
дезинфекциони
средства;
дезинфекциони средства за хигиенска или

MK

санитарна употреба; санитарни препарати;
препарати за уништување штетници,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

инсекти и штетни животни; фунгициди;
гермициди; бактерициди; паразитициди;
алгициди; инсектициди; препарати за
уништување коров; дезодоранси (освен за
лична
употреба);
препарати
за
освежување
на
воздухот;
(средства
за
одбивање
кл. 21

инсекти
инсекти)

неелектрични инструменти и

(531) 01.15.15;06.01.02;27.05.02

материјали, сите за чистење; крпи за
чистење, чистење прашина и полирање;

(551) индивидуална
(510, 511)

импрегнирани крпи за чистење, чистење
прашина и полирање; диспенсер; четки;

кл. 32
пиење

подлоги за триење или чистење, сунѓери и
гумени валјаци; стапици, уреди на

(591) црвена светло и темно зелена, бела

вода (минерална вода), води за
[пијалаци],
минерална
вода,

газирана вода

преклопување, одбивање, фаќање или

(210) TM 2016/759

убивање инсекти, штетници
животни

(220) 03/08/2016

и опасни

(442) 31/10/2016
(731) Unilever N.V.

(210) TM 2016/760

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited

на индустриската сопственост ЖИВКО

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
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(220) 03/08/2016
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(740) Друштво за застапување од областа

кл. 10 компресивна трикотажа; градирана

на индустриската сопственост ЖИВКО

компресивна

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

подржана трикотажа; компресивни високи
чорапи;
компресивни
хулахопки;

(540)

ортопедска и терапевтска трикотажа;
трикотажа за медицински, хируршки и /

трикотажа;

медицински

или профилактички цели; медицински и
хируршки чорапи и високи чорапи
кл.

25

облека;

обувки;

трикотажа;

хулахопки; високи чорапи; чорапи
(210) TM 2016/762

(220) 04/08/2016
(442) 31/10/2016

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(531) 25.05.02;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 компресивна трикотажа; градирана
компресивна
трикотажа;
медицински
подржана трикотажа; компресивни високи
чорапи;
ортопедска

компресивни
и терапевтска

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(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)

хулахопки;
трикотажа;

трикотажа за медицински, хируршки и /
или профилактички цели; медицински и
хируршки чорапи и високи чорапи
кл. 25
облека; обувки; трикотажа;
хулахопки; високи чорапи; чорапи
(210) TM 2016/761

(220) 03/08/2016

(591) сите нијанси на зелена, црвена и

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

бела

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

(510, 511)
кл. 3 детергенти; препарати и супстанции,

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

сите за перење; препарати за омекнување
ткаенини;
препарати
за
белење;

(540)

препарати за чистење, полирање, триење

FIBRE FIRM

(531) 26.01.18;27.05.02;27.05.07;27.05.24
(551) индивидуална

и нагризување; препарати за миење
садови;
сапуни;
течни
сапуни;

(551) индивидуална

импрегнирани марамчиња со препарати и
супстанции за чистење и полирање;

(510, 511)

импрегнирани

Трговски марки

крпи

за

чистење
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

кл.

5

дезинфекциони

средства;

(510, 511)

дезинфекциони средства за хигиенска или

кл. 3 детергенти; препарати и супстанции,

санитарна употреба; санитарни препарати;
препарати за уништување штетници,

сите за перење; препарати за омекнување
ткаенини;
препарати
за
белење;

инсекти и штетни животни; фунгициди;
гермициди; бактерициди; паразитициди;

препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; препарати за миење

алгициди; инсектициди; препарати за
уништување коров; дезодоранси (освен за

садови;
сапуни;
течни
сапуни;
импрегнирани марамчиња со препарати и

лична

супстанции за чистење и полирање

употреба);

препарати

освежување
на
воздухот;
(средства
за
одбивање

за

инсекти
инсекти)

кл. 21 неелектрични инструменти, артикли
и материјали, сите за чистење; крпи за

(210) TM 2016/769

(220) 05/08/2016
(442) 31/10/2016

(731) Red Bull GmbH

чистење, чистење прашина и полирање;
импрегнирани крпи за чистење, чистење

Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT

прашина и полирање; диспенсер; четки;

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,

подлоги за триење или за чистење;
сунѓери и гумени валјаци; стапици; уреди

Скопје
(540)

на преклопување, одбивање, фаќање или
убивање инсекти, штетници и штетни
животни
(210) TM 2016/763

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

RED BULL VITALIZES BODY
AND MIND

(220) 04/08/2016

(551) индивидуална

(442) 31/10/2016

(510, 511)
кл. 32 минерални и сода води и други

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа

безалкохолни пијалаци; безалкохолни
пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

од
сурутка;
освежителни
пијалаци;
хипертонични и хипотонични пијалаци (за

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

употреба и /или како што се бара од

(540)

страна на спортистите); изотонични
пијалаци; пива; пиво од слад; пченично
пиво; портер пиво; пиво (але) стаут (темно
пиво); лагер (светло пиво); вода за на
маса; овошни пијалаци и овошни сокови;
зеленчукови
сокови
[пијалаци];
безалкохолни овошни екстракти; сирупи и
други препарати за правење на пијалаци;
сирупи за лимонада; пастили за газирани

(591) сите нијанси на зелена, жолта, сина
и бела
(531) 05.07.12;27.01.12;27.05.17
(551) индивидуална
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пијлаци; прашоци за газирани пијалаци;
аперативи,
безалкохолни
;
коктели,
безалкохолни; шербети [пијалаца]; овошни
каши за пиење (smoothies);безалкохолни
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

пијалаци со вкус на кафе; безалкохолни
пијалаци со вкус на чај; производи од
пиварница
(210) TM 2016/770

(220) 08/08/2016

(591) портокалова, бела и црна

(442) 31/10/2016

(531) 27.05.04;27.05.25

(731) BASF SE
Ludwigshafen am Rhein, DE

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

водењето бизнис), бизнис информации,

RELENYA

бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање (професионално

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикали кои се користат во
земјоделството,
хортикултурата
и
шумарство,
посебно
препарати
за
одгледување 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
сурфактанти, природни

на
или

семиња,
вештачки

хемикалии како сексуални замки или
агенти
за
забуна
на
инсекти
кл. 31

земјоделски, хортикултурни и

шумски производи имено со пестициди
и/или
хемиски/биолошки
производи
третирани со семиња, зрна, семе и
вегетативни
делови
од
растенија,
невклучени во другите класи
(210) TM 2016/775

(220) 08/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за информатички
технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје
“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во

бизнис консултирање), бизнис проценки,
вработување персонал (HR логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази
на
податоци
(систематизација
на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази
на
податоци),
рекламирање
преку

компјутерско
интернет,

комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за
малопродажба,

консултации

за

раководење со персонал, консултирање
(професионално бизнис консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно рекпамирање, односи со
јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални
и
рекламни
цели,
организирање

трговски

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
бизнис
конференции

саеми

за

(маркетинг,
продажба,
менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;
помош во водењето бизнис, бизнис
консалтинг, медијација за започнување
бизнис

локално

и

меѓународно;

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

проценки),
услуги

раководење
за

бизнис

раководење
(компјутеризирано

(советодавни

консултации

во

раководење),

компјутерски

хардвер,

со
датотеки
раководење
со

врска

со

сметачи,

консултации

во

врска со хардвер, литографско печатење,
офсет
печатење,
печатарство,

датотеки), раководење со персонал
(консултации за раководење со персонал),

професионална
(изнајмување

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци, собирање

(програмирање на сметачите), стручни
консултации (кои не се однесуваат на

информации во компјутерските бази на

водење

податоци,
работење,

бизнис
бизнис

одржување на веб страници, централна
база на податоци (изнајмување време за

услуги за
бизнисите

пристап
до
базите
на
податоци),
обработка на податоци, компјутерски

кл. 38
телекомуникации, интернет
телекомуникации, комуникација со помош

активности; софтверски решенија и
развивање на апликации за он-лајн

на компјутерски терминали; услуги на

бизниси;

пренесување пораки он-лајн (on-line),
обезбедување интернет соби за разговор,

сервери,
изнајмување
компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци

обезбедување на групи за дискусија со
помош на интернет, интернет и поврзани

(обновување
пoдатоци),

услуги за приватните потрошувачи и
трговски претпријатија, обезбедување на

компјутерско програмирање

средствата за комуникација за размена на

(210) TM 2016/776

податоци по пат на електронските
медиуми; услуги на телекомуникација и

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за информатички

информативна технологија, имено, пренос
на податоци, обезбедување вести и

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје
“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK

информации
по
пат
комуникациска
мрежа;

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

советување
советување

за
за

работење и организација,
преместување
на

на
глобална
обезбедување

услуги на складирање на електронски

на

ориентација,
сметачи),

работите),

изнајмување

сметачи
сметачи

уредување

веб

и

[интернет]

компјутерски
компјутерски

бази
насистеми,

(220) 08/08/2016

(540)

податоци за трети лица; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на
интернет сообраќајот помеѓу преносници
на интернет сообраќајот, услуги на
пренесување конференции од далечина
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања
однесуваат
индустриски

и

планирања

кои

се

на
истите,
услуги
за
анализи и истражувања,

(591) портокалова, бела и црна
(531) 27.05.04;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

рекламирање;

водење

на

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги

изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
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водењето бизнис), бизнис информации,
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

бизнис испитување, бизнис истражување,

кл. 42

бизнис

истражувања

консултирање

(професионално

научни и технолошки услуги и
и

планирања

кои

се

бизнис консултирање), бизнис проценки,
вработување персонал (HR логистика);

однесуваат
индустриски

експерти за ефикасност, компјутерски бази
на
податоци
(систематизација
на

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци

изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,

(собирање информации во компјутерски

консултации

бази
на
податоци),
рекламирање
преку

компјутерско
интернет,

компјутерски хардвер, консултации во
врска со хардвер, литографско печатење,

комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за

офсет
печатење,
печатарство,
професионална
ориентација,
сметачи

малопродажба,
консултации
за
раководење со персонал, консултирање

(изнајмување
сметачи),
сметачи
(програмирање на сметачите), стручни

(професионално

бизнис

на
истите,
услуги
за
анализи и истражувања,

во

врска

со

сметачи,

консултирање),

консултации (кои не се однесуваат на

маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно рекпамирање, односи со

водење на работите), уредување и
одржување на веб страници, централна

јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални
и
рекламни
цели,

база на податоци (изнајмување време за
пристап
до
базите
на
податоци),

организирање
комерцијални

трговски
саеми
за
и
рекламни
цели,

обработка на податоци, компјутерски
активности; софтверски решенија и

организирање

бизнис

развивање

конференции

на

апликации

за

он-лајн

(маркетинг,
продажба,
менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;

бизниси;
сервери,

помош во водењето бизнис, бизнис
консалтинг, медијација за започнување

програми, компјутерски бази на податоци
(обновување
компјутерски
бази
на

бизнис
локално
и
меѓународно;
пребарување податоци во компјутерски

податоци),
компјутерско

датотеки за трети лица, проценки (бизнис

кл. 43

проценки),
раководење
услуги
за
бизнис

пијалоци;
кафетерии;

раководење
(компјутеризирано

(советодавни
раководење),

со
датотеки
раководење
со

датотеки), раководење со персонал
(консултации за раководење со персонал),
систематизација

на

информации

во

изнајмување веб [интернет]
изнајмување
компјутерски

компјутерски
системи,
програмирање

услуги за подготвување храна и
привремено
ресторани;

сместување;
снек-барови;

изнајмување за времено сместување
(210) TM 2016/777

(220) 08/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за информатички

компјутерски бази на податоци, собирање
информации во компјутерските бази на

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје
“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK

податоци,
работење,

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

советување
советување

работење и организација,
преместување
на
Трговски марки

за
за

бизнис
бизнис

услуги за
бизнисите

(540)
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

датотеки за трети лица, проценки (бизнис
проценки),

раководење

услуги
за
раководење

раководење),
датотеки

(компјутеризирано
раководење
со
датотеки), раководење со персонал

(591) портокалова, бела и црна
(531) 27.05.04;27.05.25

(консултации за раководење со персонал),
систематизација на информации во

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

бизнис
со

(советодавни

компјутерски бази на податоци, собирање
рекламирање;

водење

на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање), бизнис проценки,
вработување персонал (HR логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази
на
податоци
(систематизација
на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази
на
податоци),
компјутерско
рекламирање
преку
интернет,
комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за
малопродажба,
консултации
за
раководење со персонал, консултирање
(професионално бизнис консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно рекпамирање, односи со
јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
трговски
саеми
за

комерцијални

и

рекламни

организирање
бизнис
(маркетинг,
продажба,

цели,

конференции
менаџмент),

семинари и обуки од областа на бизнисот;
помош во водењето бизнис, бизнис
консалтинг, медијација за започнување
бизнис
локално
и
меѓународно;
пребарување податоци во компјутерски
452 | С т р а н а

информации во компјутерските бази на
податоци,
советување
за
бизнис
работење,
советување
за
бизнис
работење и организација, услуги за
преместување
на
бизнисите
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања
однесуваат
индустриски

и

планирања

кои

се

на
истите,
услуги
за
анализи и истражувања,

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,
консултации

во

врска

со

сметачи,

компјутерски хардвер, консултации во
врска со хардвер, литографско печатење,
офсет
печатење,
печатарство,
професионална
ориентација,
сметачи
(изнајмување
сметачи),
сметачи
(програмирање на сметачите), стручни
консултации (кои не се однесуваат на
водење на работите), уредување и
одржување на веб страници, централна
база на податоци (изнајмување време за
пристап
до
базите
на
податоци),
обработка на податоци, компјутерски
активности; софтверски решенија и
развивање
бизниси;
сервери,

на

апликации

за

он-лајн

изнајмување веб [интернет]
изнајмување
компјутерски

програми, компјутерски бази на податоци
(обновување
компјутерски
бази
на
податоци),
компјутерско

компјутерски
системи,
програмирање
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

кл. 43

31 Октомври 2016

услуги за подготвување храна и

пијалоци;

привремено

сместување;

надворешно

рекпамирање,

односи

со

јавноста, организирање бизнис настани за

кафетерии;
ресторани;
снек-барови;
изнајмување за времено сместување

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
трговски
саеми
за

(210) TM 2016/778

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
бизнис
конференции

(220) 08/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за информатички

(маркетинг,
продажба,
менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;

технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

помош

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

консалтинг, медијација за започнување
бизнис
локално
и
меѓународно;

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис

во

водењето

бизнис,

проценки),
раководење
услуги
за
бизнис
раководење

бизнис

(советодавни
раководење),

со

датотеки

(591) портокалова, бела и црна

(компјутеризирано
раководење
со
датотеки), раководење со персонал

(531) 27.05.04;27.05.25
(551) индивидуална

(консултации за раководење со персонал),
систематизација на информации во

(510, 511)
кл. 35

компјутерски бази на податоци, собирање
информации во компјутерските бази на

рекламирање;

водење

на

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги

податоци,

советување

за

бизнис

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во

работење,
советување
за
бизнис
работење и организација, услуги за

водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,

преместување
на
бизнисите
кл. 38
телекомуникации, интернет

бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање), бизнис проценки,

телекомуникации, комуникација со помош
на компјутерски терминали; услуги на

вработување персонал (HR логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази

пренесување

пораки

он-лајн

(on-line),

на

обезбедување интернет соби за разговор,
обезбедување на групи за дискусија со

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци

помош на интернет, интернет и поврзани
услуги за приватните потрошувачи и

(собирање информации во компјутерски
бази
на
податоци),
компјутерско

трговски претпријатија, обезбедување на
средствата за комуникација за размена на

рекламирање
преку
интернет,
комуникациски медиуми (презентација на

податоци

на

податоци

(систематизација

по

пат

на

електронските

стоки преку комуникациски медиуми), за

медиуми; услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос

малопродажба,
консултации
за
раководење со персонал, консултирање

на податоци, обезбедување
информации
по
пат
на

(професионално бизнис консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,

комуникациска
мрежа;
обезбедување
услуги на складирање на електронски

Трговски марки

вести и
глобална
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Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

податоци за трети лица; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на
интернет сообраќајот помеѓу преносници
на интернет сообраќајот, услуги на
пренесување конференции од далечина
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и
однесуваат
на
индустриски

планирања кои
истите,
услуги

анализи

и

се
за

истражувања,

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,
консултации
компјутерски

во врска со сметачи,
хардвер, консултации во

врска со хардвер, литографско печатење,
офсет
печатење,
печатарство,
професионална
ориентација,
сметачи
(изнајмување
сметачи),
сметачи
(програмирање на сметачите), стручни
консултации (кои не се однесуваат на
водење на работите), уредување и
одржување на веб страници, централна
база на податоци (изнајмување време за
пристап
до
базите
на
податоци),
обработка на податоци, компјутерски
активности; софтверски решенија и

(591) портокалова, бела и црна
(531) 27.05.04;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во
водењето бизнис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,
бизнис

консултирање

(професионално

бизнис консултирање), бизнис проценки,
вработување персонал (HR логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази
на
податоци
(систематизација
на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази
на
податоци),
рекламирање
преку

компјутерско
интернет,

комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за
малопродажба,

консултации

за

развивање на апликации за он-лајн
бизниси; изнајмување веб [интернет]

раководење со персонал, консултирање
(професионално бизнис консултирање),

сервери,

маркетинг истражување, маркетинг студии,
надворешно рекпамирање, односи со

изнајмување

компјутерски

програми, компјутерски бази на податоци
(обновување
компјутерски
бази
на
пoдатоци),
компјутерски
компјутерско програмирање
(210) TM 2016/779

системи,

(220) 08/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за информатички
технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални
и
рекламни
цели,
организирање

трговски

саеми

за

комерцијални
организирање

и
рекламни
цели,
бизнис
конференции

(маркетинг,
продажба,
менаџмент),
семинари и обуки од областа на бизнисот;

“Пиринска“ 29, 1000, Скопје, MK

помош во водењето бизнис, бизнис
консалтинг, медијација за започнување

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

бизнис

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис
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локално

и

меѓународно;

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

проценки),
услуги

31 Октомври 2016

раководење
за

бизнис

раководење
(компјутеризирано

(советодавни

пијалоци;

раководење),

кафетерии;

со
датотеки
раководење
со

датотеки), раководење со персонал
(консултации за раководење со персонал),

привремено

сместување;

ресторани;

снек-барови;

изнајмување за времено сместување
(210) TM 2016/781

(220) 08/08/2016

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци, собирање

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

информации во компјутерските бази на

(740) Друштво за застапување од областа

податоци,
работење,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

советување
советување

за
за

работење и организација,
преместување
на

бизнис
бизнис

услуги за
бизнисите

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат

на

истите,

услуги

за

индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
изработка (концепирање) на софтвери,
други консултации и понуда на софтвер,
консултации во врска со сметачи,
компјутерски

хардвер,

консултации

во

врска со хардвер, литографско печатење,
офсет
печатење,
печатарство,
професионална
(изнајмување

ориентација,
сметачи),

сметачи
сметачи

(програмирање на сметачите), стручни
консултации (кои не се однесуваат на
водење

на

работите),

уредување

и

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(531) 24.15.11;26.01.06;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 компресивна трикотажа; градирана
компресивна
трикотажа;
медицински
подржана трикотажа; компресивни високи
чорапи;
ортопедска

компресивни
и терапевтска

хулахопки;
трикотажа;

трикотажа за медицински, хируршки и /
или профилактички цели; медицински и
хируршки
кл. 25

чорапи
облека;

и високи чорапи
обувки; трикотажа;

хулахопки; високи чорапи; чорапи

одржување на веб страници, централна
база на податоци (изнајмување време за

(210) TM 2016/785

пристап
до
базите
на
податоци),
обработка на податоци, компјутерски

(442) 31/10/2016
(731) LRC Products Limited

активности; софтверски решенија и
развивање на апликации за он-лајн

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

бизниси;

изнајмување

веб

[интернет]

(220) 09/08/2016

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

сервери,
изнајмување
компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци

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

(обновување
податоци),

(540)

компјутерски
компјутерски

бази
на
системи,

компјутерско
програмирање
кл. 43 услуги за подготвување храна и
Трговски марки
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тријачи, производи за сончање, маски за
лице, производи за луштење на лицето,
серуми
и
креми
против-стареење;
производи за чистење на телото, лосиони,
навлажнувачи, креми, гелови; креми за
очи, маски за очи; козметика, имено,
основи
и
маски
кл. 5 медицински препарати за грижа на
кожата за третман на акни; фармацевтски

(591) црна, бела и сите нијанси на жолта,
сина, зелена, кафена, сива и сребрена
(531) 02.09.19;25.01.19
(551) индивидуална

компресивна
трикотажа;
медицински
подржана трикотажа; компресивни високи
компресивни

хулахопки;

ортопедска и терапевтска трикотажа;
трикотажа за медицински, хируршки и/ или
профилактички цели;
хируршки чорапи и

медицински и
високи чорапи

кл. 25
облека; обувки; трикотажа;
хулахопки; високи чорапи; чорапи
(210) TM 2016/787

лосиони, гелови, раствори за кожа
(210) TM 2016/795

(510, 511)
кл. 10 компресивна трикотажа; градирана

чорапи;

формулации
за
третман
на
интегументарни состојби, имено креми,

(220) 11/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(442) 31/10/2016
(300) 015148828 25/02/2016 EM
(731) W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)

Promanal
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемикалии кои се користат во

земјоделството,
шумарството

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за чистење за лицето,

хортикултурата

и

кл. 5 препарати за уништување штетници,
особено
земјоделски
инсектициди;
хербициди; фунгициди
(210) TM 2016/878

EXUVIANCE

(220) 16/08/2016

(220) 15/09/2016

(442) 31/10/2016
(731) Општина Битола
бул. 1-ви Мај бр. 61, Битола, MK
(540)

лосиони, навлажнувачки, креми, гелови,
серуми, тонери, производи за миење за
ексфолијација, лосиони за ексфолијација,
456 | С т р а н а
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Интернационален фестивал
на филмска камера „Браќа
Манаки“ Битола

прикажување

филмови;

организирање изложби за културни или
образовни
цели;
кинематографски
филмови
(210) TM 2016/925

Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, сина

(551) колективна
(510, 511)
кл.
41

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,

(220) 28/09/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство

(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 услуги во едукација, забава и
рекреација: обезбедување на услуги за
детски игри, игротека за деца,
обезбедување на рекреативни простори за
детски игри

угостителство трговија и услуги СЕДРА
ДОО експорт-импорт Тетово
ул. Благоја Тоска бр. Зелен-Пазар лок /
бр. 8, Тетово, MK
(540)

(591) црвена, црна, жолта, сива и бела
(531) 18.04.02;24.01.18;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2016/833

(220) 26/08/2016

(442) 31/10/2016
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ДРИМЛЕНД
ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје
ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1 , Скопје,
Карпош, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
Трговски марки
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата
(510)

(210)

3

TM 2015/1274

5

TM 2015/0575

5

TM 2016/0154

1

TM 2016/0043

3

TM 2016/0025

5

TM 2015/0763

5

TM 2016/0178

1

TM 2016/0044

3

TM 2016/0149

5

TM 2015/0764

5

TM 2016/0195

1

TM 2016/0049

3

TM 2016/0249

5

TM 2015/0766

5

TM 2016/0252

1

TM 2016/0050

3

TM 2016/0250

5

TM 2015/0767

5

TM 2016/0253

1

TM 2016/0051

3

TM 2016/0251

5

TM 2015/0768

5

TM 2016/0254

1

TM 2016/0052

3

TM 2016/0272

5

TM 2015/0769

5

TM 2016/0255

1

TM 2016/0074

3

TM 2016/0273

5

TM 2015/0770

5

TM 2016/0256

1

TM 2016/0252

3

TM 2016/0274

5

TM 2015/0771

5

TM 2016/0270

1

TM 2016/0264

3

TM 2016/0275

5

TM 2015/0882

5

TM 2016/0271

1

TM 2016/0281

3

TM 2016/0302

5

TM 2015/0932

5

TM 2016/0279

1

TM 2016/0319

3

TM 2016/0333

5

TM 2015/1027

5

TM 2016/0280

1

TM 2016/0629

3

TM 2016/0566

5

TM 2015/1104

5

TM 2016/0281

1

TM 2016/0660

3

TM 2016/0630

5

TM 2015/1109

5

TM 2016/0282

1

TM 2016/0661

3

TM 2016/0646

5

TM 2016/0028

5

TM 2016/0283

1

TM 2016/0674

3

TM 2016/0675

5

TM 2016/0029

5

TM 2016/0314

1

TM 2016/0684

3

TM 2016/0721

5

TM 2016/0043

5

TM 2016/0315

1

TM 2016/0687

3

TM 2016/0723

5

TM 2016/0044

5

TM 2016/0316

1

TM 2016/0770

3

TM 2016/0732

5

TM 2016/0046

5

TM 2016/0317

1

TM 2016/0795

3

TM 2016/0738

5

TM 2016/0050

5

TM 2016/0319

2

TM 2015/1040

3

TM 2016/0759

5

TM 2016/0051

5

TM 2016/0334

2

TM 2015/1042

3

TM 2016/0762

5

TM 2016/0052

5

TM 2016/0335

2

TM 2016/0059

3

TM 2016/0763

5

TM 2016/0057

5

TM 2016/0359

2

TM 2016/0060

3

TM 2016/0787

5

TM 2016/0067

5

TM 2016/0360

2

TM 2016/0502

4

TM 2016/0014

5

TM 2016/0073

5

TM 2016/0497

2

TM 2016/0603

4

TM 2016/0015

5

TM 2016/0075

5

TM 2016/0506

3

TM 2015/0574

4

TM 2016/0016

5

TM 2016/0080

5

TM 2016/0507

3

TM 2015/0575

4

TM 2016/0056

5

TM 2016/0084

5

TM 2016/0508

3

TM 2015/0932

4

TM 2016/0074

5

TM 2016/0091

5

TM 2016/0514

3

TM 2015/1034

5

TM 2014/0772

5

TM 2016/0106

5

TM 2016/0523

3

TM 2015/1102

5

TM 2015/0152

5

TM 2016/0107

5

TM 2016/0524

3

TM 2015/1104

5

TM 2015/0574

5

TM 2016/0130

5

TM 2016/0539
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5

TM 2016/0562

7

TM 2016/0101

10

TM 2016/0022

16

TM 2015/1040

5

TM 2016/0565

7

TM 2016/0184

10

TM 2016/0154

16

TM 2015/1042

5

TM 2016/0576

7

TM 2016/0264

10

TM 2016/0676

16

TM 2015/1080

5

TM 2016/0582

7

TM 2016/0540

10

TM 2016/0682

16

TM 2015/1093

5

TM 2016/0585

7

TM 2016/0595

10

TM 2016/0744

16

TM 2015/1118

5

TM 2016/0592

7

TM 2016/0596

10

TM 2016/0760

16

TM 2015/1119

5

TM 2016/0602

7

TM 2016/0712

10

TM 2016/0761

16

TM 2015/1120

5

TM 2016/0606

8

TM 2015/0811

10

TM 2016/0781

16

TM 2016/0012

5

TM 2016/0626

8

TM 2016/0149

10

TM 2016/0785

16

TM 2016/0013

5

TM 2016/0627

8

TM 2016/0723

11

TM 2016/0056

16

TM 2016/0075

5

TM 2016/0628

9

TM 2015/0899

11

TM 2016/0104

16

TM 2016/0081

5

TM 2016/0629

9

TM 2015/0936

11

TM 2016/0184

16

TM 2016/0082

5

TM 2016/0630

9

TM 2015/1107

11

TM 2016/0297

16

TM 2016/0088

5

TM 2016/0631

9

TM 2015/1108

11

TM 2016/0355

16

TM 2016/0089

5

TM 2016/0646

9

TM 2015/1114

11

TM 2016/0595

16

TM 2016/0104

5

TM 2016/0660

9

TM 2015/1115

11

TM 2016/0596

16

TM 2016/0118

5

TM 2016/0661

9

TM 2015/1116

12

TM 2015/0979

16

TM 2016/0127

5

TM 2016/0674

9

TM 2015/1117

12

TM 2015/1102

16

TM 2016/0243

5

TM 2016/0676

9

TM 2016/0022

12

TM 2016/0001

16

TM 2016/0244

5

TM 2016/0681

9

TM 2016/0088

12

TM 2016/0026

16

TM 2016/0246

5

TM 2016/0684

9

TM 2016/0089

12

TM 2016/0055

16

TM 2016/0247

5

TM 2016/0687

9

TM 2016/0101

12

TM 2016/0079

16

TM 2016/0264

5

TM 2016/0733

9

TM 2016/0136

12

TM 2016/0320

16

TM 2016/0557

5

TM 2016/0734

9

TM 2016/0184

12

TM 2016/0538

16

TM 2016/0558

5

TM 2016/0741

9

TM 2016/0246

12

TM 2016/0540

16

TM 2016/0566

5

TM 2016/0746

9

TM 2016/0247

12

TM 2016/0575

16

TM 2016/0595

5

TM 2016/0747

9

TM 2016/0297

12

TM 2016/0595

16

TM 2016/0596

5

TM 2016/0759

9

TM 2016/0351

12

TM 2016/0596

16

TM 2016/0666

5

TM 2016/0762

9

TM 2016/0517

12

TM 2016/0607

16

TM 2016/0679

5

TM 2016/0787

9

TM 2016/0557

12

TM 2016/0608

16

TM 2016/0735

5

TM 2016/0795

9

TM 2016/0558

12

TM 2016/0609

17

TM 2015/1040

6

TM 2016/0056

9

TM 2016/0595

12

TM 2016/0610

17

TM 2015/1103

6

TM 2016/0061

9

TM 2016/0596

12

TM 2016/0611

17

TM 2016/0056

6

TM 2016/0074

9

TM 2016/0647

12

TM 2016/0612

18

TM 2015/0940

6

TM 2016/0097

9

TM 2016/0648

12

TM 2016/0613

18

TM 2016/0075

6

TM 2016/0098

9

TM 2016/0652

12

TM 2016/0614

18

TM 2016/0083

6

TM 2016/0101

9

TM 2016/0679

14

TM 2016/0300

18

TM 2016/0093

6

TM 2016/0184

9

TM 2016/0718

14

TM 2016/0556

18

TM 2016/0094

7

TM 2016/0022

9

TM 2016/0757

14

TM 2016/0557

18

TM 2016/0218

7

TM 2016/0055

10

TM 2015/1013

14

TM 2016/0558

18

TM 2016/0219
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18

TM 2016/0220

25

TM 2016/0034

28

TM 2016/0679

30

TM 2016/0007

18

TM 2016/0221

25

TM 2016/0068

29

TM 2014/0179

30

TM 2016/0008

18

TM 2016/0313

25

TM 2016/0075

29

TM 2014/0180

30

TM 2016/0009

18

TM 2016/0556

25

TM 2016/0083

29

TM 2014/0181

30

TM 2016/0010

18

TM 2016/0557

25

TM 2016/0093

29

TM 2015/0123

30

TM 2016/0011

18

TM 2016/0558

25

TM 2016/0094

29

TM 2015/0216

30

TM 2016/0017

18

TM 2016/0595

25

TM 2016/0119

29

TM 2015/0217

30

TM 2016/0021

18

TM 2016/0596

25

TM 2016/0147

29

TM 2015/1069

30

TM 2016/0027

18

TM 2016/0601

25

TM 2016/0218

29

TM 2015/1222

30

TM 2016/0033

20

TM 2012/1159

25

TM 2016/0219

29

TM 2016/0004

30

TM 2016/0062

20

TM 2015/0811

25

TM 2016/0220

29

TM 2016/0005

30

TM 2016/0063

20

TM 2016/0035

25

TM 2016/0221

29

TM 2016/0018

30

TM 2016/0064

20

TM 2016/0037

25

TM 2016/0290

29

TM 2016/0019

30

TM 2016/0075

20

TM 2016/0092

25

TM 2016/0298

29

TM 2016/0033

30

TM 2016/0077

20

TM 2016/0118

25

TM 2016/0313

29

TM 2016/0053

30

TM 2016/0100

20

TM 2016/0595

25

TM 2016/0498

29

TM 2016/0054

30

TM 2016/0110

20

TM 2016/0596

25

TM 2016/0556

29

TM 2016/0070

30

TM 2016/0111

20

TM 2016/0726

25

TM 2016/0557

29

TM 2016/0071

30

TM 2016/0112

21

TM 2012/1159

25

TM 2016/0558

29

TM 2016/0075

30

TM 2016/0113

21

TM 2016/0056

25

TM 2016/0595

29

TM 2016/0161

30

TM 2016/0114

21

TM 2016/0075

25

TM 2016/0596

29

TM 2016/0209

30

TM 2016/0115

21

TM 2016/0264

25

TM 2016/0666

29

TM 2016/0210

30

TM 2016/0116

21

TM 2016/0501

25

TM 2016/0679

29

TM 2016/0276

30

TM 2016/0117

21

TM 2016/0735

25

TM 2016/0693

29

TM 2016/0318

30

TM 2016/0118

21

TM 2016/0759

25

TM 2016/0722

29

TM 2016/0541

30

TM 2016/0120

21

TM 2016/0762

25

TM 2016/0744

29

TM 2016/0728

30

TM 2016/0153

22

TM 2016/0035

25

TM 2016/0760

29

TM 2016/0732

30

TM 2016/0161

22

TM 2016/0037

25

TM 2016/0761

30

TM 2015/0123

30

TM 2016/0215

24

TM 2015/0811

25

TM 2016/0781

30

TM 2015/0147

30

TM 2016/0216

24

TM 2015/0940

25

TM 2016/0785

30

TM 2015/0216

30

TM 2016/0224

24

TM 2016/0035

26

TM 2016/0557

30

TM 2015/0217

30

TM 2016/0266

24

TM 2016/0037

26

TM 2016/0558

30

TM 2015/0811

30

TM 2016/0267

24

TM 2016/0119

27

TM 2012/1159

30

TM 2015/0937

30

TM 2016/0276

24

TM 2016/0298

27

TM 2015/1103

30

TM 2015/1069

30

TM 2016/0300

24

TM 2016/0557

28

TM 2015/0811

30

TM 2015/1083

30

TM 2016/0310

24

TM 2016/0558

28

TM 2016/0093

30

TM 2015/1084

30

TM 2016/0311

25

TM 2009/0494

28

TM 2016/0094

30

TM 2016/0003

30

TM 2016/0312

25

TM 2015/0811

28

TM 2016/0100

30

TM 2016/0004

30

TM 2016/0525

25

TM 2015/1019

28

TM 2016/0595

30

TM 2016/0005

30

TM 2016/0541

25

TM 2015/1055

28

TM 2016/0596

30

TM 2016/0006

30

TM 2016/0557
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30

TM 2016/0558

32

TM 2016/0118

33

TM 2016/0324

35

TM 2015/1118

30

TM 2016/0567

32

TM 2016/0142

33

TM 2016/0325

35

TM 2015/1119

30

TM 2016/0572

32

TM 2016/0174

33

TM 2016/0515

35

TM 2015/1120

30

TM 2016/0598

32

TM 2016/0248

33

TM 2016/0557

35

TM 2015/1260

30

TM 2016/0728

32

TM 2016/0276

33

TM 2016/0558

35

TM 2016/0003

30

TM 2016/0733

32

TM 2016/0277

33

TM 2016/0693

35

TM 2016/0012

30

TM 2016/0734

32

TM 2016/0278

33

TM 2016/0694

35

TM 2016/0013

30

TM 2016/0742

32

TM 2016/0330

33

TM 2016/0695

35

TM 2016/0022

30

TM 2016/0743

32

TM 2016/0337

33

TM 2016/0740

35

TM 2016/0023

31

TM 2015/0216

32

TM 2016/0338

34

TM 2015/0325

35

TM 2016/0024

31

TM 2015/0217

32

TM 2016/0339

34

TM 2015/0824

35

TM 2016/0053

31

TM 2015/1069

32

TM 2016/0340

34

TM 2016/0348

35

TM 2016/0054

31

TM 2016/0075

32

TM 2016/0341

34

TM 2016/0557

35

TM 2016/0058

31

TM 2016/0077

32

TM 2016/0342

34

TM 2016/0558

35

TM 2016/0065

31

TM 2016/0266

32

TM 2016/0343

34

TM 2016/0719

35

TM 2016/0066

31

TM 2016/0267

32

TM 2016/0344

34

TM 2016/0720

35

TM 2016/0068

31

TM 2016/0337

32

TM 2016/0345

34

TM 2016/0739

35

TM 2016/0075

31

TM 2016/0338

32

TM 2016/0346

35

TM 2012/1159

35

TM 2016/0083

31

TM 2016/0339

32

TM 2016/0347

35

TM 2015/0123

35

TM 2016/0085

31

TM 2016/0340

32

TM 2016/0510

35

TM 2015/0524

35

TM 2016/0086

31

TM 2016/0341

32

TM 2016/0511

35

TM 2015/0525

35

TM 2016/0087

31

TM 2016/0342

32

TM 2016/0512

35

TM 2015/0575

35

TM 2016/0088

31

TM 2016/0343

32

TM 2016/0515

35

TM 2015/0811

35

TM 2016/0089

31

TM 2016/0344

32

TM 2016/0522

35

TM 2015/0899

35

TM 2016/0092

31

TM 2016/0345

32

TM 2016/0541

35

TM 2015/0937

35

TM 2016/0095

31

TM 2016/0346

32

TM 2016/0543

35

TM 2015/0972

35

TM 2016/0104

31

TM 2016/0347

32

TM 2016/0546

35

TM 2015/0979

35

TM 2016/0108

31

TM 2016/0688

32

TM 2016/0688

35

TM 2015/1057

35

TM 2016/0109

31

TM 2016/0689

32

TM 2016/0689

35

TM 2015/1080

35

TM 2016/0112

31

TM 2016/0690

32

TM 2016/0690

35

TM 2015/1083

35

TM 2016/0113

31

TM 2016/0691

32

TM 2016/0691

35

TM 2015/1093

35

TM 2016/0114

31

TM 2016/0770

32

TM 2016/0728

35

TM 2015/1102

35

TM 2016/0115

32

TM 2009/0494

32

TM 2016/0756

35

TM 2015/1103

35

TM 2016/0116

32

TM 2015/0474

32

TM 2016/0758

35

TM 2015/1104

35

TM 2016/0117

32

TM 2015/0937

32

TM 2016/0769

35

TM 2015/1107

35

TM 2016/0118

32

TM 2015/1069

33

TM 2015/0474

35

TM 2015/1108

35

TM 2016/0119

32

TM 2016/0004

33

TM 2016/0241

35

TM 2015/1114

35

TM 2016/0127

32

TM 2016/0006

33

TM 2016/0265

35

TM 2015/1115

35

TM 2016/0147

32

TM 2016/0007

33

TM 2016/0309

35

TM 2015/1116

35

TM 2016/0175

32

TM 2016/0008

33

TM 2016/0323

35

TM 2015/1117

35

TM 2016/0217
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35

TM 2016/0240

35

TM 2016/0682

37

TM 2016/0047

39

TM 2016/0095

35

TM 2016/0242

35

TM 2016/0685

37

TM 2016/0061

39

TM 2016/0118

35

TM 2016/0243

35

TM 2016/0693

37

TM 2016/0065

39

TM 2016/0175

35

TM 2016/0244

35

TM 2016/0722

37

TM 2016/0066

39

TM 2016/0240

35

TM 2016/0261

35

TM 2016/0732

37

TM 2016/0088

39

TM 2016/0264

35

TM 2016/0262

35

TM 2016/0733

37

TM 2016/0089

39

TM 2016/0307

35

TM 2016/0264

35

TM 2016/0734

37

TM 2016/0136

39

TM 2016/0308

35

TM 2016/0265

35

TM 2016/0735

37

TM 2016/0175

39

TM 2016/0331

35

TM 2016/0266

35

TM 2016/0775

37

TM 2016/0184

39

TM 2016/0557

35

TM 2016/0267

35

TM 2016/0776

37

TM 2016/0264

39

TM 2016/0558

35

TM 2016/0288

35

TM 2016/0777

37

TM 2016/0355

39

TM 2016/0595

35

TM 2016/0297

35

TM 2016/0778

37

TM 2016/0595

39

TM 2016/0596

35

TM 2016/0298

35

TM 2016/0779

37

TM 2016/0596

39

TM 2016/0653

35

TM 2016/0301

36

TM 2015/0972

37

TM 2016/0653

39

TM 2016/0654

35

TM 2016/0307

36

TM 2015/0979

38

TM 2015/0899

40

TM 2016/0075

35

TM 2016/0308

36

TM 2015/1093

38

TM 2015/1107

40

TM 2016/0161

35

TM 2016/0310

36

TM 2016/0023

38

TM 2015/1108

40

TM 2016/0175

35

TM 2016/0311

36

TM 2016/0065

38

TM 2015/1114

40

TM 2016/0184

35

TM 2016/0312

36

TM 2016/0066

38

TM 2015/1115

40

TM 2016/0288

35

TM 2016/0313

36

TM 2016/0085

38

TM 2015/1116

40

TM 2016/0722

35

TM 2016/0349

36

TM 2016/0086

38

TM 2015/1117

41

TM 2015/0811

35

TM 2016/0350

36

TM 2016/0087

38

TM 2016/0024

41

TM 2015/1107

35

TM 2016/0355

36

TM 2016/0088

38

TM 2016/0088

41

TM 2015/1108

35

TM 2016/0469

36

TM 2016/0089

38

TM 2016/0089

41

TM 2015/1118

35

TM 2016/0470

36

TM 2016/0175

38

TM 2016/0108

41

TM 2015/1119

35

TM 2016/0498

36

TM 2016/0217

38

TM 2016/0109

41

TM 2015/1120

35

TM 2016/0510

36

TM 2016/0240

38

TM 2016/0242

41

TM 2016/0012

35

TM 2016/0511

36

TM 2016/0258

38

TM 2016/0246

41

TM 2016/0013

35

TM 2016/0512

36

TM 2016/0260

38

TM 2016/0247

41

TM 2016/0022

35

TM 2016/0517

36

TM 2016/0321

38

TM 2016/0336

41

TM 2016/0024

35

TM 2016/0556

36

TM 2016/0574

38

TM 2016/0517

41

TM 2016/0085

35

TM 2016/0557

36

TM 2016/0583

38

TM 2016/0595

41

TM 2016/0086

35

TM 2016/0558

36

TM 2016/0595

38

TM 2016/0596

41

TM 2016/0087

35

TM 2016/0595

36

TM 2016/0596

38

TM 2016/0775

41

TM 2016/0088

35

TM 2016/0596

36

TM 2016/0639

38

TM 2016/0778

41

TM 2016/0089

35

TM 2016/0603

37

TM 2015/1114

39

TM 2015/0979

41

TM 2016/0100

35

TM 2016/0646

37

TM 2015/1115

39

TM 2015/1069

41

TM 2016/0108

35

TM 2016/0655

37

TM 2015/1116

39

TM 2015/1071

41

TM 2016/0109

35

TM 2016/0656

37

TM 2015/1117

39

TM 2016/0056

41

TM 2016/0127

35

TM 2016/0674

37

TM 2016/0022

39

TM 2016/0074

41

TM 2016/0175
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41

TM 2016/0217

42

TM 2016/0058

43

TM 2016/0087

44

TM 2016/0549

41

TM 2016/0242

42

TM 2016/0061

43

TM 2016/0088

44

TM 2016/0557

41

TM 2016/0243

42

TM 2016/0088

43

TM 2016/0089

44

TM 2016/0558

41

TM 2016/0244

42

TM 2016/0089

43

TM 2016/0147

44

TM 2016/0676

41

TM 2016/0261

42

TM 2016/0097

43

TM 2016/0217

44

TM 2016/0685

41

TM 2016/0262

42

TM 2016/0098

43

TM 2016/0287

45

TM 2015/1107

41

TM 2016/0331

42

TM 2016/0136

43

TM 2016/0323

45

TM 2015/1108

41

TM 2016/0349

42

TM 2016/0175

43

TM 2016/0324

45

TM 2015/1261

41

TM 2016/0350

42

TM 2016/0329

43

TM 2016/0325

45

TM 2016/0088

41

TM 2016/0557

42

TM 2016/0517

43

TM 2016/0327

45

TM 2016/0089

41

TM 2016/0558

42

TM 2016/0529

43

TM 2016/0328

45

TM 2016/0175

41

TM 2016/0595

42

TM 2016/0595

43

TM 2016/0331

45

TM 2016/0329

41

TM 2016/0596

42

TM 2016/0596

43

TM 2016/0500

45

TM 2016/0349

41

TM 2016/0666

42

TM 2016/0652

43

TM 2016/0543

45

TM 2016/0350

41

TM 2016/0679

42

TM 2016/0726

43

TM 2016/0546

45

TM 2016/0469

41

TM 2016/0685

42

TM 2016/0735

43

TM 2016/0557

45

TM 2016/0470

41

TM 2016/0833

42

TM 2016/0775

43

TM 2016/0558

45

TM 2016/0517

41

TM 2016/0878

42

TM 2016/0776

43

TM 2016/0685

45

TM 2016/0557

42

TM 2015/0899

42

TM 2016/0777

43

TM 2016/0776

45

TM 2016/0558

42

TM 2015/1107

42

TM 2016/0778

43

TM 2016/0777

45

TM 2016/0595

42

TM 2015/1108

42

TM 2016/0779

43

TM 2016/0779

45

TM 2016/0596

42

TM 2015/1114

43

TM 2009/0494

43

TM 2016/0925

42

TM 2015/1115

43

TM 2016/0030

44

TM 2015/1069

42

TM 2015/1116

43

TM 2016/0031

44

TM 2016/0217

42

TM 2015/1117

43

TM 2016/0075

44

TM 2016/0288

42

TM 2015/1260

43

TM 2016/0085

44

TM 2016/0352

42

TM 2016/0047

43

TM 2016/0086

44

TM 2016/0497
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)

(210)

"BB-NCIPD" - Ltd

MK/T/ 2016/80

„Искра Перлес“ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/300

Akzo Nobel Coatings International B.V.

MK/T/ 2016/59

Akzo Nobel Coatings International B.V.

MK/T/ 2016/60

Alfred Schellenberg GmbH

MK/T/ 2016/101

ALPHA BANK A.E

MK/T/ 2015/1093

ALPHA BANK A.E.

MK/T/ 2016/23

Amgen Inc., (Delaware corporation)

MK/T/ 2016/46

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

MK/T/ 2015/936

AT&T Intellectual Property II, L.P.

MK/T/ 2016/88

AT&T Intellectual Property II, L.P.

MK/T/ 2016/89

Automatic Switch Company

MK/T/ 2016/95

B.Braun Melsungen AG

MK/T/ 2016/585

BASF Agro B.V, Arnhem (NL)

MK/T/ 2016/195

Basf Corporation

MK/T/ 2016/281

BASF SE

MK/T/ 2016/43

BASF SE

MK/T/ 2016/44

BASF SE

MK/T/ 2016/50

BASF SE

MK/T/ 2016/51

BASF SE

MK/T/ 2016/52

BASF SE

MK/T/ 2016/629

BASF SE

MK/T/ 2016/631

BASF SE

MK/T/ 2016/660

BASF SE

MK/T/ 2016/661

BASF SE

MK/T/ 2016/684

BASF SE

MK/T/ 2016/687

BASF SE

MK/T/ 2016/770

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/91

BELUPO lijakovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/178

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/576

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/626

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/627

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/628

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/746
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BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2016/747

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2016/539

Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.

MK/T/ 2016/282

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)

MK/T/ 2016/514

BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)

MK/T/ 2016/529

BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED

MK/T/ 2016/67

BONATTI D.O.O

MK/T/ 2015/940

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2016/523

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2016/524

Carhartt, Inc

MK/T/ 2016/718

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2015/945

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2015/946

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2015/947

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2015/948

Colgate - Palmolive Company, (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2015/949

Cosmetic Warriors Limited

MK/T/ 2016/656

Cosmetic Warriors Limited

MK/T/ 2016/675

Cushman & Wakefield, Inc.

MK/T/ 2016/175

Daimler AG

MK/T/ 2016/136

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2016/283

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/763

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/764

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/766

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/767

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/768

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/769

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/770

Deva Holdings A.S.

MK/T/ 2015/771

Discover Financial Services

MK/T/ 2016/639

Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated under the

MK/T/ 2016/572

laws of Turkey with a principle place of business at
DOLLAR RENT A CAR, INC.a corporation organized and existing under the laws of the
State of Oklahoma

MK/T/ 2016/654

DreamWorks Animation L.L.C.

MK/T/ 2016/679

Dunhill Tobacco of London Limited

MK/T/ 2015/325

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SA

MK/T/ 2016/742

ELBISCO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD SA

MK/T/ 2016/743

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ

MK/T/ 2016/17

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ

MK/T/ 2016/21

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ

MK/T/ 2016/27
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ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ

MK/T/ 2016/62

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ

MK/T/ 2016/598

Europcar International

MK/T/ 2015/979

Exelixis, Inc.

MK/T/ 2016/582

FIL Limited

MK/T/ 2016/574

FIL Limited

MK/T/ 2016/583

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia

MK/T/ 2016/733

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia

MK/T/ 2016/734

FRUTEX sh.p.k.

MK/T/ 2015/474

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/607

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/608

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/609

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/610

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/611

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/612

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/613

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

MK/T/ 2016/614

Goya Foods, Inc.

MK/T/ 2016/728

Haver Ecza Deposu AS

MK/T/ 2016/565

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

MK/T/ 2015/1013

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2015/152

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2016/73

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2016/359

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2016/360

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2016/602

Herbalife International, Inc.

MK/T/ 2015/1027

HONDA MOTOR CO., LTD.

MK/T/ 2016/79

INA -industrija nafte d.d.

MK/T/ 2016/14

INA -industrija nafte d.d.

MK/T/ 2016/15

INA -industrija nafte d.d.

MK/T/ 2016/16

INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

MK/T/ 2015/1035

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2016/646

Jaguar Land Rover Limited

MK/T/ 2016/93

Jaguar Land Rover Limited

MK/T/ 2016/94

JJGC Industria e Comerio de Materiais Dentarios S.A.

MK/T/ 2016/682

John Player & Sons Limited

MK/T/ 2016/348

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2016/26

''KRAS'' PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D

MK/T/ 2016/100

Le Holdings (Beijing) Co., Ltd

MK/T/ 2016/655

LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

MK/T/ 2016/595
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LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

MK/T/ 2016/596

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/149

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/744

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/760

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/761

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/781

LRC Products Limited

MK/T/ 2016/785

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/ 2016/318

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/85

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/86

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/87

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/217

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/543

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2016/546

Marriott Worldwide Corporation, a Maryland corporation

MK/T/ 2015/978

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2016/334

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2016/335

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

MK/T/ 2016/1

MLADEGS PAK d.o.o.

MK/T/ 2016/541

MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL

MK/T/ 2016/601

Monsanto Technology LLC

MK/T/ 2016/319

Monster Energy Company, a Delaware corporation

MK/T/ 2016/248

Nasalprodukter Sverige AB

MK/T/ 2016/154

NEOSTRATA COMPANY, INC.

MK/T/ 2016/787

NIKE INNOVATE C.V. Nationality: A Dutch limited partnership (commanditaire

MK/T/ 2016/290

vennootschap) organized and existing under the laws of the Netherlands
NIPPON SODA CO., LTD.

MK/T/ 2016/84

Novartis AG

MK/T/ 2016/106

Novartis AG

MK/T/ 2016/107

Old Navy (ITM) Inc.

MK/T/ 2015/773

Orbcomm LLC

MK/T/ 2016/336

OSEM, d.o.o.

MK/T/ 2016/161

Osman Nuri Polat

MK/T/ 2016/738

Peacocks Stores Limited

MK/T/ 2016/83

Perry Ellis International Group Holdings Limited

MK/T/ 2016/218

Perry Ellis International Group Holdings Limited

MK/T/ 2016/219

Perry Ellis International Group Holdings Limited

MK/T/ 2016/220

Perry Ellis International Group Holdings Limited

MK/T/ 2016/221

Pettigo Comercio Internacional, Lda

MK/T/ 2016/246

Pettigo Comercio Internacional, Lda

MK/T/ 2016/247
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PLIVA Hrvatska d.o.o.

MK/T/ 2016/28

PLIVA Hrvatska d.o.o.

MK/T/ 2016/29

Preduzece za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA" d.o.o.

MK/T/ 2016/502

PROSOL S.P.A.

MK/T/ 2016/77

Przedsiebiorstwo farmaceutyczne Lek-Am Sp. z.o.o.

MK/T/ 2016/592

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

MK/T/ 2016/723

Red Bull GmbH

MK/T/ 2016/769

SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.,

MK/T/ 2015/824

SELIM GULEC

MK/T/ 2016/302

SHIMADZU CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of

MK/T/ 2016/22

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

MK/T/ 2016/497

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

MK/T/ 2016/81

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

MK/T/ 2016/82

SP BRAND HOLDING EEIG

MK/T/ 2016/538

Spirits International B.V.

MK/T/ 2015/991

SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje,
posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.

MK/T/ 2016/557

SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje,

MK/T/ 2016/558

posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

MK/T/ 2016/252

Takeda Pharmaceutical Company Limited

MK/T/ 2016/681

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

MK/T/ 2016/741

Thai Union Group Public Company Limited

MK/T/ 2016/75

The Coca-Cola Company

MK/T/ 2016/501

The Coca-Cola Company

MK/T/ 2016/522

The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza

MK/T/ 2016/25

The William Carter Company

MK/T/ 2015/1055

The William Carter Company

MK/T/ 2015/1057

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd

MK/T/ 2016/55

Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd

MK/T/ 2016/540

Too Faced Cosmetics, LLC

MK/T/ 2016/721

TOP SHOP INTERNATIONAL SA

MK/T/ 2015/1019

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION )

MK/T/ 2016/575

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

MK/T/ 2016/320

CORPORATION)
UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)

MK/T/ 2014/772

Unilever N.V.

MK/T/ 2016/759

Unilever N.V.

MK/T/ 2016/762

Unilever N.V.

MK/T/ 2016/763
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UPL LIMITED

MK/T/ 2015/1109

Valeant Sp. z o.o. Sp.j.

MK/T/ 2016/606

Valeant Sp.z.o.o. Sp.j.

MK/T/ 2016/562

Viacom International Inc., a Delaware corporation

MK/T/ 2016/142

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL &

MK/T/ 2016/253

MARITIME SOCIETE ANONYME
VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL &
MARITIME SOCIETE ANONYME

MK/T/ 2016/254

VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL &

MK/T/ 2016/255

MARITIME SOCIETE ANONYME
VIANEX SA, ANONYME COMMERCIAL - INDUSTRIALTOURIST-HOTEL &
MARITIME SOCIETE ANONYME

MK/T/ 2016/256

W. Neudorff GmbH KG

MK/T/ 2016/795

Walton International Ltd.

MK/T/ 2016/68

Western Digital Technologies, Inc.

MK/T/ 2016/647

Western Digital Technologies, Inc.

MK/T/ 2016/648

Western Digital Technologies, Inc.

MK/T/ 2016/652

Xian Typical Industries Co., Ltd.

MK/T/ 2016/712

Yildiz Holding A.S.

MK/T/ 2016/63

Yildiz Holding A.S.

MK/T/ 2016/64

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

MK/T/ 2016/757

ZENTAX LIMITED, a BVI company

MK/T/ 2016/130

Zimmer, Inc. (a corporation of the state Delaware)

MK/T/ 2016/676

Агенција за маркетинг ИДЕА Плус Комуникејшнс ДОО

MK/T/ 2016/58

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2016/314

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2016/315

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2016/316

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2016/317

Адвокат Ирена Стојановиќ

MK/T/ 2015/961

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска

MK/T/ 2016/349

Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска

MK/T/ 2016/350

АЗАК ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1070

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -

MK/T/ 2016/241

ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

MK/T/ 2016/694

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -

MK/T/ 2016/695

ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

MK/T/ 2016/740

АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1119
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АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1120

БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА

MK/T/ 2016/127

Бојаџиев Олег

MK/T/ 2016/261

Бојаџиев Олег

MK/T/ 2016/262

Бојаџиева Олгица

MK/T/ 2016/307

Бојаџиева Олгица

MK/T/ 2016/308

ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2016/276

Глигориека Маргарита

MK/T/ 2016/726

ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА

MK/T/ 2015/811

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

MK/T/ 2016/65

ДГТУ ЛИМАК ДОО Скопје

MK/T/ 2016/66

ДЕНМАК доо

MK/T/ 2016/309

ДИЈАНА ТАШКОВА АДВОКАТ

MK/T/ 2015/1261

ДМИ ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/301

ДПТТУ БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/118

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

MK/T/ 2016/53

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

MK/T/ 2016/54

ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/242

ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/243

ДПУТ ЗАМАН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/244

Драгош Александру Калин од Романија со привремен престој во Скопје

MK/T/ 2015/1116

Драгош Александру Калин од Романија со привремен престој во Скопје

MK/T/ 2015/1117

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1040

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1042

Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, трговија и услуги ЛОУ ТЕК

MK/T/ 2016/47

ДООЕЛ Скопјe
Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛИНЕА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/61

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/ 2016/12

Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/ 2016/13

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/775

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/776

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/777

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/778

Друштво за информатички технологии ДОКСТЕАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/779

Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО

MK/T/ 2016/517

Кавадарци
Друштво за компјутерско програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1114

Друштво за компјутерско програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1115

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увозизвоз

MK/T/ 2016/120
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Друштво за продажба, маркетинг, советување и истражување на пазарот
УНАФАРМ СЕЕ ДООЕЛ Илинден

MK/T/ 2015/882

Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица

MK/T/ 2016/18

ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/19

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица

MK/T/ 2016/35

Друштво за производство и трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица

MK/T/ 2016/37

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип and

MK/T/ 2016/351

Друштво за производство на акуулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип Подружница
Визбегово Бутел-Скопје
Друштво за производство на храна, одгледување на животни и угостителски услуги

MK/T/ 2016/732

С и З КОМПАНИ ДООЕЛ Битола
Друштво за производство транспорт трговија и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт
ДООЕЛ с. Стајковци

MK/T/ 2016/653

Друштво за производство трговија и услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/583

Друштво за производство трговија и услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/584

Друштво за производство угостителство трговија и услуги СЕДРА ДОО експортимпорт Тетово

MK/T/ 2016/925

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ БЕБЕ, CRAZY

MK/T/ 2016/119

BABY ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИНМЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

MK/T/ 2015/524

Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-

MK/T/ 2015/525

МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2015/956

Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2015/957

Друштво за производство, трговија и услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО Прилеп

MK/T/ 2015/216

Друштво за производство, трговија и услуги АРОМА-УНО увоз извоз ДОО Прилеп

MK/T/ 2015/217

Друштво за производство, трговија и услуги БЛУНЕТ ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2015/1260

Скопјр
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/4

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

MK/T/ 2016/5

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/6

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

MK/T/ 2016/7

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/8
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Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/9

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

MK/T/ 2016/10

Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2016/11

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2015/937

Куманово
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ
Гостивар

MK/T/ 2015/1222

Друштво за производство, трговија и услуги МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/329

Друштво за производство, трговија и услуги ТВИНС БУ АМА КРЕАТИВ

MK/T/ 2016/323

КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за производство, трговија и услуги ТВИНС БУ АМА КРЕАТИВ
КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2016/324

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/34

Друштво за производство, трговија и услуго ПАРК ГИНОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз
с. Гиновци

MK/T/ 2016/287

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет

MK/T/ 2015/1102

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2015/1103

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет

MK/T/ 2015/1104

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги КАМИН ДООЕЛ
експорт-импорт Гостивар

MK/T/ 2016/355

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ВЕГА КОЛОР

MK/T/ 2016/603

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, услуги и трговија ТМ ДОО Штип

MK/T/ 2016/184

Друштво за промет и услуги СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2016/549

Друштво за промет на големо и мало производство и услуги РИВЕРСАЈДСАНРАЈС ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2016/327

Друштво за промет на големо и мало производство и услуги РИВЕРСАЈД-

MK/T/ 2016/328

САНРАЈС ДООЕЛ увоз-извоз
Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, Скопје

MK/T/ 2014/1408

Друштво за транспорт и логистика БОМИ 10 ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2016/240

Скопје
Друштво за транспорт и услиго НАС ГАС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/74

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/510

Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000

MK/T/ 2016/511
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КОМПАНИ ДОО Скопје
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/512

Друштво за трговија и туризам ТУРИСТ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА увоз-извоз

MK/T/ 2016/331

ДООЕЛ Битола
Друштво за трговија и услуги ЕЛ ИМПЕКС ФАРМ ДОО Скопје

MK/T/ 2016/288

Друштво за трговија и услуги КАФЕ БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/500

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/174

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/566

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/756

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

MK/T/ 2016/758

Друштво за трговија и услуги ЛИТЛ БОКС ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2016/325

Друштво за трговија и услуги МЕРЦЕДЕС 13-666 ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2015/1071

Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/97

Друштво за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/98

Друштво за трговија на големо и мало Агротехна Атанас и др. ДОО увоз-извоз
Скопје

MK/T/ 2015/999

Друштво за трговија на мало ДАЈМОНД АЛЕКСИС МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/147

Друштво за трговија на мало ДАЈМОНД АЛЕКСИС МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/693

Друштво за трговија на мало со мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2012/1159

Скопје
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/57

Друштво со ограничена одговорнот за трговија, производство и услуги СЛОГА

MK/T/ 2015/976

ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
Езимит Вино

MK/T/ 2016/265

ЕЛЕКТРОЛУКС ПАЛЕНЗО ТЕОДОР

MK/T/ 2016/264

ЕЛЕКТРОМОНТАЖА СКЛОПКИ ДОО Охрид

MK/T/ 2015/987

Еленова Сара

MK/T/ 2016/110

Еленова Сара

MK/T/ 2016/111

Еленова Сара

MK/T/ 2016/112

Еленова Сара

MK/T/ 2016/113

Еленова Сара

MK/T/ 2016/114

Еленова Сара

MK/T/ 2016/115

Еленова Сара

MK/T/ 2016/116

Еленова Сара

MK/T/ 2016/117

Здружение од областа на уметноста, културата, традицијата и забавата АСТЕРИОН
5 Битола

MK/T/ 2016/735

Златевски Љубиша

MK/T/ 2015/1107

Златевски Љубиша

MK/T/ 2015/1108

Златевски Љубиша

MK/T/ 2016/277

Златевски Љубиша

MK/T/ 2016/278
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Илиевски Љупчо

MK/T/ 2016/722

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје

MK/T/ 2016/719

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје

MK/T/ 2016/720

Империал Тобако ТКС а.д. Скопје

MK/T/ 2016/739

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ

MK/T/ 2016/352

Јуникс Доо Скопје-Друштво за напрднимаркетинг истражувања, производство,

MK/T/ 2015/1069

промет и интелектуални услуги
КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/ 2016/515

Коктел Трејд Дооел Тетово

MK/T/ 2009/494

Лидија Балтовска

MK/T/ 2016/685

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2016/153

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2016/567

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2016/33

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2016/215

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2016/216

Мебел-Ви ДООЕЛ

MK/T/ 2016/92

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

MK/T/ 2016/209

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

MK/T/ 2016/210

Модни додатоци ОТИМО Скопје

MK/T/ 2016/498

Мусах Фејзулов

MK/T/ 2016/666

Мухарем Тало

MK/T/ 2016/297

МЏ РОБИН ДОО

MK/T/ 2016/266

МЏ РОБИН ДОО

MK/T/ 2016/267

Народна банка на Република Македонија

MK/T/ 2016/258

Народна банка на Република Македонија

MK/T/ 2016/260

Настев Љупчо

MK/T/ 2015/574

Настев Љупчо

MK/T/ 2015/575

Николоски Игор and Николоски Војо

MK/T/ 2016/70

Николоски Игор and Николоски Војо

MK/T/ 2016/71

Николоски Никола

MK/T/ 2016/469

Николоски Никола

MK/T/ 2016/470

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1080

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1083

НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје

MK/T/ 2015/1084

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје

MK/T/ 2016/312

Општина Битола

MK/T/ 2016/878

ПЕТРОЛ ТРЕЈД КОМПАНИ ДОО експорт-импорт

MK/T/ 2016/56

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

MK/T/ 2016/525

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

MK/T/ 2015/147

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2016/330
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Ристов Драганче

MK/T/ 2016/30

Ристов Драганче

MK/T/ 2016/31

Ружица Антиќ

MK/T/ 2015/1118

СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје

MK/T/ 2016/321

Силвер Импекс дооел

MK/T/ 2016/104

Стојков Душко

MK/T/ 2016/3

Стојков Душко

MK/T/ 2016/310

Стојков Душко

MK/T/ 2016/311

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

MK/T/ 2014/179

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

MK/T/ 2014/180

СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ

MK/T/ 2014/181

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2015/932

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2015/1034

ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

MK/T/ 2015/123

Телевизиско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2016/24

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/337

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/338

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/339

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/340

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/341

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/342

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/343

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/344

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/345

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/346

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/347

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/688

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/689

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

MK/T/ 2016/690

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци

MK/T/ 2016/691

ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АНАБЕЛА
2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД

MK/T/ 2015/988

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВИО ЛАБС ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2016/674

Скопје
Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги АНЖИ
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово

MK/T/ 2016/298

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1036

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2015/1037

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/1038

Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ТРД РАДИО КАНАЛ 77

MK/T/ 2016/108

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

MK/T/ 2016/109

Ултранет ДОО Скопје

MK/T/ 2015/899

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1269

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1270

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1271

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1272

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1273

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1274

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1275

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2015/1276

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/49

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/249

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/250

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/251

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/270

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/271

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/272

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/273

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/274

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/275

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/279

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/280

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/333

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/506
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/507

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/ 2016/508

ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД (FASHION TRADE VIP Ltd.)

MK/T/ 2016/556

Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2015/972

Финансиско друштво МОНИМАКС ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2015/952

ФИТОФАРМ

MK/T/ 2016/630

Фотиј Величков

MK/T/ 2016/224

Шерденков Дарко

MK/T/ 2015/944

ШЕРИ ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Куманово

MK/T/ 2016/313
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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) 23703

(151) 23/09/2016

(210) TM 2002/603

(220) 25/07/2002

(450) 31/10/2016
(732) Јана Божиновска

(181) 25/07/2022
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

ул. “Милан Марковиќ“ бр.43 1000 Скопје,
MK

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
ул. “Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ФОРВИТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски, ветеринарни и
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали
за
завои;
средства
за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти
од месо; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, слаткa;
јајца, млеко и млечни производи; масло за
јадење,
кл. 30

масла;
конзерви
сосови за салата; ароматични

препарати за употреба во исхраната, ароми
за слатки (различни од етеричните масла),
ароми/мирудии/, бадеми (слатки врз база на
бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово

(111) 23637

(151) 14/09/2016

тесто,

(210) TM 2004/411

(220) 07/06/2004

божикни дрва, брашно (јадења врз база на
брашно),
брашно
(најфинo
пченкарно

(181) 07/06/2024
(450) 31/10/2016
(732) ГОРАН ИВАНОВСКИ
бул."Партизански одреди" бр.99-2/10, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

MONTECO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци
(111) 23641

(151) 20/09/2016

(210) TM 2005/444

(220) 17/06/2005
(181) 17/06/2015

бисквити,

за

украсување

брашно),
ванилија
/арома/,
ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, гриз, диви
ореви за употреба во исхраната, екстракти за
исхрана, екстракти на слад за употреба во
исхраната, жито (брашно од жито), какао,
пијалоци врз база на какао, производи од
какао, какао со млеко, карамел бомбони,
ладни пиајлоци /шербет/, марципан /слатки
од шеќер и бадем/,матена павлака,мед,
медени слатки, меласа, мента/бонбони од
мента/,
мента
за
слатки,
мирудии
ароматични,

морски

слатки, палачинки,
пијалоци врз база

оревчиња,овошни

пастили /бомбони/,
на какао, природни

засладувачи, пудинзи, пченкарно брашно,
саќести слатки, скроб за употреба во
исхраната,
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слаткарски производи, слатки, слатки, слатки

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2 REGON

(прашок за слатки), слатки (тесто за слатки),

1809035403, PL

слатки од бадем, стапчиња-слатки, торти,
украси за слатки /за јадење/ засладувачи,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ферменти за тесто, фондани /врста
бомбони/, цимет /мирудија/, црн шеќер, чајни

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28,1000 Скопје

слаткички (мињони), чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко, чоколада, шеќер, шеќер

(540)

/жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни
производи,
шеќерни
производи
за
украсување; кафе, чај, замена за кафе,
тапиока,
кл. 43 подготвување храна и пијалоци
(111) 23629

(151) 06/09/2016

(210) TM 2006/499

(220) 05/05/2006

саго

(591) црна, бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства

за

белење

и

други

супстанции за перење; прпепарати за
чистење, полирање, триење (рибање) и

(181) 05/05/2016
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-

нагризување; сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за

извоз Скопје
ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK

кл.

коса;

препарати
5

за

нега

фармацевтски

и

на

забите.

ветеринарни

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

препарати; санитарни препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

се користат во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли;
средства за дезинфекција; препарати, за
уништување
штетници;
фунгициди,
хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни
апарати
и
инструменти;

(591) црвена, црна и темно портокалова
(551) индивидуална

вештачки

екстремитети,

очи

и

заби;

чај;

ортопедски производи; хируршки материјали
за
шиење

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

кл. 16 хартија, картон и производи од нив,

(111) 23686

(151) 23/09/2016

што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;

(210) TM 2007/824

(220) 20/08/2007

фотографии;

(510, 511)
кл.
30

цејлонски

(181) 20/08/2017
(450) 31/10/2016
(732) VALEANT sp.z.o.o. sp. j.
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материјал;

лепила за канцелариска и куќна употреба;
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пишување и канцелариски прибор (освен
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мебел), материјали за инструкции и настава
(освен

апарати);

пластични

материјали

(450) 31/10/2016
(732) ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

за пакување, што не се опфатени во другите
класи; карти за играње, печатарски букви;

с.Велмеј Дебарца, Охрид, MK

клишиња

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) 23687

(151) 23/09/2016

(210) TM 2008/648

(220) 10/06/2008
(181) 10/06/2018

(450) 31/10/2016
(732) DJORDANS LTD
Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG

(591) бела, црна, зелена, сина и виолетова

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 32 сируп
(111) 23627

(151) 30/08/2016

(210) TM 2011/333

(220) 08/04/2011
(181) 08/04/2021

(450) 31/10/2016
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18

кожа и имитација на кожа и

производите од нив што не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK
(540)

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 22 јажиња, мрежи, шатори, настрешници
од

платно,

надворешни

навлаки

за

автомобили, едра, вреќи и торби што не се
опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума и пластични
материи), сурови текстилни влакнести

(591) црна, златна, бела, сребрена, кафена,
жолта

материи
кл. 25 облека, обувки и капи

(551) колективна

(111) 23719

(151) 29/09/2016

(210) TM 2009/271

(220) 25/03/2009

(510, 511)
кл. 33

алкохолни

пијалоци

(ракија)

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со алкохолни пијалоци (ракија)

(181) 25/03/2019
Трговски марки
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(111) 23737

(151) 05/10/2016

(210) TM 2011/630

(220) 07/06/2011
(181) 07/06/2021

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

СИРУП ЈАБОЛКО
(591) -жолта, зелена, црвена, бела и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(111) 23735

(151) 05/10/2016

(210) TM 2011/632

(220) 07/06/2011

(591) црвена, зелена, бела, портокалова и
жолта

(181) 07/06/2021
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

(510, 511)

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

СИРУП ПРАСКА

препарати за производство на пијалоци
(111) 23736

(151) 05/10/2016

(210) TM 2011/631

(220) 07/06/2011
(181) 07/06/2021

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK

СИРУП ЛИМОН

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(591) жолта, зелена, бела, црвена

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 32

безалкохолни пијалаци, пијалаци од

овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
(111) 23734

(151) 05/10/2016

(210) TM 2011/633

(220) 07/06/2011

(181) 07/06/2021
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги увоз - извоз ИНОСПЕКТАР ГРУП
ДООЕЛ
ул.Бигла, б.б., с. Велмеј, Дебарца, MK
(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

PROSTAMOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба
(111) 23648

(151) 20/09/2016

(210) TM 2011/1225

(220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021

(450) 31/10/2016
(732) Фондација ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО
- МАКЕДОНИЈА Скопје
бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје, MK
(540)

(591) бела, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

СИРУП ПОРТОКАЛ
(591) портокалова, жолта, зелена, бела,

(111) 23723

(151) 03/10/2016

(210) TM 2012/895

(220) 29/08/2012
(181) 29/08/2022

црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(450) 31/10/2016
(732) ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од

Индустриска зона Доброшане, Куманово,

овошје и овошни сокови, сирупи и други

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

препарати за производство на пијалоци

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

(111) 23733

(151) 05/10/2016

(540)

(210) TM 2011/826

(220) 28/07/2011

MK

(181) 28/07/2021
(450) 31/10/2016
(732) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
Трговски марки
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл.

30

производи

од

тесто

(510, 511)

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
производи од тесто и услуги на продажба на

кл. 22
јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници
од
платно,
надворешни

големо врзани за производи од тесто

навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби
кои не се опфатени со другите класи,

(111) 23722

(151) 03/10/2016

(210) TM 2012/1095

(220) 17/10/2012

материјали за полнење душеци (освен од
гума или од пластични материи), сурови

(181) 17/10/2022

текстилни

влакнести

материи

(450) 31/10/2016
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

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

Max-Born-Strasse 4, D-22761 Hamburg, DE

кревети
кл.
25

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

и
облека,

обувки

и

маси
капи

кл. 39 пакување и складирање стока
(111) 23630

(151) 29/08/2016

(210) TM 2013/854

(220) 12/09/2013
(181) 12/09/2023

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за посредување и промет
со недвижнини ИХНЕ Реалти ДОО Скопје
ул.Благој Давков бр.18, лок.3, Скопје, MK
(540)
(591) сива, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун обработен или необработен,
тутунски производи, цигари, пури, замена за
тутун кои не се за медицински или лековити
цели, кибрити и артикли за пушачи
(111) 23720

(151) 03/10/2016

(210) TM 2012/1241

(220) 22/11/2012

(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2016
(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ
52, 7000, Битола, MK
(540)

(591) бела, црна
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(591) портокалова, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; управување со работи;
канцелариски
работи
кл. 36

работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции
(111) 23730

(151) 30/09/2016

(210) TM 2013/881

(220) 16/09/2013

(181) 16/09/2023
(450) 31/10/2016
(732) Зоран Милошоски
Трговски марки
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ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK

печатење со препознавање на глас; хардвер

(540)

и софтвер за системи 3D камера што се
користат за следење на око и препознавање
на гестикулации; електронски безбедносни

TEM-HEM ТЕМ-ХЕМ

апарати и апарати за надзор; безбедносен
софтвер и хардвер што користи технологија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство
на
пијалоци
кл. 33

алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со безалкохолни пијалоци
(111) 23740

(151) 05/10/2016

(210) TM 2013/1195

(220) 20/12/2013
(181) 20/12/2023

телевизори, дигитални музички плеери, ДВД
плеери, рекордери, развивачи и режачи,
лични дигитални уреди, дигитални камери и
дигитални рекордери, производи за домашно

графички чип сетови, визуелни процесори,
визуелни ко-процесори, уреди за поддршка,
софтвер и хардвер; компјутерски софтвер за
управување со лични информации; софтвер

2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California, 95052-8119, US

за управување со база на податоци; софтвер

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

за синхронизација на база на податоци;
интегрални кола; мемории за интегрални

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кола;
чипови
за
интегрални
кола;
компјутерски чип сетови; полупроводнички

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

процесори;
процесори;

INTEL REALSENSE

чипови за полупроводнички
полупроводнички
чипови;

микропроцесори;

(551) индивидуална
(510, 511)

рачни

електронски лични организатори; апарати и
потрошувачки
електронски
уреди;

драјвери, видео камери, графички картички,
графички единици за обработка (GPU),

(450) 31/10/2016

компјутери;

паметни (смарт) телефони; преносни и рачни

кино, видео игри, аудио драјвери, видео

(300) 47576 18/11/2013 TT
(732) Intel Corporation

кл.

за следење на око и гестикулација;
целуларни телефони; мобилни телефони;

печатени

кола

плочи;

печатени кола, интегрални колa, печатени
кола плочи и електрични кола; плочи на
9

електронски кола; компјутерски матични
плочи; компјутерски мемории; оперативни

компјутери;

системи; микроконтролери; процесори за
податоци; централни единици за обработка

миникомпјутери;
компјутерски
хардвер;
компјутерски софтвер; хардвер и софтвер за

(CPU); полупроводнички мемориски уреди,

препознавање
на
глас;
софтвер
за
конверзија на говор во текстот; гласовно

мемории за полупроводници и единици за
полупроводничкa меморија; софтвер за

оспособени софтверски апликации; софтвер
за препознавање на знаци; компјутерски

процесори што може да се програмираат;
дигитални
и
оптички
микропроцесори;

софтвер во областа на мајчин јазик, говор,

компјутерски периферни уреди; плочи за
видео кола; плочи за аудио кола; плочи за

говорник, јазик, препознавање на глас и

Трговски марки
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кола;

видео

акцелератори;

графички

мултимедијални

за употреба во заштитата на компјутерските
мрежи

од

кражба

на

податоци

или

акцелератори; видео процесори; плочи за
видеопроцесори; мемории за податоци;

оштетување од страна на неовластени
корисници; компоненти за компјутери; плочи

компјутерски хардвер, компјутерски чипови и
микропроцесори
оптимизирани
за

за компјутерско зголемување на глас; плочи
за зголемување на компјутерски глас,

електронски
алгоритамски

податоци, слика и видео; плочи за флеш
меморија и флеш мемориски картички;

работа

и

безбедносен
надзор;
софтверски програми за
контрола

компјутери;

телекомуникациска опрема и компјутерски

компјутерски оперативен системски софтвер;
компјутерски оперативни системи; екстензии

мрежи, имено системи за обработка и
оперативни системи; телекомуникациски

на компјутерски систем, алатки и услуги во
областа на апликативен софтвер за

апарати и инструменти , компјутерски рутери,
хабови , сервери и прекинувачи, компјутерски

поврзување на персонални компјутери,
мрежи,
телекомуникациски
апарати
и

хардвер и софтвер за развој, одржување и
користење на локални и широкопојасни

апликации за глобална компјутерска мрежа;

компјутерски

компјутеризирани телекомуникации и опрема
за мрежно поврзување составена од софтвер

електронски
уреди
за
контрола
на
интерфејси и контрола на компјутери и

за оперативен систем; компјутерски хардвер
и софтвер за подобрување и обезбедување

глобалните
компјутерски
и
телекомуникациски мрежи со телевизиски и

на трансфер, пренос, прием, обработка и
дигитализација во реално време на аудио и

кабелски преноси и опрема; апарати за
тестирање и програмирање интегрални кола;

видео графички информации; компјутерски

апарати и уреди за компјутерска периферна

фирмвер;
компјутерски
оперативен
системски софтвер, компјутерски услужен

меморија; компјутерски сервери со фиксна
функција;
хардвер
за
компјутерско

софтвер и друг компјутерски софтвер што се
користи за одржување и работа на

вмрежување,
софтвер за

компјутерски
системи;
компјутерски
инсталации; мемориски плочи; уреди за

управување со далечински пристап
и
комуникација со локални мрежи (LAN-ови),

складирање,

виртуелни

џамп

на

драјвери,

мемориски

мрежи;

сет-топ

боксови;

компјутерски
хардвер
креирање, посредување

приватни

мрежи

и
и

(VPN),

(флеш) драјвери, тамб драјвери, системи за
безбедност за компјутерски хардвер и

широкопојасни мрежи (WAN-ови) и глобални
компјутерски мрежи; рутер, прекинувачи,

софтвер, компјутерска заштита (firewalls),
сервер за мрежен пристап на хардвер за

хабови
и
оперативен
софтвер
за
управување; компјутерски софтвер и хардвер

креирање и одржување на компјутерска
заштита (firewalls), виртуелна приватна

за употреба во обезбедување на повеќе
кориснички
пристапи
до
глобалната

мрежа

компјутерска

(VPN)

компјутерски

хардвер

и

информациска

мрежа

за

компјутерски сервер оперативен софтвер за
креирање и одржување на компјутерска

пребарување , добивање, пренесување,
манипулирање и ширење на широк спектар

заштита (firewalls); софтвер за обезбедување
на безбедноста на компјутерски мрежи;

на информации; компјутерски софтверски
алатки за посредување на софтверски

софтвер за контрола на пристап и
безбедност; компјутерски хардвер и софтвер

апликации од трети лица; компјутерски
хардвер и софтвер за безжична мрежна

486 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

комуникација; електронски публикации за

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

превземање како билтени, книги, магазини,

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

списанија, брошури и трудови во областа на
електрониката,
полупроводниците,

(540)

интегралните електронски апарати и уреди,
компјутерите, телекомуникациите, забавата,
телефонијата и жичните и
телекомуникации; структурни
опрема

за

сите

безжичните
делови и

горенаведени

стоки;

прирачници со инструкции кои се продаваат
заедно
со
гореспоменатите
стоки
и
електронски прирачници со инструкции за
превземање од глобалната компјутерска
мрежа,
научни,
наутички,
геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање,
проверка
(контрола),
апарати
и инструменти за спасување и обучување;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување
и
исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контрола
апарати
за

на електрична енергија;
снимање,
пренос
или

репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
компакт дискови, ДВД-ја и други дигитални
медиуми за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;
регистарски каси, машини за сметање,
опрема
за
обработка
на
податоци,
компјутери; компјутерски софтвер; апарати
за гаснење пожар
(111) 23653

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/121

(220) 11/02/2014

CEVAHIR SKY CITY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, метални материјали
за железнички шини, неелектрични кабли и
жици од обичен метал, железарија, мали
метални предмети, метални цевки, каси,
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи и руди
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со
недвижен

имот

кл. 37 градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги
(111) 23652

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/122

(220) 11/02/2014
(181) 11/02/2024

(450) 31/10/2016
(732) ТУРМАК градежништво, индустрија и
трговија, Акционерско друштво Истанбул
Р. Турција Подружница Скопје
бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

CEVAHIR SUN CITY
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 11/02/2024
(450) 31/10/2016
(732) ТУРМАК градежништво, индустрија и
трговија, Акционерско друштво Истанбул

кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални градежни материјали, метални

Р. Турција Подружница Скопје
бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK

жици од обичен метал, железарија, мали

Трговски марки

преносни конструкции, метални материјали
за железнички шини, неелектрични кабли и
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производи од обичен метал што не се

(732) ТУРМАК градежништво, индустрија и

вклучени

трговија, Акционерско друштво Истанбул

во

другите

класи

и

руди

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работи поврзани со

Р. Турција Подружница Скопје
бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK

недвижен
имот
кл. 37 градежни конструкции, поправки и

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

инсталациски услуги

(540)

(111) 23651

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/123

(220) 11/02/2014
(181) 11/02/2024

(450) 31/10/2016
(732) ТУРМАК градежништво, индустрија и
трговија, Акционерско друштво Истанбул
Р. Турција Подружница Скопје
бул.„Србија“ бр.31-а, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

CEVAHIR SONCEV GRAD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури,
метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, метални материјали
за железнички шини, неелектрични кабли и
жици од обичен метал, железарија, мали
метални предмети, метални цевки, каси,
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи и руди
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

SONCEV GRAD
(551) индивидуална

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот

(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури,

кл. 37 градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги

метални

градежни

материјали,

метални

преносни конструкции, метални материјали
за железнички шини, неелектрични кабли и

(111) 23655

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/126

(220) 11/02/2014

жици од обичен метал, железарија, мали
метални предмети, метални цевки, каси,
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи и руди

(181) 11/02/2024
(450) 31/10/2016
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, Massachusetts

кл. 36

02127, US

осигурување, финансиски работи,

монетарни работи и работи поврзани со
недвижен
имот

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

кл. 37 градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги

(540)

PURE BLISS
(111) 23650

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/124

(220) 11/02/2014
(181) 11/02/2024
(450) 31/10/2016

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспензери, касети,
држачи,

и

кертриџи,

сите

специјално

дизајнирани за и што содржат жилети,
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делови и опрема за сите горенаведени

заштита на имот и лица, лични и социјални

производи

потреби што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(111) 23726

(151) 03/10/2016

(210) TM 2014/139

(220) 12/02/2014
(181) 12/02/2024

(450) 31/10/2016
(732) Адвокатска канцеларија Давор
Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 23724

(151) 03/10/2016

(210) TM 2014/141

(220) 12/02/2014

(181) 12/02/2024
(450) 31/10/2016
(732) Адвокатска канцеларија Давор
Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

потреби што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

потреби што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците.

(111) 23725

(151) 03/10/2016

(111) 23649

(151) 15/09/2016

(210) TM 2014/140

(220) 12/02/2014

(210) TM 2014/187

(220) 25/02/2014

(181) 12/02/2024
(450) 31/10/2016

(181) 25/02/2024
(450) 31/10/2016
(732) ДТТУ Кинисси т.о. доо
ул.Ленинова бр.46, Скопје, MK

(551) индивидуална

(300)
(732) Адвокатска канцеларија Давор
Попивода
ул.Атинска бр.25, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(591) црвена, темно-сина, црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,

кл. 39
транспортни услуги, пакување и
складирање
на
стока,
организирање

спортски
и
културни
активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
Трговски марки

патувања
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чорапи;

топлинки

за

уши;

вратоврски;

(111) 23654

(151) 15/09/2016

смокинзи; елеци; килтови; шалови; блејзери;

(210) TM 2014/200

(220) 27/02/2014
(181) 27/02/2024

комбинезони; маски за спиење; појаси со
торбички за пари; престилки; венчаници;

(450) 31/10/2016
(732) БУЈАМИН ФАЗЛИУ

свадбени тоалети; фустани за деверуши:
тоалети за деверуши; манжетни; шалови во

ЧЕРКЕЗИ, КУМАНОВО, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

округла долгнавеста форма; на.метки од
крзно

СКОПЈЕ

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на големи и
мало
на
женска
облека;
фустани;
фустанчиња; тоалети; венчаници; свадбени
тоалети; фустани за деверуши; тоалети за
деверуши.

(551) индивидуална

(111) 23731

(151) 30/09/2016

(210) TM 2014/395

(220) 07/04/2014

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање.
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; производи за лична нега и
парфимериски производи. имено. екстракт на
парфем, парфем, колонска вода, тоалетна
вода,
парфимиран
спреј
за
тело
кл.

25

облека,

обувки,

капи;

(181) 07/04/2024
(450) 31/10/2016
(732) Златески Тони
ул.Браќа Ламески бр.38, Прилеп, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

чизми;

конфекција; чорапи; трикотажа; хулахопки;
марами; капи; беретки; шалови; ракавици;
ракавици со еден прст; појаси (како делови
од облека); кошули; маици; поло маици;
спортски кошули; панталони; фармерки;
шорцеви. костими за капење; бикини; долна
облека;

нежна

долна

облека;

бањарки;

тренерки; палта; јакни; ветровки; облека за
на плажа; костуми; џемпери и џемпери со
копчиња; плетенини; хеланки; вратоврски;
пижами; елеци; траки за глава и траки за
зглобовите на рацете; машка облека: женска
облека; детска облека; долна облека; облека

(591) жолта, плава, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
китова коска, школка, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
материјали или производи од пластика

за мажи. жени, деца и доенчиња; панталони;
здолништа;
наметки;
блузи;
фустани;
фустанчиња; тоалети; облека за спиење;
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(181) 16/04/2024
(450) 31/10/2016
(732) КИМЕ-ГРАФ Дајанчо Д.О.О.Е.Л. увозизвоз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности

ул.Милан Зечар 13, Куманово, MK
(540)

(111) 23628

(151) 06/09/2016

(210) TM 2015/191

(220) 09/03/2015
(181) 09/03/2025
(450) 31/10/2016

(591) -црна, магента, жолта, цијан и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи;
печатени работи, книговезнички материјал
(111) 23739

(151) 05/10/2016

(210) TM 2015/91

(220) 29/01/2015

(181) 29/01/2025
(450) 31/10/2016
(732) Влатко Павлески
Владимир Комаров 1а/5/лок.1, 1000 Скопје,
MK

(732) Мешков Манче
ул.7 ми Септември бр.52, Кавадарци,
Кавадарци, MK
(740) ТП Мешков Офис
ул.7 ми Септември бр.52, Кавадарци
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 служење храна и безалкохолни и
алкохолни пијалаци

(540)

PRIMA DANZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности
(111) 23738

(151) 05/10/2016

(210) TM 2015/92

(220) 29/01/2015
(181) 29/01/2025

(450) 31/10/2016
(732) Влатко Павлески
Владимир Комаров 1а/5/лок.1, 1000 Скопје,
MK
(540)

(111) 23671

(151) 06/09/2016

(210) TM 2015/201

(220) 18/02/2015

(181) 18/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

МАCEDONIA OPEN
Трговски марки
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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,
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компјутеризирани комуникации, услуги на

материјал, изработка на такси, изводи од

менаџмент

и

сметка (изработка на изводи од сметка),

глобални
комуникациски
мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

податоци

/продажба

на

на

центри

трети

на

податоци

лица;

услуги

на

за

трето

лице/,

пропагандни

провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

на
на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

информирање,
(служби
за

наподатоци; обезбедување информации во

телефонско

областа
на
мрежни
услуги
на
компјутеризирани комуникации и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци

центри на податоци

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

одговарање/за

отсутни

(111) 23670

(151) 06/09/2016

(210) TM 2015/202

(220) 18/02/2015

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(181) 18/02/2025

комуникациска

мрежа;

обезбедување

(450) 31/10/2016
(732) 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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани
услуги
(ИСДН),
интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките

услуги на приватна линија; обезбедување
услуги
на
телекомуникациски
мрежни

картотеки), изложби (организирање изложби)

премини и услуги на поврзување со протокол
на пренос на рамка заради пренос на

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
Трговски марки

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација
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на гласот, податоци, видео и мултимедиа;

податоци

овозможување

телекомуникациско

провајдери на апликативни услуги (АСП),

на

трети

поврзување на интернет и на други
компјутеризирани комуникации, податоци и

имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

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;

областа

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

компјутеризирани комуникации и услуги на
центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(111) 23681

(151) 15/09/2016

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2015/203

(220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

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

податоци; телекомуникациски услуги, имено

(540)

на

лица;

мрежни

услуги

услуги

на

на

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
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(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
Трговски марки
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/продажба

за

трето

лице/,

пропагандни

на електронски податоци за трети лица;

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

телекомуникациски

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
телефонско

услуги,

особено,

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

претплатници/, ширење рекламен материјал

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
телефон,
комуникациска

и
глобална
обезбедување

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

мултикориснички интерактивен пристап на

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
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

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,

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

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
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

телекомуникациско

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
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

телевизија
мрежа;

Трговски марки

програмирање,
комуникациски мрежи,

комуникациски

мрежи;
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на

претплатници/, ширење рекламен материјал

компјутеризирани комуникации и услуги на

на

мрежни

услуги

/трактати, проспекти, печатени примероци

центри на податоци

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

(111) 23680

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/204

(220) 18/02/2015

обезбедување информацми од именик по пат
на
телефон,
телевизија
и
глобална

(181) 18/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

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
(540)

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата; видео

глобална комуникациска мрежа; пренос и

и
(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
телефонско
одговарање
телефонско
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аудио

телеконференции

по

пат

на

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

информирање,
(служби
за

одговарање/за

отсутни

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
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

насочување на повиците; услуги на центрите

(732) Друштво за комуникациски услуги

за пораки во вид на телефонски говорни

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

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

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

(540)

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги
на
електронски
пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

кл. 35

услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;

дејности (помош во водењето на

дејностите), демонстрација на производи,
информации за дејноста, информатички

консалтинг услуги и услуги на дизајн во

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)

областа на
компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

во комерцијални или рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување

телекомуникација, комуникациски мрежи,
компјутеризирани комуникации, услуги на

уреднички апарати, изнајнување рекламен

менаџмент
глобални

на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка),

обезбедување услуги на центри на податоци;

јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,

хостирање
(хостинг),
складирање
и
одржување на web страници, web центри,

огласување /рекламирање/, организирање
дејности (советување за организирање на

електронска пошта, електронски групи, лист
сервери како и на дигитална содржина и

дејностите),

податоци на трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП),

плакатирање

преписи
на
/продажба за

/огласување/,

соопштенија,
промоција
трето лице/, пропагандни

имено, хостирање компјутерски софтверски

дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат на

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

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

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;

центри на податоци
(111) 23679

(151) 15/09/2016

обезбедување информацми од именик по пат

(210) TM 2015/205

(220) 18/02/2015

на
телефон,
комуникациска

(181) 18/02/2025
(450) 31/10/2016
Трговски марки

телевизија
мрежа;

и
глобална
обезбедување

мултикориснички интерактивен пристап на
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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

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

лица;

услуги

и

апликации

премин

трети

складирање

компјутеризирани комуникации, податоци и

мрежен

за

технологии,

на

(111) 23677

(151) 15/09/2016

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта; телекомуникациски услуги, особено,

(210) TM 2015/207

(220) 18/02/2015
(181) 18/02/2025

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

(450) 31/10/2016
(732) Трговско радиодифузно друштво ТВ

за пораки во вид на телефонски говорни

ЕРА ДОО Скопје

пораки;
услуги
на
видео
и
аудио
конференции и конференции на телефонски

ул. Џон Кенеди бр. 9А Скопје, MK

податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги, имено, безжичен пренос на звук и

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2
(540)

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

ERA TV
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(551) индивидуална

услуги

(510, 511)

фотографија

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски

шоу програми (продукција на шоу програми)

работи
телевизиски

кл. 41 образовни услуги, обука;
спортски и културни активности

реклами

на

студија

за

фотографски

снимање
репортажи

забава,

телевизиско
рекламирање
рекламен простор (изнајмување рекламен

(111) 23662

(151) 15/09/2016

простор)

(210) TM 2015/210

(220) 19/02/2015

рекламирање

рекламирање

(огласување)
рекламни огласи (ширење на рекламните

(181) 19/02/2025
(450) 31/10/2016

огласи) рекламни текстови (објавување
рекламни текстови) рекламни текстови

(300) 201431504 23/10/2014 AZ
(732) British American Tobacco (Brands)

(пишување
рекламни
телекомуникациски
услуги

Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R

текстови)
(договарање

претплати за телекомуникациски услуги ) за

2PG, GB

трети
ширење

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

кл.

на

рекламните

38

лица
огласи

телекомуникации

емитување
телевизиски

телевизиски
програми

телевизиски

програми
(емитување

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

програми)

телевизиско
купување
(телешопинг)
(обезбедување телекомуникациски канали за
телевизиско
купување
телекомуникациски канали

(телешопинг)
(обезбедување

телекомуникациски канали) за телевизиско
купување
(телешопинг)
(продукција

на

радио

и

телевизиски

програми) разонода (забава) резервирање
места
за
шоу
програми
рекреација

(591) бела, зелена и црвена
(551) индивидуална

(известување
синхронизација

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,

за
снимање

рекреација)
видеоленти

телевизиска
забава
телевизиски апарати (изнајмување радио и

запалки, кибрити, артикли за пушачи

телевизиски

(111) 23660

(151) 15/09/2016

телевизиски програми (продукција на радио и
телевизиски
програми)

(210) TM 2015/211

(220) 19/02/2015
(181) 19/02/2025

титлување
филмови
услуги на естрадни уметници (забавувачи)

(450) 31/10/2016
(300) 201431503 23/10/2014 AZ
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited

услуги
услуги

на

апарати)

пишување
на

Трговски марки

сценарија
репортери
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Globe House, 4 Temple Place, London WC2R

(210) TM 2015/218

2PG, GB

(220) 20/02/2015
(181) 20/02/2025

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

(450) 31/10/2016
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

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

ул. “Батајнички друм“ б.б. , YU

(540)

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

DAMATON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски

и

ветеринарски

препарати;
санитарни
препарати
за
медицински цели; диететски супстанции што
(591) бела, црна и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(111) 23667

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/214

(220) 19/02/2015
(181) 19/02/2025

(450) 31/10/2016
(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)

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,

хербициди
(111) 23665

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/222

(220) 20/02/2015
(181) 20/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 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,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
(пијалаци), минерална вода, газирана вода

делови и опрема за сите горенаведени
производи
(111) 23656

(111) 23673
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(210) TM 2015/223

(220) 20/02/2015
(181) 20/02/2025

(450) 31/10/2016
(300) UK00003073728 23/09/2014 UK
(732) CARRERAS 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

(591) црна, бела, сите нијанси на сива и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

цигари, тутун, производи од тутун,

запалки, кибрити, артикли за пушачи

(540)

(111) 23721

(151) 03/10/2016

(210) TM 2015/227

(220) 24/02/2015

(181) 24/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Војо Николоски and Игор Николоски
(591) црна, црвена, сите нијанси на жолта и
сина
(551) индивидуална

ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар , MK
and ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар,
MK

(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун,
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(111) 23661

(151) 06/09/2016

(210) TM 2015/224

(220) 20/02/2015
(181) 20/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) кафеана, зелена, жолта, портокалова,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јајца

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

(111) 23729

(151) 03/10/2016

(210) TM 2015/228

(220) 24/02/2015

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(181) 24/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Океан ком трејд доо Скопје
ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)
Трговски марки
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(111) 23727

(151) 03/10/2016

(210) TM 2015/230

(220) 24/02/2015
(181) 24/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) Океан ком трејд доо Скопје
ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,
MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена,
сива

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл. 35

30
макарони
услуги при продажба на големо и

мало со макарони
(111) 23728

(151) 03/10/2016

(210) TM 2015/229

(220) 24/02/2015
(181) 24/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) Океан ком трејд доо Скопје

(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена
(551) индивидуална

ул. Качанички пат бб. Визбегово-Бутел,

(510, 511)

MK

кл.
кл. 35

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

30
ориз
услуги при продажба на големо и

мало со ориз
(111) 23672

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/234

(220) 25/02/2015
(181) 25/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за трговија, производство
и услуги ЕМИ-БЕТИ увоз извоз ДОО
ул. Јан Хус бр. 27, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена,
сива

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
30

брашно

за

исхрана

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со брашно

502 | С т р а н а

(591) црвена
Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 балони (воздушни балони), балони
(дирижабл
балони)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот
на невролошки пореметувања и хемофилија

кл. 28 игри и играчки, балони за играње
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,

кл. 42 развој на фармацевтски препарати и
лекови

управување со работата
(111) 23659

(151) 15/09/2016

(111) 23669

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/244

(220) 27/02/2015

(210) TM 2015/239

(220) 26/02/2015
(181) 26/02/2025

(181) 27/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за угостителство и игри на
среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО Гевгелија
ул. Инлинденска бр. 17, MK

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

(591) сина, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање и играње игри
(111) 23658

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/240

(220) 26/02/2015

(181) 26/02/2025
(450) 31/10/2016
(732) Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts
Corporation)

(111) 23664

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/245

(220) 27/02/2015
(181) 27/02/2025

(450) 31/10/2016
(732) Seagate Technology LLC (a Delaware
Corporation)
10200 South De Anza Boulevard, Cupertino,
California 95014, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142 , US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

BIOGEN
Трговски марки
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комуницираат со рачни компјутери, таблет
компјутери,

(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
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
504 | С т р а н а

ноутбук

компјутери,

лаптоп

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

на
дигитални
аудио,
видео,

датотеки,
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
виртуелен сервер за датотеки дистрибуирани
преку

мрежа,

софтвер

за

креирање

и

одржување на дистрибутивен систем за
датотеки;
софтвер
за
складирање,
пристапување и управување со податоци и
мултимедијални содржини на компјутерска
мрежа;
компјутерски
софтвер
за
сихронизирање на локални компјутерски
Трговски марки
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датотеки, папки, податоци и информации со

апликации; софтвер за обезбедување и

платформа

управување

за

складирање

на

облак;

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
информации, имено, софтвер за обработка и

децентрализиран систем за складирање;
софтвер за пребарување на податоци;

складирање на податоци што вклучува уреди

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
фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба

пристапат; приклучни кабли; приклучни
станици за дискови и електронски приклучни

во зачувување и враќање на софтверски

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 адаптери; приклучни
станици за уреди за складирање на

складирање, правење резервни копии и
повраток на информации, за употреба во

податоци;
интерфејси
за
мултимедиумски
интерфејс

врска

дефиниција (HDMI)

со

складирање

на

податоци,

приклучни

станици

за

компјутери;
за
висока

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

компјутерски
тврди
дискови,
правење
резервни копии на компјутерски мрежи,

кабли; монтажни рамки за компјутерски
хардвер; електрични напојувања; напојувања

повраток

за

на

податоци;

софтвер

за

да

уреди

за

складирање

на

податоци;

дозволи некористениот простор на дискот на
корисничкиот компјутер да учествува во

футроли за преносни тврди дискови; единици
за ладење за компјутерски хардвер; единици

формирањето на дел од голема координатна
мрежа за дистрибуирано складирање на

за ладење за уреди за складирање на
податоци; USB хардвер; празни USB

податоци, софтвер за оптимизирање при
насочување преку голема дистрибутивна

мемории; USB компјутерски сигурносен клуч

координатна компјутерска мрежа; софтвер за

(111) 23666

(151) 15/09/2016

онлајн купување на простор за складирање
за компјутерски податоци; софтвер за

(210) TM 2015/246

(220) 27/02/2015
(181) 27/02/2025

обезбедување стриминг на видео преку
мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс

(450) 31/10/2016
(732) Seagate Technology LLC (a Delaware

за програмирање
дозволува
трети

Corporation)

на апликации што
лица
да
креираат
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10200 South De Anza Boulevard, Cupertino,

потребни низи

California 95014, US

системи

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

складирање со повеќекратни отстранувачки
непотребни или потребни низи за дискови;

(540)

компјутерски системи за правење резервни
копии на база на непотребни или потребни

за

за

дискови;

правење

компјутерски

резервни

копии

и

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

(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
506 | С т р а н а

комуницираат со рачни компјутери, таблет
компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп
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

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
датотеки

за
превземање
компјутерски
преку
мрежа,
софтвер
за

прикачување компјутерски датотеки преку
мрежа, софтвер за управување со датотеки,
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софтвер

компјутерски

формирањето на дел од голема координатна

датотеки да бидат споделени од други,

за

дозволување

мрежа за дистрибуирано складирање на

софтвер за креирање и одржување на
виртуелен сервер за датотеки дистрибуирани

податоци, софтвер за оптимизирање при
насочување преку голема дистрибутивна

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; софтвер за обезбедување интерфејс

мрежа;
компјутерски
софтвер
за
сихронизирање на локални компјутерски

за програмирање
дозволува
трети

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

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
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

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
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

приклучни кабли

компјутерски
тврди
дискови
заради
складирање, правење резервни копии и

станици за уреди за
податоци;
интерфејси

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

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 копии на компјутерски
повраток на податоци; софтвер

мрежи,
за да

хардвер; електрични напојувања; напојувања
за уреди за складирање на податоци;

дозволи некористениот простор на дискот на
корисничкиот компјутер да учествува во

футроли за преносни тврди дискови; единици
за ладење за компјутерски хардвер; единици

Трговски марки

на апликации што
лица
да
креираат

пребарување
приклучни

учество во
складирање;
на податоци;
станици
за

и адаптери; приклучни
складирање на
за
компјутери;
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за ладење за уреди за складирање на

моторни возила, мотори, машини и други

податоци;

индустриски

USB

хардвер;

празни

USB

производи;

антикорозивно

мемории; USB компјутерски сигурносен клуч

заштитување; возила (миење возила); возила
(одржување возила); возила (подмачкување

(111) 23675

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/248

(220) 02/03/2015

возила); возила (полирање возила); возила
(чистење возила); вулканизирање гуми

(181) 02/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за трговија и услуги М КАР

[поправање];
[поправање];

гуми (вулканизирање
гуми
(менување

заштитување

од

ДООЕЛ Скопје
ул. СКУПИ бр. 2 Скопје Карпош 1000

миење автомобили; миење возила; миење
моторни возила; одржување и поправка на

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

моторни возила; подмачкување
полирање
возила;
поправање

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

чистење
возила
кл. 39
изнајмување на моторни возила;
изнајмување

‘рѓосување

автобуси;

на

гуми),
гуми);
возила,

возила;
возила;

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

(111) 23674

(151) 15/09/2016

мислење (испитување на јавното мислење);
малопродажба (презентација на стоки преку

(210) TM 2015/254

(220) 04/03/2015
(181) 04/03/2025

комуникациски медиуми за малопродажба);
објавување
рекламни
текстови;

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за трговија и услуги М КАР

организирање изложби за комерцијални или
рекпамни цели; организирање трговски

ДООЕЛ Скопје

информации); превезување;
патници; превезување со

саеми за комерцијални или рекпамни цели;

ул. СКУПИ бр. 2 Скопје Карпош 1000
Скопје, MK

пишување рекламни текстови; промовирање
на
продажбата
за
трети
лица

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

кл. 37 сервисирање, поправка, одржување и
чистење на автомобилски возила, мотори и

(540)

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
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
услуги при увоз-извоз; продажба на големо и
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мало со возила, автомобили, мотори и
машини, како и нивни делови и прибор; јавно

(111) 23682

(151) 15/09/2016

мислење (испитување на јавното мислење);
малопродажба (презентација на стоки преку

(210) TM 2015/260

(220) 05/03/2015
(181) 05/03/2025

комуникациски медиуми за малопродажба);
објавување
рекламни
текстови;

(450) 31/10/2016
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i

организирање изложби за комерцијални или
рекпамни цели; организирање трговски

farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

саеми за комерцијални или рекпамни цели;

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

пишување рекламни текстови; промовирање
на
продажбата
за
трети
лица

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

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,

FAKS HELIZIM AQUAMARINE
PURE ENERGY
(551) индивидуална

вулканизација на гуми, (поправка) на моторни
возила; поправка при сообраќајни трки;

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции

инсталација и монтажа на индустриски
капацитети за собирање и поправка на

за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни

моторни возила, мотори, машини и други
индустриски
производи;
антикорозивно

(111) 23685

(151) 15/09/2016

заштитување; возила (миење возила); возила

(210) TM 2015/261

(220) 05/03/2015

(одржување возила); возила (подмачкување
возила); возила (полирање возила); возила

(181) 05/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek

(чистење возила); вулканизирање гуми
[поправање]; гуми (вулканизирање гуми),
[поправање];
заштитување

гуми
(менување
од ‘рѓосување на

гуми);
возила,

миење автомобили; миење возила; миење
моторни возила; одржување и поправка на
моторни возила; подмачкување возила;
полирање
чистење

возила;

поправање

возила;
возила

кл. 39
изнајмување на моторни возила;
изнајмување
автобуси;
изнајмување
автомобили;

изнајмување автомобили

за

трки; изнајмување камиони; информации
(складирање информации); превезување;
превезување патници; превезување со
камиони; превоз со автомобили; скпадирање
стоки; испорачување стоки; совети во врска
со транспорт
Трговски марки

M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(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
(111) 23684

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/262

(220) 05/03/2015
(181) 05/03/2025
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(450) 31/10/2016
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Скопје

COLDACTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции,

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
(111) 23683

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/263

(220) 05/03/2015
(181) 05/03/2025

(450) 31/10/2016
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR

витамини и минерални препарати
(111) 23663

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/267

(220) 06/03/2015
(181) 06/03/2025

(450) 31/10/2016
(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)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM AKTIVGEL
PURE ENERGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни
(111) 23676

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/265

(220) 06/03/2015

(181) 06/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS

(591) црвена, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; производи од тутун;
запалки; кибрити; артикли за пушачи
(111) 23657

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/270

(220) 09/03/2015

(181) 09/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) Amgen Inc., (Delaware corporation)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
510 | С т р а н а
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

сладолед [десерт со мраз, овошен сок и

California 91320-1799, US

шеќер]; леб; лебни трошки; ролнички леб;

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

земички; тесто за торта; глазури за торти;
прашоци за торти; торти; бомбони; капар;

(540)

карамели [бомбони];сол од целер; житни
плочки; ужинки на база на житарки; житарки
[подготовки од -]; чизбургери [сендвичи]; гуми
за џвакање; цикорија [замена за кафе];

SILIQ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5

снегулки

фармацевтски

препарати;

фармацевтски препарати што се користат за
третирање
хронични
имунолошки
заболувања, воспаленија на зглобови и
хронични
воспалителни
фармацевтски препарати

заболувања;
наменети за

третирање псоријаза, псоријатичен артритис
и астма
(111) 23668

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/276

(220) 09/03/2015

(181) 09/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, 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)

FANTA INSTAMIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 газирани пијалаци [со кафе, какао или
чоколадна база]; мирудија направена од

[житни

производи];

чоколада;

пијалаци на база на чоколада; чоколадни
пијалаци со млеко; чоколадни мусови; шоушоу [мирудија]; шатни [сосови]; цимет
[зачин]; каранфилче [зачин]; какао; пијалаци
на база на какао; пијалаци од какао со млеко;
кафе; пијалаци на база на кафе; пијалаци од
кафе со млеко; ароми на кафе [ароми];
додатоци на јадења; кондиторски производи;
кондиторски производи за украсување на
елка; колачиња; готварска сол; пченкарни
снегулки; пченкарно брашно; пченка, мелена;
пченка, печена; кускус [семолина]; крекери;
калиум битартрат за кулинарска намена;
дробен јачмен; дробен овес; кари [зачин];
пудинзи; десертни
производи]; тесто;

мусеви [кондиторски
преливи за салати;

сладоледи; есенции за храна, освен
етерични есенции и есенцијални масла;
храна од брашно; квасец за тесто; ароми
[ароми], освен есенцијални масла, за
пијалаци; ароми [ароми], освен есенцијални
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
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
за печење; сода бикарбона [бикарбонат на

намена; глутенски додатоци за кулинарска
намена; глутен за исхрана; златен сируп

сода за готвење]; јачменово брашно; брашно

(сируп од меласа); излупено жито за исхрана;
алва; глазура за шунка; билни препарати за

од грав; пивски оцет; сврзувачки агенси за
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правење пијалаци; високопротеински житни

кафе; ванила [арома]; ванила [замена за

плочки; варена пченка; бакардан; мед; лупен

ванила]; растителни подготовки како замена

јачмен; лупен овес; сладолед; леден чај;
мраз за освежување; мраз, природен или

за кафе; вермичели [тестенини]; оцет; вафли;
пченично брашно; пченични клици за човечка

вештачки; инфузии, не медицински; кечап
[сос]; квасец; ленено семе за човечка

употреба;
квасец
кл. 32 газирана вода; пијалаци со алое вера,

употреба; ликорис [слаткарски производи];
макарони; бадемови слатки [тестенини];

безалкохолни; аперитиви, безалкохолни;
пиво; коктели на база на пиво; шира од пиво;

колачиња од слад; екстракт од слад за

сок

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;
мусли; сенф; брашно од синап; природни

ароматизирани води; овошни сокови; овошен
нектар, неалкохолен; пиво од ѓумбир; шира,

засладувачи; подготвени оброци на база на

непревриена;

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 [слаткарски производи]; печива;
тесто за колач; паштета во печено тесто

мешавина
за
безалкохолни
коктели;
мешавина за безалкохолни коктели и бази за

[pâtés en croûte]; кондиторски производи со

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;
пудинзи; киш; равиоли; релиш [сосови]; ориз;

пијалак]; прашоци за пенливи пијалаци;
подготовки за правење газирана вода;

ужинки на база на ориз; колач од ориз;

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];
паста од соја [зачин]; соино брашно; соја сос;

сода вода; пијалаци за освежување,
вклучително и нискокалорични пијалаци за

шпагети; зачини; пролетни ролати; анасон;

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;
тортиљи; куркума; леб без квасец; непечено

вода и пијалаци што содржат витамини
(пијалаци за освежување); води [пијалаци];
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јаболка,

безалкохолен;

коктели,

енергерски
пијалаци;
правење пијалаци; хмел

изотонични

пијалаци;

квас
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сурутка
кл. 33

(пијалаци

од

сурутка)

алкохолни пијалаци, вклучително и

(732) Трговско друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK

алкохолни коктели
(111) 23678

(151) 15/09/2016

(210) TM 2015/278

(220) 10/03/2015

(181) 10/03/2025
(450) 31/10/2016
(732) Deva Holdings A.S.
Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad. No.1
34303 Kucukcekmece, Istanbul, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Devatinib

(540)

(591) жолта, темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор, надворешено рекламирање
(111) 23711

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/681

(220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025

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

(450) 31/10/2016
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,

(111) 23712

(151) 23/09/2016

1000, Скопје, MK

(210) TM 2015/381

(220) 02/04/2015

(540)

(181) 02/04/2025
(450) 31/10/2016
(732) Трговско друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало
АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

(591) розева и бела

ул. Рајко Жинзифов бр. 50, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл.

OUTSCORE WHITH OUTDOOR

3

козметички

производи

кл. 5 фармацевтски производи, диететика,
дезинфекциони
средства

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
големо

услуги при продажба на мало и
со: козметички и фармацевтски

кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен

производи

простор, надворешено рекламирање
(111) 23710

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/682

(111) 23713

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/382

(220) 02/04/2015

(220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025

(181) 02/04/2025
(450) 31/10/2016

(450) 31/10/2016
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
1000, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

513 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

бричење

или

отстранување

на

коса;

марамчиња за депилација; импрегнирани
марамчиња и влошки за нега на кожа
(591) сребрено сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
3

козметички

производи

кл. 5 фармацевтски производи, диететика,
дезинфекциони
средства
кл. 35

услуги при продажба на мало и

големо со:
производи

козметички

и

фармацевтски

(111) 23709

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/684

(220) 29/06/2015

(181) 29/06/2025
(450) 31/10/2016
(732) Трговско друштво за производство
промет и услуги ОЛ - ПЕТ ДООЕЛ Скопје
ул. Арсо Мицков бр. 38, 1060, Скопје,
Ѓорче Петров, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(111) 23638

(151) 20/09/2016

(210) TM 2015/683

(220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/10/2016
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(591) лимун жолта, темно и светло кафена,
бордо, зелена, крем, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од жито, тестени производи
и слатки, леб, леб (леб со џумбир), мали
кифли [печива], подготовки од житарици,
двопел, сендвичи, пити, пити со месо,
слаткарски производи, слатки од бадем,

(591) бела, црна, сива, зеленкаста
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински препарати за бања;
козметички препарати и препарати за
убавина; навлажнувачки креми, лосиони,
пени и гелови; ексфолијанти; препарати за
чистење на кожа; препарати за белење сите
за лична употреба; препарати за депилација;
восоци за депилација; инхибитори за
повторно растење на коса; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и пени за
претходна употреба, за време и после
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тортички,
колачи,

торти, тортиљи, крем
колачи
со

пудинг,
овошје

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: производи од жито, тестени
производи и слатки, леб, леб (леб со
џумбир), мали кифли [печива], подготовки од
житарици, двопел, сендвичи, пити, пити со
месо, слаткарски
бадем, тортички,

производи, слатки од
торти, тортиљи, крем

пудинг, колачи, колачи со овошје
(111) 23704

(151) 21/09/2016

(210) TM 2015/687

(220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025
(450) 31/10/2016
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(732) New Balance Athletic Shoe, Inc., a

пенливи препарати, постојки за нега на

Massachusetts Corporation

нокти,

20 Guest Street, Brighton Landing, Boston,
MA 02135, US

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали кои не

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

вклучени во другите класи, ковчези и торби
за патување, сандаци за патување, рачни

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

ташни, новчаници, торби со механизам за
цврсто затворање, ташни, големи торби,

(540)

торби (плик и меки торби) од кожа, ранци,

лакови

за

нокти,

кармин

ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно
пано,
ташни,
ташни
за
пазарење
кл. 25 облека
(111) 23699

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/689

(220) 01/07/2015
(181) 01/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Christian LOUBOUTIN

(551) индивидуална
(510, 511)

1 rue Volney 75002, Paris, FR

кл. 25 обувки

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(111) 23700

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/688

(220) 01/07/2015

(181) 01/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Christian LOUBOUTIN

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CHRISTIAN LOUBOUTIN
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 3 козметика, парфеми, подготовки за не

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

медицинска нега на кожа, спуни, производи
за капење и за нега на тело, како на прим

1 rue Volney 75002, Paris, FR

гелови за капење и туширање, масла и
пенливи препарати, постојки за нега на
нокти,

лакови

за

нокти,

кармин

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали кои не
вклучени во другите класи, ковчези и торби
за патување, сандаци за патување, рачни
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика, парфеми, подготовки за не
медицинска нега на кожа, спуни, производи
за капење и за нега на тело, како на прим
гелови за капење и туширање, масла и
Трговски марки

ташни, новчаници, торби со механизам за
цврсто затворање, ташни, големи торби,
торби (плик и меки торби) од кожа, ранци,
ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно
пано,
ташни,
ташни
за
пазарење
кл. 25 облека
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(111) 23698

(151) 23/09/2016

1 rue Volney 75002, Paris, FR

(210) TM 2015/690

(220) 01/07/2015

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(181) 01/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Christian LOUBOUTIN
1 rue Volney 75002, Paris, FR

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика, парфеми, подготовки за не
медицинска нега на кожа, спуни, производи
за капење и за нега на тело, како на прим
гелови за капење и туширање, масла и
пенливи препарати, постојки за нега на
нокти,

лакови

за

нокти,

(111) 23697

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/692

(220) 01/07/2015
(181) 01/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Christian LOUBOUTIN
1 rue Volney 75002, Paris, FR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кармин

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали кои не
вклучени во другите класи, ковчези и торби
за патување, сандаци за патување, рачни
ташни, новчаници, торби со механизам за
цврсто затворање, ташни, големи торби,
торби (плик и меки торби) од кожа, ранци,
ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно
пано,
ташни,
ташни
за
пазарење
кл. 25 облека

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика, парфеми, подготовки за не
медицинска нега на кожа, спуни, производи
за капење и за нега на тело, како на прим
гелови за капење и туширање, масла и

(111) 23696

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/691

(220) 01/07/2015
(181) 01/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Christian LOUBOUTIN
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за патување, сандаци за патување, рачни
ташни, новчаници, торби со механизам за
цврсто затворање, ташни, големи торби,
торби (плик и меки торби) од кожа, ранци,
ремени (кожни), акт ташни, кутии од кожно
пано,
ташни,
ташни
за
пазарење
кл. 25 облека
(111) 23708

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/693

(220) 01/07/2015
(181) 01/07/2025

(591) бела, сива, златна, црна, црвена, окер,

(450) 31/10/2016
(732) Mon Cheri

(551) индивидуална
(510, 511)

Rruga e Elbasanit, Pallati nr. 9, Kati 3, Tirane,
AL

кл. 29 месо, живина и месни преработки за
живина што не е жива, колбаси, месо во

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

конзерви, месо (конзервирано), подготвени

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

производи од месо, посолено месо, свинско
месо,
сланина,
шунка

(540)

кл. 31
живина

портокалоа, кафеава, зелена, жолта, сина

животни (живи) за живи животни,
за одгледување, живина жива,

животни (живи животни), одгледување
(живина за одгледување), одгледување стока
кл. 40 обработка на материјали

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
пијалоци;
барови

услуги на обезбедување храна и
кафетерии,

локали,

услуги

(111) 23741

(151) 05/10/2016

(210) TM 2015/702

(220) 03/07/2015
(181) 03/07/2025

во

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство и трговија
за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, MK
(540)

(111) 23690

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/706

(220) 03/07/2015
(181) 03/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) SUZHOU FOUNDATION TOOLS
MANUFACTURER CO., LTD
SHUANGTANG VILLAGE, GANGKOU,
FENGHUANG TOWN, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8
инструменти за стружење [рачни
инструменти]; земјоделски алати, рачни;
градинарски алати, рачни; инструменти за
потстрижување
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рачни

алати;

алати

за

стружење [рачни алати]; шпатули [рачни
алати]; ножици; клешти; рачни дигалки
(111) 23695

(151) 20/09/2016

(210) TM 2015/707

(220) 06/07/2015

(181) 06/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Public Joint-stock Company "Arnest"
6, ul. Kombinatskaya, RU-357107 g.
Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai, RU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, лекови за
луѓе
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: фармацевтски производи, лекови за
луѓе

(540)
(111) 23705

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/710

(220) 08/07/2015

(181) 08/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за производство
градежништво трговија и услуги РОЈАЛ
Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип
ул. Јаким Стојковски бр. 16, 2210,
Пробиштип, MK

ДИХЛОФОС
(591) црвена, црна, бела и жолта
(554) тродимензионална

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 инсектициди
(111) 23647

(151) 20/09/2016

(210) TM 2015/709

(220) 08/07/2015

(181) 08/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за тргоивија и услуги
КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес
ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, MK

(591) црна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 заштита од рѓосување на возила,
асфалтирање, зидање, надзор на градежни
работи,
изолирање
градежни
работи,
изградба на штандови и продавници,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

изолирање градби, градби (чистење градби,
надворешни површини), градби (чистење

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

градби, внатрешни површини), булдожери

(540)

(изнајмување
булдожери),
столарија
(поправање), миење автомобили, чистење
оџаци, мажини за чистење (изнајмување
машини за чистење), чистење (чистење
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возила),

изградба,

(изнајмување

опрема

опрема

за

градење

патишта,

ставање

покриви

на

објекти,

градење),

антикорозивно заштитување, поставување

информирање за градби, хидроизолирање
(градби), рушење градби, монтирање и

скелиња, изолирање (изолирање градби)
бензиски станици (бензиски станици за

поправање
обновување

печки,
одржување
мебел,
мебел,
подмачкување

возила), натписи (бојосување или поправка
натписи), надвоз( надзор на градежни работи

(подмачкување
возила),
градење
пристаништа, монтирање и поправање на

), одржување базени, миење возила, лепење
тапети, градење поправање складишта,

апарати

индормирање

бунари( копање бунари), чистење прозорци,

(информирање за градби), известување
(известување за поправки), монтирање врати

прозорци (монтирање врати и прозорци),
гуми менуваље, вулканизрање гуми, градење

и прозорци, изолирање (изолирање градежни
равботи),
отстранување
пречки
кај

под вода, тапацирање, поправање тапациран
мебел,
лакирање,
чистење
возила,

електрични
поправање

апарати,
монтирање
и
уреди
за
наводнување,

подмачкување возила, одржување возила
кл. 42 градежно советување, архитектура,

монтирање кујнска опрема, монтирање и

планирање градби, советување за заштеда

поправање
сигурносни

лифтови, брави (поправање
брави),
подмачкување

на енергија, заштита на животна средина(
истражување на полето на заштита на

(подмачкување
возила),
монтирање,
одржување и поправка на машини, зидарски

животната средина) истражување (подводно
истражување), геолошки истрашувања на

услуги, десонфектирање, копање бунари,
монтирање
и
поправање
електрични

терен, геолошки истражувања, геолошки
испитувања, дизајнирање графика, давање

апарати,

простор

аз

греење,

багери

за

(изнајмување

багери),

за

веб

(интернет

)

страници,

уништување (уништување штетници), со
исклучок на земјоделство, градење фабрики,

индустриски дизајн, премерување земјиште,
одржување (креирање и одржување) веб

монтирање и поправање противпожарни
аларми, молерисување, внатрешност и

интернет страници за други, испитување
материјали,
физика(
истражување),

надворешност, лепење тапети, поставување
асфалтна површина ( поставување асфалтна

проекти(технички проекти), истражувања на
терен (геолошки истражувања на терен),

површина на патишта), градење заштитни

обезбедување алати за пребарување по

зидови на
одржување

интернет, контролирање
внатрешно
уредување,

пристаништа,
изградба
и
цевководи,
малтерисување,

поставување
водоводни
поправање пумпи, услуги

на квалитетот,
програмирање

инсталации,
поврзани со

(програмирање копјутерски системи), дизајн
(индустриски дизајн), внатрешно уредување,

каменолом, полнење тонери за печатачи,
изнајмување
булдожери,
изнајмување

дизајнирање графика, планирање градби,
заштеда на енергија (советување за заштеда

опрема за градење, изнајмување кранови

на енергија), инжињерство, премерување,

(градежна опрема), изнјмување багери,
известување
за
поправки,
поправање

истражување на полето на заштита на
животната средина, подводно истражување,

сигурносни брави, поправања (подводни
поправања),
обновивање
(обновување

урбанистичко
истражувања,

мебел), менување гуми, занитнување,
поставување
асфалтна
површина
на

дизајн), испитувања (геолошки испитувања,
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дизајнирање (индустриски

519 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

проекти (технички проекти), премерување

(551) индивидуална

земјиште

(510, 511)
кл. 3 детски хидрантен крем

(111) 23706

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/711

(220) 08/07/2015
(181) 08/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb,
HR
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(111) 23692

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/713

(220) 09/07/2015

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(540)

НИМЕДОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(591) бела, црна, светло и темно зелена,

(111) 23693

(151) 23/09/2016

розева
(551) индивидуална

(210) TM 2015/712

(220) 09/07/2015

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5 медицински чаеви, чајна мешавина
(111) 23691

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/714

(220) 09/07/2015

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Becutan детски хидрантен
крем

(591) бела, црна, светло и темно зелена,
розева

(591) бела, плава, розева, жолта, црвена

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
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кл. 5 медицински чаеви, чајна мешавина
(111) 23694

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/716

(220) 09/07/2015

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

(111) 23646

(151) 20/09/2016

(210) TM 2015/718

(220) 09/07/2015

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Colgate - Palmolive Company, а
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, US

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

1000, Скопје, MK

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)

(540)

GLICEMILLE
(551) индивидуална
(591) црвена, бела, светло и темно сина,
зелена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетна вода за деца
(111) 23707

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/717

(220) 09/07/2015
(181) 09/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a
limited liability company organized and
existing under the laws of Switzerland
Route Gilly 32, CH-1180 Rolle, CH
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
(111) 23640

(151) 20/09/2016

(210) TM 2015/719

(220) 09/07/2015
(181) 09/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
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)

(540)

SELEMIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 премачкувачи, бои, лакови, непроѕирни
лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење
на дрвото; материи за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли
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)
521 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

во

комерцијални

31 Октомври 2016

цели,

на пренос на рамка заради пренос на

изнајмување рекламен простор, изнајмување

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;

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

мултикориснички

дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија,
промоција

комуникациска мрежа; обезбедување факс
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

компјутерски

огласи

или

рекламни

(ширење

огласи),
статистичко
телефонско
одговарање

на

рекламни

телекомуникациско
интернет и на други

пристап

мрежи

на

заради

безжична

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
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на

центри на податоци и
комуникациски
мрежи;
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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

Трговски марки
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(111) 23639

(151) 20/09/2016

материјал /трактати, проспекти, печатени

(210) TM 2015/720

(220) 09/07/2015

примероци

(181) 09/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

интерактивен

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

комуникациска
мрежа;
пренос
и
емитирање на сите видови аудио и видео

мрежа; обезбедување информацми од
именик по пат на телефон, телевизија и

пристап

на

глобална

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

(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
изнајмување
уреднички

простор,
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

рекламирање
рекламирање

по
пат
на
радио,
по пат на телевизија,

на

сметки,

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),
статистичко
информирање,
телефонско
телефонско

одговарање (служби за
одговарање/за
отсутни

претплатници/,
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ширење

рекламен

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)

и

услуги

обезбедување
телекомуникациски

на

приватна

линија;

услуги
на
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;
телекомуникациско

овозможување
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
Трговски марки
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интернет сообраќајот; услуги на говорна

на компјутеризирани комуникации и услуги

пошта;

на центри на податоци

телекомуникациски

услуги,

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

(111) 23633

(151) 14/09/2016

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

(210) TM 2015/723

(220) 10/07/2015
(181) 10/07/2025

видео
и
аудио
конференции
и
конференции на телефонски податоци;

(450) 31/10/2016
(732) Трговско друштво за пиво, слад,

безжични

оцет, алкохолни и безалкохолни

телекомуникациски

услуги,

имено, безжичен пренос на
податоци;
телекомуникациски

звук и
услуги,

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот
помеѓу
преносници
на

(540)

интернет

сообраќајот;

услуги

на

електронски
пораки
кл. 42
услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web
страници,
работа
на
електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско
програмирање,
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
хостирање
апликации

СКОПСКО ЗА НАС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

31

автентификација
телекомуникација

32

(111) 23632

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/724

(220) 10/07/2015
(181) 10/07/2025

(450) 31/10/2016
(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)

ЗА НАС

услуги

на

(551) индивидуална

во
областа
и мрежа; дизајн

на
во

(510, 511)
кл.
31

трети

лица;

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување

слад
пиво

кл. 35 рекламирање (огласување)

услуги
(АСП),
имено,
компјутерски
софтверски
за

пивски

пивски

слад

кл.
32
кл. 35 рекламирање (огласување)

пиво

информации во областа на мрежни услуги
(111) 23645
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(210) TM 2015/725

(220) 10/07/2015

опрема,

(181) 10/07/2025

прехрамбени

играчки,

лежерни

производи

за

артикли,
животни,

(450) 31/10/2016
(732) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

растенија, производи од тутун; онлајн
малопродажба во врска со земјоделски

Eckenbergstr. 16 A D-45307 Essen, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

производи,
шумарски

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

производи,
препарати
за
перење,
препарати за чистење, артикли наменети

градинарски
производи,

производи,
прехрамбени

за чистење, средства за дезинфекција,
козметика,
санитарни
артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати
и додатоци за истите, компјутери и
компјутерски додатоци, компакт дискови,

(591) сина, темна сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
малопродажба
земјоделски
производи,
прехрамбени

компјутерски

во

производи,

врска

со

градинарски

шумарски
производи,
производи, препарати за

перење, препарати за чистење, артикли
наменети за чистење, средства за
дезинфекција,
козметика,
санитарни
артикли, медикаменти што се издаваат без
рецепт, додатоци за храна, огномети,
електрични
апарати
и
додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,
компјутери и компјутерски додатоци,
компакт дискови, компјутерски хардвер и
софтвер,
светлосни
градинарски апарати

уреди,
алати,
и додатоци за

истите, велосипеди и додатоци за истите,
додатоци за автомобили, саати, часовници
и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други
печатени работи, мебел и другa покуќнина,
мебел за градина, кујнски прибор за
домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за
кревет, вклучително перници, постелнина,
текстил за домаќинство, облека, капи,
чевли,

производи
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од

кожа,

спортска

хардвер

и

софтвер,

светлосни уреди, алати, градинарски
апарати и додатоци за истите, велосипеди
и додатоци за истите, додатоци за
автомобили, саати, часовници и накит,
канцелариски материјал и канцелариски
реквизити, книги и други печатени работи,
мебел

и

другa

покуќнина,

мебел

за

градина, кујнски прибор за домаќинство и
додатоци за истиот, производи за
домаќинство,
покривки
за
кревет,
вклучително перници, постелнина, текстил
за домаќинство, облека, капи, чевли,
производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени
производи
производи

за
од

животни,
растенија,
тутун;
услуги
за

големопродажба во врска со земјоделски
производи,
градинарски
производи,
шумарски
производи,

производи,
препарати

прехрамбени
за
перење,

препарати за чистење, артикли наменети
за чистење, средства за дезинфекција,
козметика,
санитарни
артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати
и додатоци за истите, компјутери и
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компјутерски додатоци, компакт дискови,

(732) ХАИР СТУДИО ВИП дооел Скопје

компјутерски

ул. Индира Ганди 98, MK

хардвер

и

софтвер,

светлосни уреди, алати, градинарски
апарати и додатоци за истите, велосипеди
и додатоци за истите, додатоци за
автомобили, саати, часовници и накит,
канцелариски материјал и канцелариски
реквизити, книги и други печатени работи,
мебел

и

другa

покуќнина,

мебел

за

градина, кујнски прибор за домаќинство и
додатоци за истиот, производи за
домаќинство,
покривки
за
кревет,
вклучително перници, постелнина, текстил
за домаќинство, облека, капи, чевли,
производи од кожа, спортска опрема,
играчки, лежерни артикли, прехрамбени
производи
производи

за
од

супермаркети,
продавници и

животни,
растенија,
тутун;
раководење
малопродажни
малопродажни

аутлет
дисконт

аутлет
продавници;
рекламирање;
рекламирање на интернет, за други;

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука и културни
активности
кл. 44

(фризерски салон и козметички

салон) нега на убавината луѓето
(111) 23718

(151) 26/09/2016

(210) TM 2015/727

(220) 10/07/2015

(181) 10/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Приватна здравствена установаАптека ХЕРБА ВИТА Куманово
ул. Маршал Тито бр. 23, , 1300,
Куманово, MK
(540)

обезбедување информации на интернет,
имено информации за производите за
потрошувачите, советодавни информации
за потрошувачите и информации
кориснички услуги; подготвување

за
на

трговски транскации за трети лица, исто
така на интернет; обезбедување на
договори за мобилна телефонија за други;
водење на работење; организациско
планирање и надзор на развојот на
бизнисот; вработување
консултантски
услуги

на персонал;
за
бизнис

организација; асистирање во трговско и
индустриско управување; обезбедување
услуги за други [купување производи и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.

41

35
рекламирање
професионално насочување

[совети во врска со образованието и
оспособувањето]
кл. 44 фармацевтски совети
(111) 23643

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/731

(220) 14/07/2015
(181) 20/09/2023
(450) 31/10/2016

услуги за други бизниси]

(300) 62210 20/03/2013 JM
(732) Apple Inc

(111) 23717

(151) 26/09/2016

(210) TM 2015/726

(220) 10/07/2015

1 Infinite Loop,Cupertino, California
95014, US

(181) 10/07/2025
(450) 31/10/2016
Трговски марки

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
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(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА

(540)

И АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

GUEST MODE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери; компјутерски хардвер;
рачни дигитални електронски уреди и
софтвер поврзан со истите; електронска
комуникациска опрема
телекомуникациски

и инструменти;
апарати
и

инструменти; телефони, имено мобилни
телефони; безжични комуникациски уреди
за пренос на глас, податоци или слики;
камери; компјутерски софтвер
(111) 23644

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/732

(220) 14/07/2015

(591) златна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 коктели врз база на пиво; пиво;
пиво од ѓумбир; пиво од слад; хмел

(181) 14/07/2025

(екстрати од хмел) за правење пиво; шира
од
пиво

(450) 31/10/2016
(732) Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, ChiyodaKu, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

кл. 33 алкохолни пијалаци; виски; водка;
пијалаци
(дестилирани
пијалаци)
кл. 43 служење храна и пијалаци
(111) 23715

(151) 22/09/2016

(210) TM 2015/737

(220) 15/07/2015
(181) 15/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за угостителство,

LEIMAY
(551) индивидуална

трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО

(510, 511)
кл. 5 хербициди, инсектициди, фунгициди;

Скопје
ул. Ќурчиска бр. 7, Скопје - Чаир, MK

препарати
штетници

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА
И АЛЕКСАНДРОВСКИ

за

уништување

плевел

(111) 23714

(151) 22/09/2016

(210) TM 2015/736

(220) 15/07/2015

(181) 15/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ ДОО
Скопје
ул. Ќурчиска бр. 7, Скопје - Чаир, MK
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Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

Temov Beer
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 коктели врз база на пиво; пиво;
пиво од ѓумбир; пиво од слад; хмел
(екстрати од хмел) за правење пиво; шира
Трговски марки
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од

пиво

телефони; торби за носење на лаптоп;

кл. 43 служење храна и пијалаци

сите погоре споменати не вклучуваќи

(111) 23701

(151) 23/09/2016

спортски наочари, спортски наочари за
сонце, наочари за пливање, спортски

(210) TM 2015/741

(220) 21/07/2015
(181) 21/07/2025

шлемови
поврзани

и

други

оптички
со

производи
спорт

(450) 31/10/2016
(732) Kurt Geiger Limited

кл. 14 накит; саати и рачни часовници;
петлици за ракави; токи; скапоцени

24 Britton Street, London EC1M 5UA, GB

камења; скапоцени метали и нивните

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

легури и производи од скапоцени метали
или обложени со нив што се вклучени во

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

оваа класа; хорологиски и хронометриски
инструменти

(540)

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

CARVELA

производи од кожа, имено, актовки
[плитки], кутии за чување шапки, куфери,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни; мириси, парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
не медицински тоалетни производи,
гелови за капање и туширање, козметички
производи за нега на кожа, производи за
нега на коса и фарбање, шампони и
регенератори, лосиони за тело, лосиони за
раце, не медицински лосиони за стапала;
средства за чистење на заби; креми за
чевли, средство за полирање на чевли,
восок
за
чевли
кл. 9
софтвер; компјутерски програми
(доунлодирање на софтвер); кредитни
картички

магнетни

кодирани,

дебитни

картички, наградни картички и картички за
плаќање; некодирани магнетни картички;
паметни картички (smart cards); кодирани
банкарски картички; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или
слики, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; однапред снимени
ЦД-а; ЦД РОМ, ленти и дискови; очила за
сонце, очила, футроли и рамки за очила за
сонце и очила, контактни леќи и кутии за
контактни леќи; футроли за мобилни
Трговски марки

актовки, актовка во вид на папки, кутии за
клучеви, портмонеа, џебни паричници,
држачи за кредитни картички, торби за на
рамо, ранци, ранци за на грб, празни
несесери, празни козметички кутии, и
торби со рачка за носење; багаж; голем
куфер; торби за патување; женски чанти;
чадори; сонцебрани; стапови за одење
кл. 25
облека, обувки и капи
кл. 35 малопродажба, нарачка по пошта и
он-лајн малопродажни услуги во полето на
обувки, чевли, сандали, влечки, очила за
сонце, очила, футроли за очила за сонце и
очила, рамки за очила за сонце и очила,
контактни леќи, кутии за контактни леќи,
накит и скапоцени камења; саати, рачни
часовници, петлици за ракави, ремени за
облека, токи, хорологиски и хронометриски
инструменти, актовки [плитки], куфери,
актовки, актовка во вид на папки, кутии за
клучеви, портмонеа, џебни паричници,
држачи за кредитни картички, корици и
кутии за таблет компјутери и мобилни
телефони, торби за на рамо, ранци, ранци
за на грб, празни несесери, празни
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козметички кутии, и торби со рачка за

(732) Фармацевтска хемиска

носење, багаж; големи куфери; торби за

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

патување;
женски
чанти;
чадори;
сонцебрани; стапови за одење, шалови,

Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

ракавици, производи за разубавување и
лична
нега,
козметички
производи,

1000, Скопје, MK
(540)

парфеми, мириси, капи, шапки, качкети и
облека; рекламни и промотивни услуги;
стимулации

за

продажба;

услуги

за

лојалност на потрошувачите и услуги за
клуб на потрошувачи
(111) 23688

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/742

(220) 20/07/2015
(181) 20/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

(591) бела, црвена, плава, жолта, сива,

Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

(510, 511)
кл. 3 пенливо средство за капење на деца

1000, Скопје, MK

со екстракт од овес

розева
(551) индивидуална

(540)
(111) 23634

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/746

(220) 23/07/2015
(181) 23/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с. Радово бр. 45, Босилово, 2400,
Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(591) бела, црвена, плава, жолта, сива,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 пенливо средство за капење на деца
со екстракт од овес
(111) 23689

(151) 23/09/2016

(210) TM 2015/743

(220) 20/07/2015
(181) 20/07/2025
(450) 31/10/2016
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средсртва, трговија за акции и обврзници,
(551) индивидуална

посредување

за

акции

и

обврзници,

(510, 511)
кл. 29 јогурт, пробиотски јогурт

посредување
инвестиции

за хартии
(капитални

(111) 23716

(151) 22/09/2016

разменување пари, советување во врска
со финансии, финансиски информации,

(210) TM 2015/748

(220) 24/07/2015
(181) 24/07/2025

финансиски
услуги
кл. 38 проток на податоци, компјутерски

(450) 31/10/2016
(732) Друштво за трговија и услуги
ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ

терминали (комуникација со помош на

Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 28, 1000, Скопје,

дигитални датотеки

Центар, MK

(111) 23702

(151) 23/09/2016

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(210) TM 2015/749

(220) 24/07/2015

од вредност,
инвестиции),

компјутерски теминали), обезбедување
услуги за онлајн форуми, пренос на

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(181) 24/07/2025

Скопје
(540)

(450) 31/10/2016
(732) Николоски Игор
ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар,
MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
обезбедување комерцијални и
деловни контакт-информации, услуги за
посредување во трговија, преговарање и
склучување трговски трансакции за трети
лица, обезбедување деловни информации
преку веб-страница, обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги, анализа на цените, аутсосрсинг
услуги

(подршка

на

бизнис),

бизнис

(помош во водењето бизнис), бизнис
информации, бизнис испитување, бизнис
истражување,
бизнис
(професионално бизнис

консултирање
консултирање),

бизнис пребарување, бизнис проценка
кл. 36 брокерство, услуги за берзанско
посредување, обезбедување финансиски
информации преку интернет, инвестирање

Трговски марки

BAMBINI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 путер од кокосов орев; крем; кремпутер;
путер
од
какао
кл. 30 какао; чоколадо
(111) 23732

(151) 03/10/2016

(210) TM 2015/751

(220) 24/07/2015
(181) 24/07/2025

(450) 31/10/2016
(732) Трговско друштво за трговија,
угостителство, спортски активности и
услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, 1000, Скопје,
Центар, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 3 не-медицински препарати за нега на
стапала, раце, нокти и кожа и за
декорација; креми, гелови, лосиони,
масла, балсами, пудри, талкум пудри и
спрејови за нега на стапала, раце, нокти и
кожа; Не-медицински препарати за нега,
грижа,
чистење,
ублажување,

(591) жолта, црна, бела и сите бои и
комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
гимнастичка

културни
активности,
обука,
обезбедување

спортска опрема, разонода [забава],
рекреација (известување за рекреација),
услови

за

рекреирање

(обезбедување

услови
кл. 44

за
рекреирање)
медицински услуги; ветеринарни

услуги; услуги на хигиена и разубавување
на луѓе или животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги, турски бањи,
услуги со сауна, физиотерапија
(111) 23631

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/755

(220) 28/07/2015

(181) 28/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) LRC Products Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

ревитализација и релаксација на стапала,
раце, нокти, тело и кожа; Не-медицински
препарати за бања во форма на соли,
масла и сунѓери за бањање; сунѓери за
бањање во форма на таблети; Немедицински
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
отстранување стврдната

алатки
за
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 погоренаведените
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
стапала,
вклучувајќи подршка за лакови за стапало;
апаратура за одвојување и исправување
на ножни прсти; заштитна апаратура
против стврднување на деловите на
задебелена кожа и воспаление на ножните
прсти; електронски уреди кои се користат

(591) сива и бела
(551) индивидуална
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изумрена кожа; електронски отстранувачи

(732) Друштво за комуникациски услуги

на

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

здебелен

дел

од

стапалата;

електронски отстранувачи на нокти;
ролери за електронски отстранувачи на

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK

здебелен дел од стапалата; наполнети
ролери за електронски отстранувачи на

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

здебелен дел од стапалата; ролери за
електронски отстранувачи на нокти;

(540)

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
трикотаж;
трикотаж;
подршка;
трикотаж;

чевли;

компресирачки

калибриран
компресирачки
трикотаж
за
медицинска
ортопедски и
трикотаж
за

терапевтски
медицински,

хируршки и/или 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; делови и составни елементи за
погоре-наведените производи
(111) 23636

(151) 14/09/2016

(210) TM 2015/756

(220) 28/07/2015
(181) 28/07/2025
(450) 31/10/2016

Трговски марки

one.vip
(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

изнајмување
изнајнување

рекламен

уреднички
рекламен

простор,
апарати,
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
/маркетинг/,
проверка
рекламирање

по

пат

на
на
на

пазарот
сметки,
радио,

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи),
статистичко
информирање,
телефонско одговарање (служби за
телефонско
одговарање/за
претплатници/,
ширење

отсутни
рекламен

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
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по
и

пат

глобална

на

телефон,

комуникациска

податоци

за

телекомуникациски

трети

лица;

услуги,

особено,

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги
на
пејџери;
лизинг

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта;

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

услуги
на
телевизиски
пренос;
обезбедување вести и информации по пат

пошта;
телекомуникациски
услуги,
особено, обезбедување бесплатни услуги

на

глобална

и услуги на насочување на повиците;

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

видео
и
аудио
конференции
и
конференции на телефонски податоци;

телефон,

телевизија

и

и
глобална
обезбедување

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

безжични
телекомуникациски
имено, безжичен пренос на

емитирање на сите видови аудио и видео

податоци;

програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот
помеѓу
преносници
на

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

интернет
сообраќајот;
електронски

интернет, услуги на асинхронен трансфер

кл. 42

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет

страници, услуги на дизајнирање на web
страници,
работа
на
електронски

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

(ВПН) и услуги
обезбедување

информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,

телекомуникациски

на

приватна
услуги

премини

услуги,

услуги
на
пораки

услуги на хостирање на web

и

комуникациски мрежи, компјутеризирани

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на

комуникации, услуги на менаџмент на
центри
на
податоци
и
глобални

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски
податоци;
услуги
на

комуникациски
мрежи;
обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа;
овозможување

(хостинг), складирање и одржување на
web страници, web центри, електронска

телекомуникациско

на

пошта, електронски групи, лист сервери

интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

обезбедување мултикориснички пристап
на
безжична
комуникациска
мрежа;

апликативни
хостирање

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа
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телекомуникација

и

мрежа;

дизајн

во

рекламирање

по

пат

на

телевизија,

областа на компјутеризирани комуникации

рекламни огласи (ширење на рекламни

и мрежи наподатоци; обезбедување
информации во областа на мрежни услуги

огласи),
статистичко
информирање,
телефонско одговарање (служби за

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

телефонско
одговарање/за
претплатници/,
ширење

(111) 23635

(151) 14/09/2016

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(210) TM 2015/757

(220) 28/07/2015

кл. 38

отсутни
рекламен

услуги на телекомуникација и

(181) 28/07/2025
(450) 31/10/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK

мрежа; услуги на лична комуникација;
услуги
на
пејџери;
лизинг

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

телекомуникациски опреми, напојувања и

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

системи; услуги на електронска пошта;
услуги
на
телевизиски
пренос;

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат 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,
уреднички
рекламен

апарати,
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/,
рекламирање

проверка
по
пат

Трговски марки

на
телефон,
комуникациска

обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

one.Vip

изнајмување
изнајнување

информации
по
пат
телевизија и глобална

на
на

сметки,
радио,

телефон,

телевизија

и

глобална

комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на
интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување
телекомуникациски

услуги
на
мрежни премини и

услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на
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податоци; услуги на пренос на пакет од

електронски

електронски

кл. 42

податоци;

услуги

на

пораки

услуги на хостирање на web

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа;
овозможување

страници, услуги на дизајнирање на web
страници,
работа
на
електронски

телекомуникациско
поврзување
на
интернет и на други компјутеризирани

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап

информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,

на

мрежа;

комуникациски мрежи, компјутеризирани

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

комуникации, услуги на менаџмент на
центри
на
податоци
и
глобални

податоци
за
телекомуникациски

лица;
особено,

комуникациски
мрежи;
обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски

(хостинг), складирање и одржување на
web страници, web центри, електронска

и компјутерски мрежи заради поделба на

пошта, електронски групи, лист сервери

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта;
телекомуникациски
услуги,

како и на дигитална содржина и податоци
на трети лица; услуги на провајдери на

особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците;

апликативни
хостирање

услуги на центрите за пораки во вид на
телефонски говорни пораки; услуги на

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

видео

телекомуникација

во

безжична

и

комуникациска

аудио

трети
услуги,

конференции

и

услуги
(АСП),
имено,
компјутерски
софтверски

и

мрежа;

дизајн

конференции на телефонски податоци;
безжични
телекомуникациски
услуги,

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување

имено, безжичен пренос на
податоци;
телекомуникациски

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

звук и
услуги,

имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен

на центри на податоци

пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот
помеѓу
преносници
интернет
сообраќајот;
услуги

536 | С т р а н а

на
на

Трговски марки

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)

(111)

5

23695

22

23687

32

23637

2

23707

5

23703

22

23720

32

23667

3

23631

5

23706

24

23720

32

23668

3

23638

5

23710

25

23654

32

23714

3

23646

5

23711

25

23687

32

23715

3

23654

5

23733

25

23696

32

23719

3

23682

6

23650

25

23697

32

23730

3

23683

6

23651

25

23698

32

23734

23684

6

23652

25

23699

32

23735
23736

3
3

23685

6

23653

25

23700

32

3

23686

8

23631

25

23701

32

23737

3

23688

8

23655

25

23704

33

23627

3

23689

8

23665

25

23720

33

23668

3

23693

8

23690

28

23672

33

23714

3

23694

9

23643

29

23634

33

23730

3

23697

9

23664

29

23641

34

23656

3

23698

9

23666

29

23702

34

23660

3

23699

9

23701

29

23721

34

23661

3

23700

9

23740

29

23741

34

23662

3

23701

10

23631

30

23629

34

23663

3

23710

10

23686

30

23641

34

23722

3

23711

12

23672

30

23668

35

23627

5

23644

14

23701

30

23702

35

23630

5

23647

16

23642

30

23709

35

23632

5

23657

16

23648

30

23723

35

23633

5

23658

16

23686

30

23727

35

23635

5

23659

18

23687

30

23728

35

23636

5

23673

18

23697

30

23729

35

23639

5

23676

18

23698

31

23632

35

23640

5

23678

18

23699

31

23633

35

23645

5

23686

18

23700

31

23741

35

23647

5

23691

18

23701

32

23632

35

23648

5

23692

20

23731

32

23633

35

23654
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35

23670

35

23730

38

23679

42

23640

35

23671

36

23630

38

23680

42

23658

35

23672

36

23650

38

23681

42

23670

35

23674

36

23651

38

23716

42

23671

35

23675

36

23652

39

23649

42

23679

35

23677

36

23653

39

23674

42

23680

35

23679

36

23716

39

23675

42

23681

35

23680

37

23630

39

23686

42

23705

35

23681

37

23650

39

23720

43

23628

35

23701

37

23651

40

23741

43

23629

35

23705

37

23652

41

23648

43

23641

35

23709

37

23653

41

23669

43

23708

35

23710

37

23674

41

23677

43

23714

35

23711

37

23675

41

23717

43

23715

35

23712

37

23705

41

23718

44

23717

35

23713

38

23635

41

23725

44

23718

35

23716

38

23636

41

23732

44

23732

35

23718

38

23639

41

23738

45

23724

35

23723

38

23640

41

23739

45

23725

35

23727

38

23670

42

23635

45

23726

35

23728

38

23671

42

23636

23729

38

23677

42

23639

35

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)

(111)

(210)

CARRERAS LIMITED

23656

MK/T/ 2015/223

Actavis Group PTC ehf.

23676

MK/T/ 2015/265

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

23645

MK/T/ 2015/725

Amgen Inc., (Delaware corporation)

23657

MK/T/ 2015/270

Apple Inc

23643

MK/T/ 2015/731

BERLIN-CHEMIE AG,

23733

MK/T/ 2011/826

Biogen Idec MA Inc. (Massachusetts Corporation)

23658

MK/T/ 2015/240

British American Tobacco (Brands) Inc.

23661

MK/T/ 2015/224

British American Tobacco (Brands) Inc.

23663

MK/T/ 2015/267
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British American Tobacco (Brands) Limited

23662

MK/T/ 2015/210

British American Tobacco (Brands) Limited

23660

MK/T/ 2015/211

Christian LOUBOUTIN

23700

MK/T/ 2015/688

Christian LOUBOUTIN

23699

MK/T/ 2015/689

Christian LOUBOUTIN

23698

MK/T/ 2015/690

Christian LOUBOUTIN

23696

MK/T/ 2015/691

Christian LOUBOUTIN

23697

MK/T/ 2015/692

Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation

23646

MK/T/ 2015/718

Deva Holdings A.S.

23678

MK/T/ 2015/278

DJORDANS LTD

23687

MK/T/ 2008/648

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

23659

MK/T/ 2015/244

Intel Corporation

23740

MK/T/ 2013/1195

Kurt Geiger Limited

23701

MK/T/ 2015/741

LRC Products Limited

23631

MK/T/ 2015/755

Mon Cheri

23708

MK/T/ 2015/693

New Balance Athletic Shoe, Inc., a Massachusetts Corporation

23704

MK/T/ 2015/687

Nissan Chemical Industries, Ltd.

23644

MK/T/ 2015/732

PLIVA Hrvatska d.o.o.

23706

MK/T/ 2015/711

PPG INDUSTRIES EUROPE SARL a limited liability company

23707

MK/T/ 2015/717

Public Joint-stock Company "Arnest"

23695

MK/T/ 2015/707

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

23638

MK/T/ 2015/683

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

23722

MK/T/ 2012/1095

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o.,

23682

MK/T/ 2015/260

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o.,
Osijek

23685

MK/T/ 2015/261

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o.,

23684

MK/T/ 2015/262

SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o.,
Osijek

23683

MK/T/ 2015/263

Seagate Technology LLC (a Delaware Corporation)

23664

MK/T/ 2015/245

Seagate Technology LLC (a Delaware Corporation)

23666

MK/T/ 2015/246

SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER CO., LTD

23690

MK/T/ 2015/706

The Coca-Cola Company

23668

MK/T/ 2015/276

THE GILLETTE COMPANY

23655

MK/T/ 2014/126

THE GILLETTE COMPANY

23665

MK/T/ 2015/222

VALEANT sp.z.o.o. sp. j.

23686

MK/T/ 2007/824

Адвокатска канцеларија Давор Попивода

23726

MK/T/ 2014/139

Адвокатска канцеларија Давор Попивода

23725

MK/T/ 2014/140

Адвокатска канцеларија Давор Попивода

23724

MK/T/ 2014/141

organized and existing under the laws of Switzerland

Osijek

Osijek
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БУЈАМИН ФАЗЛИУ

23654

MK/T/ 2014/200

Влатко Павлески

23739

MK/T/ 2015/91

Влатко Павлески

23738

MK/T/ 2015/92

Војо Николоски and Игор Николоски

23721

MK/T/ 2015/227

ГАЛАФАРМ дооел Скопје

23711

MK/T/ 2015/681

ГАЛАФАРМ дооел Скопје

23710

MK/T/ 2015/682

ГАЛЕНИКА АД Београд

23673

MK/T/ 2015/218

ГОРАН ИВАНОВСКИ

23637

MK/T/ 2004/411

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ

23671

MK/T/ 2015/201

23670

MK/T/ 2015/202

23681

MK/T/ 2015/203

23680

MK/T/ 2015/204

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје

23679

MK/T/ 2015/205

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ

23640

MK/T/ 2015/719

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје

23639

MK/T/ 2015/720

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ

23636

MK/T/ 2015/756

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје

23635

MK/T/ 2015/757

Друштво за посредување и промет со недвижнини ИХНЕ

23630

MK/T/ 2013/854

Друштво за производство градежништво трговија и услуги
РОЈАЛ Васе ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип

23705

MK/T/ 2015/710

Друштво за производство и трговија за вработување на

23741

MK/T/ 2015/702

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

23629

MK/T/ 2006/499

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз

23737

MK/T/ 2011/630

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз
ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

23736

MK/T/ 2011/631

Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз

23735

MK/T/ 2011/632

23734

MK/T/ 2011/633

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

Скопје

Скопје

Реалти ДОО Скопје

инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги увоз - извоз
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ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ
Друштво за трговија и услуги ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС
ДООЕЛ Скопје

23716

MK/T/ 2015/748

Друштво за трговија и услуги М КАР ДООЕЛ Скопје

23675

MK/T/ 2015/248

Друштво за трговија и услуги М КАР ДООЕЛ Скопје

23674

MK/T/ 2015/254

Друштво за трговија, производство и услуги ЕМИ-БЕТИ увоз

23672

MK/T/ 2015/234

23647

MK/T/ 2015/709

Друштво за угостителство и игри на среќа ТХЕ-СЛОТС ДОО
Гевгелија

23669

MK/T/ 2015/239

Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ

23714

MK/T/ 2015/736

Друштво за угостителство, трговија и услуги ТЕМОВ ФШТ
ДОО Скопје

23715

MK/T/ 2015/737

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

23703

MK/T/ 2002/603

ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ

23723

MK/T/ 2012/895

ДТТУ Кинисси т.о. доо

23649

MK/T/ 2014/187

Златески Тони

23731

MK/T/ 2014/395

Зоран Милошоски

23730

MK/T/ 2013/881

ИНОСПЕКТАР ГРУП ДООЕЛ

23719

MK/T/ 2009/271

Јана Божиновска

23641

MK/T/ 2005/444

КИМЕ-ГРАФ Дајанчо Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз

23642

MK/T/ 2014/440

КОЖУВЧАНКА ДОО

23667

MK/T/ 2015/214

Мешков Манче

23628

MK/T/ 2015/191

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

23634

MK/T/ 2015/746

Николоски Игор

23702

MK/T/ 2015/749

Океан ком трејд доо Скопје

23729

MK/T/ 2015/228

Океан ком трејд доо Скопје

23728

MK/T/ 2015/229

Океан ком трејд доо Скопје

23727

MK/T/ 2015/230

Палензовска Електролукс Силвана

23720

MK/T/ 2012/1241

Приватна здравствена установа-Аптека ХЕРБА ВИТА

23718

MK/T/ 2015/727

СКОВИН АД СКОПЈЕ

23627

MK/T/ 2011/333

Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на
големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

23712

MK/T/ 2015/381

Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на

23713

MK/T/ 2015/382

23633

MK/T/ 2015/723

извоз ДОО
Друштво за тргоивија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ
Велес

ДОО Скопје

ДООЕЛ Скопје

Куманово

големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

23632

MK/T/ 2015/724

Трговско друштво за производство промет и услуги ОЛ - ПЕТ

23709

MK/T/ 2015/684

23732

MK/T/ 2015/751

Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје

23677

MK/T/ 2015/207

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско
друштво Истанбул Р. Турција Подружница Скопје

23653

MK/T/ 2014/121

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско

23652

MK/T/ 2014/122

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско
друштво Истанбул Р. Турција Подружница Скопје

23651

MK/T/ 2014/123

ТУРМАК градежништво, индустрија и трговија, Акционерско

23650

MK/T/ 2014/124

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

23693

MK/T/ 2015/712

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

23692

MK/T/ 2015/713

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје

23691

MK/T/ 2015/714

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

23694

MK/T/ 2015/716

23688

MK/T/ 2015/742

23689

MK/T/ 2015/743

Фондација ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА Скопје

23648

MK/T/ 2011/1225

ХАИР СТУДИО ВИП дооел Скопје

23717

MK/T/ 2015/726

ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за трговија, угостителство, спортски
активности и услуги ФЕМИЛИ ШОП ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

друштво Истанбул Р. Турција Подружница Скопје

друштво Истанбул Р. Турција Подружница Скопје

Скопје

Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
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ПРЕНОС
(111) 5608
(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de

(111) 6925
(732) QNX Software Systems Limited, an

C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,

Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,

Mexico, Distrito Federal 11320, MX

Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 5664

(111) 10319

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de
C.V.

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de
C.V.

Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
Mexico, Distrito Federal 11320, MX

Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
Mexico, Distrito Federal 11320, MX

(111) 5665

(111) 10320

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de

C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,

C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,

Mexico, Distrito Federal 11320, MX

Mexico, Distrito Federal 11320, MX

(111) 4539
(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de

(111) 23686
(732) VALEANT sp.z.o.o. sp. j.

C.V.

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2 REGON

Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
Mexico, Distrito Federal 11320, MX

1809035403, PL

(111) 6363

(111) 15850
(732) Кошаркарски клуб ВАРДАР

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de
C.V. Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,

ул.Трета Македонска Бригада бр.72, 1000,
Скопје, MK

Mexico, Distrito Federal 11320, MX
(111) 4540

(111) 18061
(732) Promat Research and Technology

(732) Modelo MKT de Mexico, S. de R.L de
C.V. Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,

Centre NY Bormstraat 24, 2830 Tisselt, BE

Mexico, Distrito Federal 11320, MX

(111) 18061
(732) Promat Research and Technology

(111) 4541

Centre NY Bormstraat 24, 2830 Tisselt, BE

(732) Modelo Brands del Pacifico, S. de R.L.
de C.V.

(111) 18561

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo
s/n, Col. Centro, 82000, Mazatlan, Sinaloa,

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ

MX

52, 7000, Битола, MK
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(111) 22963

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(111) 22902
(732) Саша Тодоровиќ

(111) 22963

ул. Даме Груев бр. 7/3-22, Скопје, Центар,
MK

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH
(111) 22963

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ
(111) 19925
(732) Hongyunhonghe Tobacco ( Group) Co., Lrd.
No. 367 Hongjin Road, Wuhua district, Kunming, Yunnan, CN

ПРОМЕНИ
(111) 3713

(732) Друштво за производство, услуги и

(732) Irish Distillers Limited
Simmonscourt House, Simmonscourt Road,

трговија Уни-Гран-Мер ДОО увоз-извоз
Прилеп, ул. 11-ти Октомври 2А , Прилеп,

Ballsbridge, Dublin 4, IE

MK

(111) 6398

(111) 9279

(732) THE CHRISTIAN SCIENCE PUBLISHING
SOCIETY 210 Massachusetts Avenue,

(732) Друштво за производство, услуги и
трговија Уни-Гран-Мер ДОО увоз-извоз

Boston, Massachusetts 02115, US

Прилеп, ул. 11-ти Октомври 2А , Прилеп,
MK

(111) 6925
(732) QNX Software Systems Limited, an
Ontario corporation

(111) 9277
(732) Друштво за производство и трговија

175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

Уни-Гран-Мер ДОО увоз-извоз Прилеп
ул. 11 Октомври 2А , Прилеп, MK

(111) 9280
(732) Друштво за производство, услуги и

(111)
(732) Николовска Ивана

трговија Уни-Гран-Мер ДОО увоз-извоз
Прилеп, ул. 11-ти Октомври 2А , Прилеп,

ул. Милан Марковиќ бр. 38 б, нас. Козле,
Скопје, MK

MK
(111) 9278

ВШИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
544 | P a g e

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(111) 20533 MK/T/ 2011/1005

ОБНОВУВАЊА
(111) 5287

(186) 19/08/2024

(111) 2048

(186) 30/10/2020

(111) 6283

(186) 11/07/2025

(111) 6300

(186) 12/07/2025

(111) 6505

(186) 01/08/2025

(111) 7212

(186) 21/11/2025

(111) 2351

(186) 25/07/2025

(111) 7049

(186) 12/03/2026

(111) 7051

(186) 12/03/2026

(111) 7052

(186) 12/03/2026

(111) 7053

(186) 12/03/2026

(111) 7054

(186) 12/03/2026

(111) 7055

(186) 12/03/2026

(111) 7056

(186) 12/03/2026

(111) 7058

(186) 12/03/2026

(111) 7059

(186) 12/03/2026

(111) 7057

(186) 12/03/2026

(111) 7060

(186) 12/03/2026

(111) 8840

(186) 30/12/2019

(111) 9280

(186) 31/01/2021

(111) 9278

(186) 31/01/2021

(111) 9279

(186) 31/01/2021

(111) 12935

(186) 09/08/2025

(111) 12936
(111) 13306

(186) 09/08/2025
(186) 18/10/2025

ПОВЛЕКУВАЊА
(11) 22464
(73) Друштво за производство и трговија КАЛЕКЕРАМИКА ДООЕЛ увоз-извоз
ул.Јадранска Магистрала бр.86, Скопје, MK

545 | P a g e

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за
индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO
стандард ST.80)
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(23) Датум на изложба, саем
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
(30) Право на првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн

546 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2014/4

31 Октомври 2016

(45) 31/10/2016
(22) 28/02/2014

(30) 002298521 28/08/2013 EM
(72) Delfs, Jan Christian; Fedderke, Helge; Haselwander, Philipp; Hein, Melanie and Nehne, Fabian
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Alle 140, 53113 Bonn, 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
(51) 14-03
(54) БРЗ ТЕЛЕФОН СП 10 (БЕЗЖИЧЕН ТЕЛЕФОН)

Индустриски дизајн

547 | С т р а н а

31 Октомври 2016

548 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

549 | С т р а н а

31 Октомври 2016

550 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

551 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) ID 2014/18

(45) 31/10/2016
(22) 21/07/2014

(73) Адинг АД Скопје
ул. Новоселски пат бр. 11 (1409) Скопје-Ѓорче Петров, MK
(74) АДИНГ АД Скопје
ул. Новоселски пат бб 1000 Скопје
(51) 11-05
(54) „МОЛЕКУЛА„ - СИМБОЛОТ НА АДИНГ

552 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2015/5

31 Октомври 2016

(45) 31/10/2016

(22) 25/02/2015
(73) CHEMAX PHARMA Ltd.,
8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(51) 09-03
(54) КУТИЈА ЗА ЛЕКОВИ

Индустриски дизајн

553 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) ID 2015/21

(45) 31/10/2016
(22) 18/12/2015

(72) Јовановиќ Ивица
(73) ЧЕЗАКОМЕРЦ доо Скопје

554 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

ул. 34 бр. 16 1041 нас. Илинден, MK
(54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА

Индустриски дизајн

555 | С т р а н а

31 Октомври 2016

556 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

557 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) ID 2016/1

(45) 31/10/2016

(22) 25/01/2016
(72) Stipe Brcic and Ana Baletic
558 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(73) INA - industrija nafte d.d.,
Avenija Veceslava Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(51)
(54) Контејнери (Садови за течност)

Индустриски дизајн

559 | С т р а н а

31 Октомври 2016

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2016/3
(45) 31/10/2016
(22) 06/04/2016
(72) Сафет Бешири
(73) Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги КАМИН ДООЕЛ
експорт-импорт Гостивар,
Бањешница 87, 1230 Гостивар, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(54) Камини

560 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

561 | С т р а н а

31 Октомври 2016

562 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2016/5

31 Октомври 2016

(45) 31/10/2016
(22) 20/04/2016

(72) Бранко Петрески
(73) Бранко Петрески
Кл. Охридски бр. 136 Струмица, MK
(54) Дизајни за врати

Индустриски дизајн

563 | С т р а н а

31 Октомври 2016

564 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

565 | С т р а н а

31 Октомври 2016

566 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2016/6

31 Октомври 2016

(45) 31/10/2016

(22) 22/04/2016
(73) ДООЕЛ Фарма Вет Битола
ул. Борка Талев М. бр. 11 7000 Битола, MK
(54) MAXX ЕДНОКРАТЕН БРИЧ

Индустриски дизајн

567 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) ID 2016/7

(45) 31/10/2016
(22) 10/05/2016

(72) Кокан Стојановски
(73) АД ЗИК Градиште
с. Градиште, Куманово, MK
(54) ШИШЕ

568 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

(21) ID 2016/8

31 Октомври 2016

(45) 31/10/2016
(22) 13/05/2016

(30) DM/090 236 12/04/2016 DE
(72) Johann Rager
(73) ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V. (ADAC)
Hansastr. 19, 80806 Munich, DE
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.
(51) 02-02
(54) Рефлективна облека

Индустриски дизајн

569 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(21) ID 2016/9

(45) 31/10/2016

(22) 22/06/2016
(72) Филиповски Златко
(73) АКВА ДЕЈОН ХЕМ ДООЕЛ
ул. 27 бр. 1А н. Илинден, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(54) ШИШЕ

570 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

Индустриски дизајн

31 Октомври 2016

571 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(51)

(21)

14-03

MK/I/ 2014/4

11-05

MK/I/ 2014/18

09-03

MK/I/ 2015/5

09-03

MK/I/ 2015/21

09-03

MK/I/ 2016/1

23-03

MK/I/ 2016/3

06-06

MK/I/ 2016/5

28-03

MK/I/ 2016/6

09-01

MK/I/ 2016/7

02-02

MK/I/ 2016/8

09-01

MK/I/ 2016/9

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата
(73)

(21)

ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V. (ADAC)

MK/I/ 2016/8

CHEMAX PHARMA Ltd.,

MK/I/ 2015/5

Deutsche Telekom AG

MK/I/ 2014/4

INA - industrija nafte d.d.,

MK/I/ 2016/1

АД ЗИК Градиште

MK/I/ 2016/7

Адинг АД Скопје

MK/I/ 2014/18

АКВА ДЕЈОН ХЕМ ДООЕЛ

MK/I/ 2016/9

Бранко Петрески

MK/I/ 2016/5

ДООЕЛ Фарма Вет Битола

MK/I/ 2016/6

Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги КАМИН
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,

MK/I/ 2016/3

ЧЕЗАКОМЕРЦ доо Скопје

MK/I/ 2015/21

572 | С т р а н а

Индустриски дизајн

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”,
бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот
дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

(11) Регистарски број на документот
(18) Датум на важење на индустриски дизајн
(21) Број на пријавата
(22) Дата на поднесување
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на
првенство: датум, држава, број
(45) Дата на објавување
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
(57) Назначување на боите или комбинации на бои
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа /
решение)
(72) Автор
(73) Носител на правото
(74) Застапник

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Индустриски дизајн

573 | С т р а н а

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

(11) 771

(45) 31/10/2016

(21) ID 2009/15

(22) 04/05/2009

(18) 04/05/2014
(72) Чупаркоски Блаже (ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци)
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

574 | С т р а н а

Индустриски Дизајн

Гласник Бр. 5/2016

31 Октомври 2016

ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот
(51)
09-01

(11)
771

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)
КОЖУВЧАНКА ДОО

Индустриски Дизајн

(21)
MK/I/ 2009/15

(11)
771

575 | С т р а н а

